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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från 
gemenskapen till projekt på energiområdet utgör en del av den ekonomiska 
återhämtningsplanen, i vilken det fastställs ett anslag på 30 miljarder euro.

Detta förslag är relaterat till förslaget till förordning om åtgärder för att stärka landsbygdens 
utveckling och förbättra bredbandstjänsterna i landsbygdsområdena. Totalt uppgår anslagen 
till 5 miljoner euro. Av detta belopp ska 3,5 miljarder avsättas för energisektorn och 
1,5 miljarder för landsbygdens utveckling. 

I sitt förslag fastställer kommissionen nämligen att den ”redan lagt fram förslag om översyn 
av den fleråriga finansieringsramen för 2007–2013 i syfte att göra ytterligare anslag 
tillgängliga under rubrik 1A, men samtidigt respektera de totala belopp som omfattas av det 
interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning av den 17 maj 20061 (...)”. Kommissionen 
”föreslår nu [..] en överföring av anslag som inte behövs under taket för rubrik 2 för 2008 till 
rubrik 1A i syfte att finansiera de föreslagna projekten på energiområdet med 
3,5 miljarder euro (1,5 miljarder euro under 2009 och 2 miljarder euro under 2010)”.

miljoner EUR

Föredraganden av yttrandet konstaterar att det finns ett belopp på ytterligare 18 miljoner euro 
för administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet, och önskar att kommissionen kan 
förtydliga vilka administrativa utgifter detta förslag kommer att medföra. 

                                               
1 KOM(2008)0859 av den 10 december 2008.

Typ av utgifter
Avsnitt 

nr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt

Driftskostnader

Åtagandebemyndiganden 8.1 A 1498,8 1998,8 3497,6

Betalnings-
bemyndiganden B 75 1012 750 1024 362 212 62,6 3497,6

Administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet

Tekniskt och 
administrativt stöd (icke-
diff. anslag)

8.2.4 C 1,2 1,2 2,4

TTOOTTAALLTT RREEFFEERREENNSSBBEELLOOPPPP

Åtagande-
bemyndiganden a+c 1500 2000 3500

Betalnings-
bemyndiganden b+c 76,2 1013,2 750 1024 362 212 62,6 3500
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Även om initiativet mottogs positivt vid Europeiska rådets möte i december 2008 har 
ministerrådet ännu inte nått någon överenskommelse. Budgetutskottet har redan vid ett flertal 
tillfällen bekräftat att den fleråriga budgetramen måste ses över.  

Genom detta förslag till förordning inrättas ett program för finansiering av projekt inom 
energisektorn, vilka kan bidra till ekonomiskt uppsving, ökad försörjningstrygghet och 
minskning av växthusgaser. 

Rådet har sett över den förteckning över stödberättigade projekt som föreslagits av 
kommissionen, i syfte tillmötesgå behoven hos de medlemsstater som begärt en utvidgad 
förteckning över projekt.

Föredraganden stöder kommissionens förslag. Trots de stora finansiella insatser som detta 
innebär för EU: budget är projektet så viktigt i termer av ekonomiskt bidrag och återhämtning 
att det till varje pris bör genomföras.

Med hänsyn till de ändringar som gjorts i bilagan till kommissionens förslag och som 
distribuerades vid mötet i rådets budgetkommitté den 19 februari 2009 kan föredraganden inte 
kommentera det exakta beloppet för det anslag som behövs för att finansiera programmet.

När det gäller ursprunget för de anslag som avsatts för projekt inom energisektorn för 
åren 2009–2010 ställer sig föredraganden frågan hur denna resurstilldelning ska kunna vara 
förenlig med den eventuella risken för att jordbrukspriserna (i synnerhet mjölkpriserna) 
kraftigt sjunker i framtiden, något som på kort sikt kommer att kräva en anslagstilldelning till 
förmån för landsbygdssektorn.

När detta yttrande utarbetades hade föredraganden inte ännu hört om någon konkret 
överenskommelse med rådet, dvs. när det gäller det slutliga belopp som ska anslås för 
programmet. Enligt uppgift har beslutet i detta skede överlåtits åt Europeiska rådet som ska 
behandla ärendet vid sitt möte den 19–20 mars 2009.

Vissa ändringsförslag kan emellertid redan läggas fram till kommissionens förslag, samtidigt 
som man bör vara medveten om att förhandlingsfrågorna kan ändras inom ett par dagar.

