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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte 
til projekter på energiområdet er et led i den økonomiske genopretningsplan, som indebærer 
en bevilling på 30 mia. euro (30.000.000.000 euro).

Dette forslag er forbundet med det forslag til forordning, der har til formål at fremme 
udviklingen af landdistrikterne og bredbåndstjenester i landområder. De samlede bevillinger 
er på 5 mia. euro, hvoraf 3,5 mia. euro er til energisektoren, og 1,5 mia. euro er til udvikling 
af landdistrikterne.

Som Kommissionen fastslog i sit forslag, har den "allerede forelagt et forslag om at revidere 
den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 med henblik på at stille yderligere midler til 
rådighed under udgiftsområde 1A og samtidig overholde de samlede beløb, som blev aftalt i 
den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning af 17. 
maj 20061. (…) Kommissionen "foreslår nu, at der overføres uudnyttede midler under 
udgiftsområde 2 for 2008 til udgiftsområde 1A for at finansiere de 3,5 mia. EUR, der foreslås 
brugt på energiprojekter (1,5 mia. euro i 2009 og 2 mia. euro i 2010)".

i mio. euro

Ordføreren for denne udtalelse bemærker, at der er yderligere 18 mio. euro i administrative 
udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet, og anmoder Kommissionen om at præcisere 
de administrative udgifter i forbindelse med dette forslag.

På trods af at man på Det Europæiske Råds møde i december 2008 var positivt indstillet over 
for initiativet, er Ministerrådet endnu ikke nået til enighed. Budgetudvalget har allerede ved 
adskillige lejligheder bekræftet nødvendigheden af en revision af den flerårige finansielle 
ramme.

                                               
1 KOM(2008)0859 af 10.12.2008

Udgiftstype
Punkt

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Driftsudgifter

Forpligtelsesbevillinger 
(FB) 8.1 A 1498,8 1998,8 3497,6

Betalingsbevillinger (BB) B 75 1012 750 1024 362 212 62,6 3497,6

Administrative udgifter inden for referencebeløbet

Teknisk og administrativ 
bistand (IOB) 8.2.4 C 1,2 1,2 2,4

SSAAMMLLEETT RREEFFEERREENNCCEEBBEELLØØBB

Forpligtelsesbevillinger a+c 1500 2000 3500

Betalingsbevillinger b+c 76,2 1013,2 750 1024 362 212 62,6 3500
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Med dette forslag til forordning opstilles et program til finansiering af projekter i 
energisektoren, som kan bidrage til den økonomiske stabilisering samt til sikkerheden i 
forbindelse med energiforsyning og begrænsning af de gasser, der er med til at forårsage 
drivhuseffekten.

Listen over de støtteberettigede projekter, som Kommissionen har foreslået, er blevet 
revideret i Rådet med henblik på at opfylde visse medlemsstaters ønske om en mere 
omfattende projektliste.

Ordføreren støtter Kommissionens forslag. Uanset den store finansielle indsats, som skal 
støttes af EU-budgettet, er projektet af en sådan økonomisk og genopretningsmæssig værdi, at 
det skal gennemføres på enhver tænkelig måde.

I betragtning af ændringerne af bilaget til Kommissionens forslag, som blev omdelt på Rådets 
Budgetudvalgs møde den 19. februar 2009, kan ordføreren ikke udtale sig om det nøjagtige 
bevillingsbeløb, der er nødvendigt for at kunne finansiere programmet.

Hvad angår bevillingernes oprindelse i forbindelse med projekter i energisektoren for 
perioden 2009-2010, overvejer ordføreren, hvordan denne kilde kan forliges med den mulige 
fremtidige risiko for stærkt faldende landbrugspriser (f. eks. Priser på mælk), som på kort sigt 
vil nødvendiggøre en bevilling til fordel for landdistrikterne.

I skrivende stund er ordføreren for denne udtalelse endnu ikke bekendt med, at der skulle 
være opnået konkret enighed i Rådet vedrørende det endelige beløb, der afsættes til 
programmet. På nuværende tidspunkt står det klart, at det er blevet overladt til Det 
Europæiske Råd at træffe denne beslutning på mødet den 19.-20. marts 2009.

Der kan under alle omstændigheder allerede nu stilles ændringsforslag til Kommissionens 
forslag under hensyntagen til, at forhandlingsgenstanden fremover kan ændre sig inden for 
nogle få dage.

