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Ändringsförslag 1
Gisela Kallenbach

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En viktig del av återhämtningsplanen 
var förslaget att öka gemenskapens utgifter 
på definierade strategiska områden. På så 
sätt skulle det bristande förtroendet hos 
investerare kunna bemötas och en väg mot 
en starkare framtida ekonomi kunna 
skapas. Europeiska rådet uppmanade 
kommissionen att lägga fram en 
förteckning med konkreta projekt, med 
hänsyn till lämplig geografisk balans, i 
syfte att öka investeringarna för 
utvecklingen av i synnerhet 
infrastrukturprojekt.

(4) En viktig del av återhämtningsplanen 
var förslaget att öka gemenskapens utgifter 
på definierade strategiska områden. På så 
sätt skulle det bristande förtroendet hos 
investerare kunna bemötas och en väg mot 
en starkare framtida ekonomi kunna 
skapas. Europeiska rådet uppmanade 
kommissionen att lägga fram en 
förteckning med konkreta projekt, med 
hänsyn till lämplig geografisk balans, i 
syfte att öka investeringarna för 
utvecklingen av i synnerhet 
infrastrukturprojekt, inklusive förnybar 
energi och investeringar i 
energieffektivitet, särskilt i städer och 
byggnader.

Or. en

Ändringsförslag 2
Gisela Kallenbach

Förslag till förordning
Skäl 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammankoppling av gas- och elnät, 
vindkraft till havs och avskiljning och 
lagring av koldioxid är sektorer som 
uppfyller dessa kriterier.

Sammankoppling av gas- och elnät, 
särskilt EU:s supernät, förnybar energi 
och energieffektivitet samt miljöindustrier 
är sektorer som uppfyller dessa kriterier.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Gisela Kallenbach

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Inom energieffektivitetsområdet finns 
det en enorm potential, vilja och kapacitet 
bland städerna att åstadkomma hållbar 
utveckling som både leder till stimulans 
på kort sikt och omstrukturering av 
EU:s ekonomi på längre sikt, vilket har 
visats genom framgångarna inom 
initiativet Covenant of Mayors. Städer 
kan utnyttja redan existerande 
sektorsöverskridande nära partnerskap, 
expertkunskaper avseende projektledning 
”på fältet”, ansvar som planansvariga 
instanser samt sin roll som storskalig 
arbetsgivare och infrastrukturförvaltare. 
Innovativa och hållbara projekt på 
stadsnivå bör dra nytta av den lokala 
förmågan att utbilda arbetskraft, anpassa 
infrastrukturen och stödja näringslivet. 
Städerna bör få ytterligare stöd för att 
uppnå och överträffa EU:s energi- och 
klimatmål. Återhämtningsprogrammet 
bör därför placera städer, och särskilt 
energieffektivitet och förnybar energi för 
byggnader, i centrum genom 
omfördelning av medel till ”smarta 
projekt” som samordnas och genomförs i 
stor omfattning på stadsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 4
Gisela Kallenbach

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) 40 procent av den energi som 
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förbrukas i EU används inom 
byggnadssektorn. Att anslå nödvändiga 
medel till att renovera och bygga hus på 
mest energieffektiva sätt, samtidigt som 
man utnyttjar alla lokala förnybara 
energikällor, är av avgörande betydelse 
för att kunna minska följderna av 
klimatförändringen, göra 
energiförsörjningen tryggare och se till att 
sysselsättningen i EU omedelbart ökar. 
Återhämtningsplanen bör ge stöd till 
omedelbara investeringar i energismarta 
byggnader. 

Or. en

Ändringsförslag 5
Gisela Kallenbach

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom detta inrättas delprogram i syfte att 
uppnå målen på följande områden:

Genom detta inrättas delprogram i syfte att 
uppnå målen på följande områden:

a) Sammankoppling av gas- och elnät. a) Sammankoppling av gas- och elnät, 
särskilt EU:s supernät.

b) Vindkraft till havs. b) Vindkraft till havs och andra förnybara 
energikällor. 

c) Avskiljning och lagring av koldioxid. c) Energieffektivitet, särskilt genom 
”smarta städer”-projekt.
d) Miljöindustrier, särskilt minskad 
resursanvändning.   

