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Ændringsforslag 1
Gisela Kallenbach

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Et vigtigt led i genopretningsplanen var 
forslaget om at øge Fællesskabets udgifter i 
udpegede strategiske sektorer for at
afhjælpe den manglende tillid blandt 
investorerne og bidrage til udviklingen af 
en styrket økonomi fremover. Det 
Europæiske Råd opfordrede 
Kommissionen til at forelægge en liste med 
konkrete projekter, som tager hensyn til en 
passende geografisk fordeling, med sigte 
på at styrke investeringerne i udviklingen 
af navnlig infrastrukturprojekter.

(4) Et vigtigt led i genopretningsplanen var 
forslaget om at øge Fællesskabets udgifter i 
udpegede strategiske sektorer for at 
afhjælpe den manglende tillid blandt 
investorerne og bidrage til udviklingen af 
en styrket økonomi fremover. Det 
Europæiske Råd opfordrede 
Kommissionen til at forelægge en liste med 
konkrete projekter, som tager hensyn til en 
passende geografisk fordeling, med sigte 
på at styrke investeringerne i udviklingen 
af navnlig infrastrukturprojekter, herunder 
vedvarende energi og investering inden 
for energieffektivitet, særlig i byer og 
bygninger.

Or. en

Ændringsforslag 2
Gisela Kallenbach

Forslag til forordning
Betragtning 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse kriterier er opfyldt, når det gælder 
gas- og elforbindelser, offshore-
vindkraftanlæg og kulstofopsamling og -
lagring.

Disse kriterier er opfyldt, når det gælder 
gas- og elforbindelser, navnlig EU's 
superelnet, vedvarende energi, 
energieffektivitet og miljøindustri.

Or. en
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Ændringsforslag 3
Gisela Kallenbach

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Inden for energieffektivitetsområdet 
findes der et enormt potentiale og en stor 
vilje og kapacitet blandt byerne til at 
levere en bæredygtig udvikling, der på 
kort sigt vil medføre stimulering og på 
længere sigt vil restrukturere EU's 
økonomi, som det er påvist gennem 
borgmesteraftalens gode resultater. Byer 
kan anvende tætte eksisterende 
tværsektoriale partnerskaber, ekspertise i 
projektledelse "på gulvet" og ansvaret 
som planlægningsmyndigheder samt 
deres rolle som arbejdsgiver og 
infrastrukturforvalter i stor målestok.
Innovative og bæredygtige projekter i 
byerne skal benytte sig af den lokale 
kapacitet til at træne medarbejdere, 
tilpasse infrastruktur og støtte 
virksomheder. Der skal ydes yderligere 
støtte til byerne med henblik på at nå og 
overstige EU's energi- og klimamål. Den 
europæiske økonomiske 
genopretningsplan skal derfor sætte byer, 
og i særdeleshed energieffektivitet og 
vedvarende energi i bygninger, i højsædet 
gennem en omfordeling af midler til 
"intelligente" projekter, der koordineres 
og gennemføres i stor målestok i byerne.

Or. en
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Ændringsforslag 4
Gisela Kallenbach

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) 40 % af den energi, der forbruges i 
EU, er i byggesektoren. De nødvendige 
midler til renovation og konstruktion af 
bygninger på den mest energieffektive 
måde og ved brug af alle de tilgængelige 
former for vedvarende energi på 
lokaliteten er af største betydning med 
hensyn til at nedbringe indvirkningen af 
klimaændringerne, øge
energiforsyningssikkerheden og 
omgående fremme beskæftigelsen i EU.
Genopretningsplanen bør bidrage til 
forudgående investering i 
energioptimerede bygninger.

