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KORT BEGRUNDELSE

Genopretningsplan
Den europæiske økonomiske genopretningsplan (EERP) blev vedtaget af Det Europæiske Råd 
i marts 2009. I april 2009 traf Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen afgørelse om 
bestemmelserne vedrørende finansiering af EERP, og disse omfattede to dele: energiprojekter 
og bredbåndsinternet i landdistrikter. 

Finansieringen, som de tre institutioner fastsatte i erklæringen af 2. april 2009, kan 
sammenfattes således:

Mio. EUR

EERP - Projekttype Året 2009 Året 2010 I alt
Energi 2000 mio. 

EUR.
1980 mio. 

EUR.
3980 mio. EUR.

Bredbåndsinternet 600 mio. 
EUR.

420 mio. EUR. 1020 mio. EUR.

I ALT 2.600 mio. 
EUR. 2400 mio. EUR.

Mens finansieringen for 2009 blev gennemført ved at omfordele midler fra udgiftsområde 2 
til udgiftsområde 1a, blev der indgået aftale om finansieringen for 2010 ved samrådsmødet 
den 18. november 2009. En betydelig del af forpligtelsesbevillingerne blev gjort tilgængelige 
gennem en revision af den flerårige finansielle ramme for både 2009 og 2010.
Beløbet på 1,98 mia. EUR til finansiering af energiprojekter i 2010 bestod af 1776 mio. EUR 
(forhøjelse af loftet for udgiftsområde 1a), 120 mio. EUR ved at anvende 
fleksibilitetsinstrumentet og 81 mio. EUR ved omlægning under udgiftsområde 1a. Et 
specifikt kapitel 06 04 14 for energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning blev i 
2009 indført til dette formål.

Energiprojekter - Retsgrundlag 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 af 13. juli 2009 om et program 
til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på 
energiområdet1

Forordningen etablerede et finansielt instrument, nemlig det europæiske 
genopretningsprogram for energiområdet ("genopretningsprogrammet") til støtte for 
udviklingen af projekter på energiområdet i Fællesskabet, som ved at give en finansiel 
stimulus bidrager til den økonomiske genopretning, energiforsyningssikkerheden og 
reduktionen af drivhusgasemissioner. For at opnå disse mål blev der etableret tre 
delprogrammer: gas- og elinfrastruktur, offshore-vindenergi og CO2-opsamling og -lagring. 
Ved forordningen fastlagdes, hvilke projekter der støttes under de enkelte delprogrammer, og 
kriterier for udpegelse og gennemførelsesforanstaltninger med henblik på virkeliggørelsen af 
disse projekter fastsattes. Der er blevet indført følgende specifikke budgetposter i EU-
budgettet: 06 04 14 01, 06 04 14 02 og 06 04 14 03.

                                               
1 EUT L 200 af 31.7.2009.
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Kommissionen understregede i sin erklæring til forordningen, at energieffektivitet og 
vedvarende energikilder er centrale prioriteter inden for EU's energipolitik, såvel af hensyn til 
miljøet som forsyningssikkerheden, hvilket er i tråd med Europa-Parlamentets krav. 
(10). Finder Kommissionen, når den i 2010 aflægger rapport om forordningens 
gennemførelse i henhold til artikel 28, at det ikke vil være muligt at indgå forpligtelser for en 
del af de midler, der er afsat til projekterne i bilaget til forordningen, inden udgangen af 
2010, vil den om nødvendigt og på en geografisk afbalanceret måde foreslå en ændring til 
forordningen, som gør det muligt at finansiere projekter på området energieffektivitet og 
vedvarende energikilder, som supplement til ovennævnte initiativer, herunder 
udvælgelseskriterier svarende til dem, der finder anvendelse på de projekter, der er opført i 
bilaget til denne forordning.
Energiprojekter - forslag til en revideret forordning
I overensstemmelse med denne erklæring vedtog Kommissionen den 31. maj 2010 et forslag 
til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den 
økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet. 
Dette forslag blev fremsat på grundlag af rapporten af 27. april 2010 om gennemførelsen af 
genopretningsprogrammet, ifølge hvilken der ikke vil blive indgået forpligtelser for et beløb 
på 114 mio. EUR i henhold til forordningen om genopretningsprogrammet. Præcis hvor 
mange midler, der ikke kan indgås forpligtelser for, vil stå klart ved udgangen af 2010.
Kommissionen foreslår at anvende de midler, for hvilke der ikke indgås forpligtelser, til 
oprettelse af et finansielt instrument, som øremærkes til støtte for initiativer inden for 
energieffektivitet og energi fra vedvarende energikilder inden for rammerne af initiativet 
til finansiering af bæredygtig energi. Dette finansielle instrument skal støtte udviklingen af 
solide projekter inden for energieffektivitet og energi fra vedvarende energikilder og gøre det 
lettere at finansiere investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi, særlig i 
byområder. For at fremme et stort antal decentraliserede investeringer vil støttemodtagerne 
være kommunale, lokale og regionale offentlige myndigheder. Instrumentet bør forvaltes af 
en eller flere finansielle formidlere såsom internationale finansielle institutioner, der bør 
udvælges på grundlag af deres dokumenterede evne til at udnytte midlerne på den mest
effektive og virkningsfulde måde og på en måde, der sikrer den størst mulige løftestangseffekt 
mellem EU-finansieringen og den samlede investering for at fremskaffe betydelige 
investeringer i EU.