Or. en
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Ändringsförslag 6
Gisela Kallenbach

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) smarta städer: städer som förbinder 
sig att främja energieffektivitet och 
förnybar energi inom byggnads- och 
bostadssektorerna och klimatvänliga 
kollektivtrafikprojekt, och som samverkar 
på EU-nivå, särskilt genom sådana 
nätverk som Covenant of Majors, Urbact, 
Iclei och Eurocities.

Or. en

Ändringsförslag 7
Gisela Kallenbach

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av återhämtningsprogrammet under 2009 
och 2010 ska motsvara 3 500 miljoner euro 
och fördelas enligt följande:

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av återhämtningsprogrammet under 2009 
och 2010 ska motsvara 
3 750 miljoner euro.

Or. en

Ändringsförslag 8
Gisela Kallenbach

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ett belopp motsvarande 50 % av den 
totala finansieringsram som avses i 
punkt 1 ska tilldelas projekt som omfattas 
av punkt 1c i form av direkta anslag, dvs. 
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1 875 miljoner euro, medan återstående 
50 % av den totala finansieringsramen 
ska beviljas i form av innovativa 
finansieringsinstrument. Medel som inte 
förbrukats under 2009 och 2010 ska 
användas för att stärka de innovativa 
finansieringsinstrumenten. 

Or. en

Ändringsförslag 9
Gisela Kallenbach

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Bidraget från Europeiska unionens 
budget till EIB, EIF och andra offentliga 
banker för de innovativa 
finansieringsinstrument som avses i 
punkt 1a ska uppgå till 1 875 miljoner 
euro. Berörda finansinstitut ska bidra 
med en lika stor summa, dvs. med 
ytterligare 1 875 miljoner euro, vilket 
höjer beloppet för det innovativa 
finansieringsinstrumentet till totalt 
3 750 miljoner euro; detta har en 
betydande hävstångseffekt på offentliga 
och privata investeringar, på mellan 5 och 
15 miljoner euro beroende på det 
innovativa finansieringsinstrumentets 
natur. 

Or. en
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Ändringsförslag 10
Gisela Kallenbach

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Det totala belopp för direkta anslag 
och innovativa finansieringsinstrument 
på 5 625 miljoner euro som avses i 
punkterna 1a och 1b, ska fördelas jämnt 
och flexibelt enligt principen om egna 
meriter mellan: 

a) Projekt för sammankoppling av gas- och 
elnät: 1 750 miljoner euro.

a) Projekt för sammankoppling av
gaslednings- och elnät, särskilt 
EU:s supernät.

b) Projekt för vindkraft till havs:
500 miljoner euro.

b) Projekt för vindkraft till havs och annan 
förnybar energi.

c) Projekt för avskiljning och lagring av 
koldioxid: 1 250 miljoner euro.

c) Program för energieffektivitet, särskilt 
”smarta städer”-programmet.
d) Miljöindustrier. 

Or. en

Ändringsförslag 11
Gisela Kallenbach

Förslag till förordning
Kapitel II – rubriken och artiklarna 4–22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel II – rubriken och artiklarna 4–22
utgår.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Gisela Kallenbach

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Stödberättigande

1. Förslagen ska endast berättiga till stöd 
enligt återhämtningsprogrammet om de 
leder till att projekt inom de områden som 
omfattas av artikel 1 genomförs.
2. Beroende på projektets art får förslag 
lämnas
a) av en eller flera medlemsstater eller 
gemensamt av flera städer i EU,
b) med godkännande från den eller de 
medlemsstater och/eller behöriga 
myndigheter (städer, provinser eller 
regioner) som är direkt berörda av det 
aktuella projektet, av ett offentligt eller 
privat företag eller organ eller gemensamt 
av flera offentliga eller privata företag 
eller organ, eller
c) med godkännande från samtliga 
medlemsstater och/eller behöriga 
myndigheter (städer, provinser eller 
regioner) som är direkt berörda av det 
aktuella projektet, av en internationell 
organisation eller gemensamt av flera 
internationella organisationer, eller
d) med godkännande från samtliga 
medlemsstater och/eller behöriga 
myndigheter som är direkt berörda av det 
aktuella projektet, av ett gemensamt 
företag, eller
e) av ett företag eller gemensamt av flera 
företag.
3. Förslag från fysiska personer är inte 
stödberättigande.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Gisela Kallenbach