Or. en

Ændringsforslag 5
Gisela Kallenbach

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der oprettes delprogrammer, som fremmer 
disse mål, inden for områderne:

Der oprettes delprogrammer, som fremmer 
disse mål, inden for områderne:

a) gas- og elforbindelser a) gas- og elforbindelser, navnlig EU's
superelnet

b) offshore-vindkraftanlæg og b) offshore-vindkraftanlæg og andre 
former for vedvarende energi

c) kulstofopsamling og -lagring. c) energieffektivitet, navnlig gennem 
"intelligente" byprojekter
d) miljøindustri, navnlig større 
ressourceproduktivitet.
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Or. en

Ændringsforslag 6
Gisela Kallenbach

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "intelligente byer": byer, som 
forpligter sig til energieffektivitet og 
vedvarende energi i bygge- og 
boligsektoren samt til miljøvenlige 
projekter inden for offentlig transport, og 
som koordinerer på EU-plan, navnlig 
gennem netværk som borgmesteraftalen, 
Urbact, ICLEI og Eurocities;

Or. en

Ændringsforslag 7
Gisela Kallenbach

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den finansielle ramme for 
gennemførelsen af 
genopretningsprogrammet for årene 2009 
og 2010 fastsættes til 3,5 mia. EUR, der 
fordeles således:

1. Den finansielle ramme for 
gennemførelsen af 
genopretningsprogrammet for årene 2009 
og 2010 fastsættes til 3,75 mia. EUR.

Or. en
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Ændringsforslag 8
Gisela Kallenbach

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Projekter, der falder ind under 
anvendelsesområdet for stk. 1c, tildeles et 
beløb, der svarer til 50 % af den samlede
finansieringsramme i henhold til stk. 1 
som direkte tilskud, dvs. 1,875 mia. EUR, 
mens de resterende 50 % af den samlede 
finansieringsramme tildeles i form af 
innovative finansieringsinstrumenter.
Midler, der ikke går til tilskud i 2009 og 
2010, anvendes til at styrke de innovative 
finansieringsinstrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 9
Gisela Kallenbach

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Bidraget over EU's budget til EIB, 
EIF og andre offentlige banker til de 
innovative finansieringsinstrumenter, der 
henvises til i stk. 1a, skal svare til 1,875 
mia. EUR. De relevante finansielle 
institutioner bidrager med et tilsvarende 
beløb, dvs. yderligere 1,875 mia. EUR, 
hvilket bringer de innovative finansielle 
instrumenter op på et samlet beløb på 3,75 
mia. EUR, med en yderligere betydelig 
løftestangseffekt på offentlig og privat 
investering på mellem fem og 15, alt 
afhængig af det innovative 
finansieringsinstruments karakter.

Or. en
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Ændringsforslag 10
Gisela Kallenbach

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Det samlede beløb af direkte tilskud og 
innovative finansieringsinstrumenter på 
5,625 mia. EUR, som der henvises til i stk. 
1, litra a) og b), tildeles ligeligt og 
fleksibelt på grundlag af princippet om 
egne fortjenester mellem:

a) gas og elforbindelser: 1,75 mia. EUR a) gasledninger og elforbindelser, navnlig 
EU's superelnet

b) offshore-vindkraftanlæg: 500 mio. EUR b) offshore-vindkraftanlæg og andre 
projekter inden for vedvarende energi

c) kulstofopsamling og –lagring: 1,25 
mia. EUR.

c) energieffektivitet, navnlig programmet 
om "intelligente byer"
d) miljøindustri

Or. en

Ændringsforslag 11
Gisela Kallenbach

Forslag til forordning
Kapitel II – titel og artikel 4 til 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel II - titel og artikel 4 til 22 udgår

Or. en
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Ændringsforslag 12
Gisela Kallenbach

Forslag til forordning
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a
Støtteberettigelse

1. Projektforslag er kun støtteberettigede 
under genopretningsprogrammet, såfremt 
de gennemfører projekter inden for de 
områder, der er anført i artikel 1.
2. Afhængig af projektet kan forslag 
indgives:
a) af en eller flere medlemsstater eller 
EU-byer i fællesskab
b) af en eller flere offentlige eller private 
virksomheder eller organer i fællesskab, 
med samtykke fra den eller de 
medlemsstater og/eller kompetente 
myndigheder (i byer, provinser, regioner), 
som umiddelbart berøres af det 
pågældende projekt
c) af en eller flere internationale 
organisationer i fællesskab, med samtykke 
fra alle medlemsstater og/eller kompetente 
myndigheder (i byer, provinser, regioner), 
som umiddelbart berøres af det 
pågældende projekt
d) af et fællesforetagende, med samtykke 
fra alle medlemsstater og/eller kompetente 
myndigheder (i byer, provinser, regioner), 
som umiddelbart berøres af det 
pågældende projekt, eller
e) af en eller flere virksomheder i 
fællesskab.
3. Projektforslag, som indgives af fysiske 
personer, er ikke støtteberettigede.