De ändringsförslag som läggs fram avser referensbeloppets förenlighet med den fleråriga 
budgetramen. Föredraganden anser liksom kommissionen att en översyn av den fleråriga 
budgetramen behövs för att man ska finna anslag för att täcka det belopp på 3,5 miljoner euro 
som ska avsättas för energiprojekt.

Föredraganden betonar även att man inte bör göra slut på alla marginaler inom rubrik 2 
eftersom situationen på jordbruksmarknaderna är rätt instabil. Inget politikområde inom EU 
bör drabbas negativt av att projekt inleds på energiområdet, utan måste finansieras enligt 
behov.

Föredraganden betonar dessutom att förhandlingarna inom rådet måste leda fram till ett 
tydligt, övergripande och detaljerat finansieringsförslag tillsammans med uppgifter om vilka 
konsekvenserna blir för den årliga budgeten. Föredraganden lägger därför fram 
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ett ändringsförslag för att påminna om att det i fråga om budgetförfarandet måste göras en 
hänvisning till punkt 38 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Ett annat ändringsförslag gäller kommissionens skyldighet att förelägga parlamentet den 
bedömning som kommissionen ska göra i början av varje budgetår för att föreslå om de 
anslag som återtagits på nytt ska göras disponibla.

Slutligen lägger föredraganden fram ett ändringsförslag i vilket han uppmanar kommissionen 
att informera parlamentet om de kontroll-, förvaltnings- och övervakningssystem som 
medlemsstaterna infört men som endast kommissionen fått meddelande om.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att det 
referensbelopp som anges i 
lagstiftningsförslaget endast är förenligt 
med den fleråriga budgetramen om denna 
ses över.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet upprepar sin vilja 
att förhandla med rådet för att finna en 
lösning för referensbeloppet. Parlamentet 
påminner om att man måste undvika alla 
omfördelningar som kan få negativa 
konsekvenser för andra politikområden 
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inom EU genom att leda till en minskning 
av de tilldelade anslagen.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet påminner om att 
det årliga beloppet kommer att fastställas 
inom det årliga budgetförfarandet, i 
enlighet med bestämmelserna i punkt 38 i 
det interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 2006.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De åtagandebemyndiganden som 
motsvarar de belopp i åtaganden som 
dragits tillbaka till följd av att de projekt 
som anslagen var avsatta för inte 
genomförts eller bara delvis genomförts 
får, undantagsvis och i vederbörligen 
underbyggda fall, göras tillgängliga på nytt 
under 2010 och 2011 om detta är av 
avgörande betydelse för att målen med 
återhämtningsprogrammet ska kunna 
uppnås.

2. De åtagandebemyndiganden som 
motsvarar de belopp i åtaganden som 
dragits tillbaka till följd av att de projekt 
som anslagen var avsatta för inte 
genomförts eller bara delvis genomförts 
får, undantagsvis och i vederbörligen 
underbyggda fall, göras tillgängliga på nytt 
under påföljande år – 2010 respektive
2011 – om detta är av avgörande betydelse 
för att målen med 
återhämtningsprogrammet ska kunna 
uppnås.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att kunna tillämpa punkt 2 ska 
kommissionen därför i början av varje 
budgetår gå igenom de fall där ett åtagande 
dragits tillbaka under föregående budgetår 
och utifrån gällande krav bedöma behoven 
av att på nytt göra anslag disponibla. På 
grundval av denna bedömning får 
kommissionen sedan lägga fram de förslag 
den finner lämpliga till budgetmyndigheten 
senast den 15 februari, och ska för varje 
enskild post motivera varför anslag bör 
göras disponibla på nytt.

3. För att kunna tillämpa punkt 2 ska 
kommissionen därför i början av varje 
budgetår gå igenom de fall där ett åtagande 
dragits tillbaka under föregående budgetår 
och utifrån gällande krav bedöma behoven 
av att på nytt göra anslag disponibla. På 
grundval av denna bedömning, som ska 
överlämnas till budgetmyndigheten, får 
kommissionen sedan lägga fram de förslag 
den finner lämpliga till budgetmyndigheten 
senast den 15 februari, och ska för varje 
enskild post motivera varför anslag bör 
göras disponibla på nytt.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska informera 
Europaparlamentet om de kontroll-, 
förvaltnings- och övervakningssystem som 
medlemsstaterna inrättat.

Or. en