Förslag till förordning
Artikel 22b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22b
Urvals- och tilldelningskriterier

1. Vid bedömningen av de förslag som 
lämnats in enligt förslagsinfordran ska 
kommissionen tillämpa principen om 
egna meriter som ska grunda sig på 
följande kriterier:
– Projektets mognadsgrad, i synnerhet 
avseende den mån i vilken arbetet kan 
komma igång tidigt och åtagandet att 
genomföra en betydande andel av 
anslagen i fråga före utgången av 2010, 
och en bevisad förmåga att utföra 
genomförbarhetsstudier, förberedande 
och tekniska utredningar och erhålla 
licenser och tillstånd före juni 2010.
– Potentialen för långsiktiga sociala 
fördelar vad avser målen om 
energisäkerhet och klimatförändringar, 
särskilt genom främjande av förnybar 
energi och energieffektivitet.
– Tillämpningen av ett samordnat 
förfaringssätt och den utsträckning i 
vilken offentliga och privata partner 
deltar i samtliga faser av projektets 
förberedelse, genomförande och 
utvärdering.   
– En sund och tekniskt adekvat metod och 
ett sunt finansieringspaket för hela 
investeringsfasen för projektet, särskilt 
genom hänvisningar till hur många 
arbetstillfällen som sannolikt kan skapas 
och hur stor den inhemska 
multiplikatoreffekten kan bli och i vilken 
mån underutnyttjande mänskliga resurser 
och naturresurser kan komma till nytta.
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Or. en

Ändringsförslag 14
Gisela Kallenbach

Förslag till förordning
Artikel 22c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22c
Finansieringsvillkor

1. Stödet enligt återhämtningsprogrammet 
ska bidra till kostnaderna för tekniskt stöd 
och konstruktion av projekt, med 
beaktande av möjliga driftsfördelar i 
tillämpliga fall. 
2. När det gäller projekt som upptas på 
den preliminära förteckningen över 
projekt i bilagan får stödet enligt 
återhämtningsprogrammet, beräknat som 
summan av de direkta anslag och 
innovativa finansieringsinstrument som 
tilldelas varje projekt, inte överstiga det 
maximibelopp för stöd enligt 
återhämtningsprogrammet som där 
fastställs.
3. Stöd i form av direkta anslag ur 
återhämtningsprogrammet ska inte 
överstiga 50 % av stödberättigande 
investeringskostnader per projekt.  

Or. en

Ändringsförslag 15
Gisela Kallenbach

Förslag till förordning
Artikel 22d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22d
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Instrument
1. På grundval av inbjudan att lämna 
förslag ska kommissionen, i tillämpliga 
fall och utgående från den preliminära 
förteckningen, välja ut de förslag som 
kommer att få stöd enligt 
återhämtningsprogrammet, efter det att 
dessa förslags förenlighet med de kriterier 
för stödberättigande som fastställs i 
artikel 22a och de urvals- och 
tilldelningskriterier som fastställs i 
artikel 22b utvärderats, och fastställa det 
stödbelopp ur återhämtningsprogrammet 
som kommer att beviljas. Villkor och 
förfaranden för deras genomförande ska 
fastställas i ett samarbetsavtal som ingås 
mellan kommissionen och 
stödmottagarna. Kommissionen ska 
informera stödmottagarna om allt stöd 
enligt återhämtningsprogrammet som 
kommer att beviljas.
2. Stöd enligt återhämtningsprogrammet 
ska beviljas på grundval av avtal om 
direkta anslag eller innovativa 
finansieringsinstrument, så som 
föreskrivs i artikel 23. 

Or. en

Ändringsförslag 16
Gisela Kallenbach

Förslag till förordning
Kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

DIREKTA ANSLAG OCH INNOVATIVA 
FINANSIERINGSINSTRUMENT

Or. en
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Ändringsförslag 17
Gisela Kallenbach

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) För energieffektivitetsprojekt, den 
kommitté som inrättats genom artikel 16 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/32/EG och genom artikel 14 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/91/EG. 

Or. en