De foreslåede ændringer vedrører referencebeløbets forenelighed med den flerårige finansielle 
ramme. Ordføreren for denne udtalelse mener ligesom Kommissionen, at der er behov for en 
revision af den flerårige finansielle ramme med henblik på at finde midler til at dække 
bevillingerne på 3,5 mia. euro til energiprojekterne.

Ordføreren understreger ligeledes behovet for ikke at fratage udgiftsområde 2 hele den mulige 
margen, eftersom situationen på landbrugsmarkederne er ret ustabil. Ingen politik i EU bør 
påvirkes negativt i forbindelse med lanceringen af projekterne på energiområdet, men bør 
finansieres efter behov.

Endvidere insisterer ordføreren på, at forhandlingerne i Rådet skal resultere i et klart, globalt 
og detaljeret finansieringsforslag samt oplysninger om eventuelle konsekvenser for det årlige 
budget. Han fremlægger derfor et ændringsforslag, hvori der mindes om behovet for at 
henvise til punkt 38 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 med hensyn til 
budgetproceduren.
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Et andet ændringsforslag, som er stillet af ordføreren, vedrører Kommissionens forpligtelse til 
at oplyse Parlamentet om den vurdering, som den vil foretage i begyndelsen af hvert 
regnskabsår med henblik på at foreslå, hvorvidt det er nødvendigt at genindføre frigørelserne i 
forbindelse med de planlagte bevillinger til programmet.

Endelig fremsætter ordføreren et ændringsforslag, hvori han anmoder Kommissionen om at 
informere Parlamentet om de kontrol-, forvaltnings- og overvågningsordninger, som 
medlemsstaterne har etableret, og som kun formidles til Kommissionen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. mener, at det referencebeløb, der er 
anført i forslaget til retsakt, kun kan være 
foreneligt med den flerårige finansielle 
ramme, såfremt der foretages en revision 
af sidstnævnte;

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Punkt 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. gentager for sit vedkommende, at den 
er rede til at forhandle med Rådet for at 
finde en løsning på referencebeløbet; 
minder om, at en enhver omfordeling, 
som fører til en hvilken som helst negativ 
indvirkning på andre EU-politikker ved at 
reducere bevillingerne til disse, bør 
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undgås;

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Punkt 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. minder om, at det årlige beløb vil blive 
fastsat i forbindelse med den årlige 
budgetprocedure i overensstemmelse med 
bestemmelserne i punkt 38 i den
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006;

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelsesbevillinger svarende til 
beløbet af frigjorte bevillinger som følge af 
manglende eller delvis gennemførelse af de 
projekter, som bevillingerne var bestemt 
til, kan ekstraordinært og i behørigt 
begrundede tilfælde stilles til rådighed igen 
i 2010 og 2011, hvis dette er væsentligt for 
at nå genopretningsprogrammets mål.

Forpligtelsesbevillinger svarende til 
beløbet af frigjorte bevillinger som følge af 
manglende eller delvis gennemførelse af de 
projekter, som bevillingerne var bestemt 
til, kan ekstraordinært og i behørigt 
begrundede tilfælde stilles til rådighed igen 
i det følgende år - henholdsvis 2010 og 
2011 - hvis dette er væsentligt for at nå 
genopretningsprogrammets mål.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på stk. 2 undersøger 
Kommissionen i begyndelsen af hvert 
regnskabsår, hvilke frigørelser der er sket i 
det foregående regnskabsår, og vurderer på 
baggrund af behovene, hvorvidt det er 
nødvendigt at genopføre bevillingerne. På 
grundlag af denne vurdering kan 
Kommissionen forelægge de relevante 
forslag for budgetmyndigheden inden den 
15. februar i hvert regnskabsår, idet den for 
hver budgetpost anfører årsagerne til, at 
bevillingerne bør genopføres.

Med henblik på stk. 2 undersøger 
Kommissionen i begyndelsen af hvert 
regnskabsår, hvilke frigørelser der er sket i 
det foregående regnskabsår, og vurderer på 
baggrund af behovene, hvorvidt det er 
nødvendigt at genopføre bevillingerne. På 
grundlag af denne vurdering, som skal 
forelægges for budgetmyndigheden, kan 
Kommissionen forelægge de relevante 
forslag for budgetmyndigheden inden den 
15. februar i hvert regnskabsår, idet den for 
hver budgetpost anfører årsagerne til, at 
bevillingerne bør genopføres.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen skal informere 
Europa-Parlamentet om de kontrol-, 
forvaltnings- og overvågningsordninger, 
som medlemsstaterne har indført.

Or. en
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