Or. en
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Ændringsforslag 13
Gisela Kallenbach

Forslag til forordning
Artikel 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22b
Udvælgelses- og tildelingskriterier

1. Ved vurderingen af de forslag, der 
modtages efter indkaldelsen anvender 
Kommissionen princippet om egne 
fortjenester på basis af følgende kriterier:
- modenhed, navnlig i forhold til, om 
arbejdet kan påbegyndes tidligt, og om en 
betydelig del af de dermed forbundne 
midler kan bindes inden udgangen af 
2010, såvel som en påviselig evne til at 
gennemføre gennemførlighedsvurdering 
samt forberedende og tekniske 
undersøgelser og til at indhente tilladelser 
og godkendelser inden juni 2010
- muligheden for socialt udbytte på lang 
sigt med hensyn til målene for 
energisikkerhed og klimaændringer, 
navnlig gennem fremme af vedvarende 
energi og energieffektivitet
- anvendelse af en integreret tilgang og 
det omfang, hvori offentlige og private 
partnere deltager i alle faser af projektets 
forberedelse, gennemførelse og vurdering
- hvorvidt den valgte strategi er fornuftig 
og den tekniske kvalitet tilstrækkelig, og 
hvorvidt den finansielle pakke er holdbar 
i hele projektets investeringsfase, navnlig 
i forhold til det sandsynlige omfang af 
jobskabelse og størrelsen af den nationale 
skattemultiplikator og anvendelsen af 
underudnyttede menneskelige og 
naturlige ressourcer.

Or. en
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Ændringsforslag 14
Gisela Kallenbach

Forslag til forordning
Artikel 22 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22c
Finansieringsvilkår

1. Genopretningsstøtte skal bidrage til at 
dække omkostningerne forbundet med 
teknisk bistand og konstruktion af 
projekter med fradrag af potentielle 
driftsoverskud, når dette er 
hensigtsmæssigt.
2. Hvad angår projekterne på den 
vejledende liste over projekter i bilaget, 
må genopretningsstøtte - beregnet som 
summen af direkte tilskud og innovative 
finansieringsinstrumenter tildelt hvert 
projekt - ikke overstige de maksimale 
beløb for genopretningsstøtte, der er 
fastsat der. 
3. Genopretningsstøtte i form af direkte 
tilskud må ikke overstige 50 % af de 
støtteberettigede 
investeringsomkostninger pr. projekt.

Or. en

Ændringsforslag 15
Gisela Kallenbach

Forslag til forordning
Artikel 22 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22d
Instrumenter

1. Efter indkaldelsen udvælger 
Kommissionen, hvor det er relevant, på 
grundlag af den vejledende liste i bilaget, 
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de forslag, som skal modtage 
genopretningsstøtte, efter en vurdering af, 
hvorvidt forslagene opfylder de i artikel 
22a fastsatte støtteberettigelseskriterier og 
de i artikel 22b fastsatte udvælgelses- og 
tildelingskriterier, samt fastsætter 
genopretningsstøttens størrelse. De 
nærmere betingelser og metoder for deres 
gennemførelse fastlægges i en 
samarbejdsaftale mellem Kommissionen 
og støttemodtagerne. Kommissionen 
underretter støttemodtagerne om eventuel 
genopretningsstøtte, som de får tildelt.
2. Genopretningsstøtte tildeles på 
grundlag af aftaler om direkte tilskud 
eller af innovative 
finansieringsinstrumenter, som fastsat i 
artikel 23.

Or. en

Ændringsforslag 16
Gisela Kallenbach

Forslag til forordning
Kapitel III – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL III
FÆLLES BESTEMMELSER

KAPITEL III
FÆLLES BESTEMMELSER

DIREKTE TILSKUD OG INNOVATIVE 
FINANSIERINGSINSTRUMENTER

Or. en
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Ændringsforslag 17
Gisela Kallenbach

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) i forbindelse med 
energieffektivitetsprojekter udvalget 
nedsat ved artikel 16 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/32/EF og ved artikel 14 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/91/EF.

Or. en
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