Ordførerens afsluttende bemærkninger:
1. Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at anvende de uudnyttede 
bevillinger under genopretningsprogrammet til et nyt instrument til støtte for projekter inden 
for energieffektivitet og energi fra vedvarende energikilder. Han støtter også kraftigt 
etableringen af et specifikt finansielt instrument til dette formål. Han opfordrer derfor de 
institutioner, der deltager i vedtagelsen af retsgrundlaget, til at indgå en hurtig aftale.
2. Ordføreren minder om, at finansieringen af den europæiske genopretningsplan var en af 
Europa-Parlamentets prioriteter for 2009-budgetproceduren, og at den finansielle aftale med 
Rådet blev indgået efter vanskelige forhandlinger ved samrådsmødet i november 2008.
3. Ordføreren understreger, at den nuværende Kommissions forslag er helt i tråd med Europa-
Parlamentets oprindelige krav om at inkludere projekter inden for energieffektivitet og energi 
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fra vedvarende energikilder i genopretningsplanen, og glæder sig over Kommissionens 
initiativ til at gennemføre denne prioritet.
4. Ordføreren beklager imidlertid forsinkelsen i gennemførelsen af genopretningsprogrammet, 
der har til formål at støtte og stimulere EU's økonomiske genopretning. Han indgav derfor et 
ændringsforslag, hvori han opfordrede Kommissionen til omgående at træffe de nødvendige 
budgetmæssige foranstaltninger til at stille de uudnyttede bevillinger til rådighed snarest 
muligt. Han mener, at der skal oprettes en specifik budgetpost for det nye finansielle 
instrument, der støtter projekter inden for energieffektivitet, inden udgangen af 2010.
5. Ordføreren opfordrer Kommissionen til på en gennemsigtig måde at underrette 
budgetmyndigheden om etableringen af det finansielle instrument og bestemmelserne om, 
hvordan det skal fungere, og om udvælgelsen af de finansielle formidlere. Han anmoder også 
Kommissionen om at fremsende rapporter om gennemførelsen til begge budgetmyndighedens 
grene med bl.a. oplysninger om modtagere af støtte fra instrumentet, støttede projekter og 
instrumentets løftestangseffekt for gennemførelsen af projekterne.
6. Ordføreren påpeger, at inden for rammerne af de aktuelle budgetmæssige begrænsninger og 
under behørig overholdelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning skal 
synergierne mellem de eksisterende instrumenter til støtte for energieffektivitet, vedvarende 
energier og bekæmpelse af klimaændringerne yderligere udvikles inden for EU-budgettet.

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 - ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I overensstemmelse med 2020-
strategien for bæredygtig vækst og 
beskæftigelse vil udviklingen af nye former 
for vedvarende energi og en forbedring af 
energieffektiviteten bidrage til en grønnere 
vækst og til at skabe en konkurrencedygtig 
og bæredygtig økonomi og tackle 
klimaforandringer. Ved at yde støtte til 
disse politikker vil Europa skabe nye 
arbejdspladser og et "grønt marked", der 
vil fremme udviklingen af en 
konkurrencedygtig, sikker og bæredygtig 
økonomi.

(3) I overensstemmelse med 2020-
strategien for bæredygtig vækst og 
beskæftigelse og i tråd med EU's klima-
og energipakke og dets handlingsplan for 
energieffektivitet vil udviklingen af nye 
former for vedvarende energi og en 
forbedring af energieffektiviteten bidrage 
til en grønnere vækst og til at skabe en 
konkurrencedygtig og bæredygtig økonomi 
og tackle klimaforandringer. Ved at yde 
støtte til disse politikker vil Europa skabe 
nye arbejdspladser og et "grønt marked", 
der vil fremme udviklingen af en 
konkurrencedygtig, sikker og bæredygtig 
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økonomi. 

Begrundelse

"Klima- og energipakken" blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i december 2008 og 
blev gjort til lovgivning i juni 2009. Den afspejler den integrerede tilgang til klima- og 
energipolitik, der sigter mod at bekæmpe klimaændringer og øge EU's energisikkerhed og 
samtidig styrke dets konkurrenceevne.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der bør derfor oprettes et dedikeret 
finansielt instrument til støtte for projekter 
inden for energieffektivitet og energi fra 
vedvarende energikilder inden for 
rammerne af initiativet til finansiering af 
bæredygtig energi med det formål at 
udnytte de midler, for hvilke der ikke er 
indgået forpligtelser i henhold til kapitel II 
i forordning (EF) nr. 663/2009. Dette 
finansielle instrument bør støtte 
udviklingen af solide projekter inden for 
energieffektivitet og vedvarende energi og 
gør det lettere for lokale og regionale 
myndigheder at finansiere 
investeringsprogrammer inden for 
energieffektivitet og vedvarende energi, 
særlig i byområder.

(5) Der bør derfor inden udgangen af 2010
oprettes et dedikeret finansielt instrument 
til støtte for projekter inden for 
energieffektivitet og energi fra vedvarende 
energikilder inden for rammerne af 
initiativet til finansiering af bæredygtig 
energi med det formål at udnytte de midler, 
for hvilke der ikke er indgået forpligtelser i 
henhold til kapitel II i forordning (EF) nr. 
663/2009. Med henblik på at indføre disse 
bevillinger i EU's budget bør der oprettes 
en specifik budgetpost til dette formål.
Dette finansielle instrument bør støtte 
udviklingen af solide projekter inden for 
energieffektivitet og vedvarende energi og 
gør det lettere for lokale og regionale 
myndigheder at finansiere 
investeringsprogrammer inden for 
energieffektivitet og vedvarende energi, 
særlig i byområder.

Begrundelse

Det nye finansielle instrument til støtte for projekter inden for energieffektivitet og 
vedvarende energi skal oprettes hurtigst muligt for at sikre, at det kan begynde at fungere 
inden udgangen af 2010. Dette instrument skal også præsenteres på gennemsigtig vis i EU's 
budget, og derfor anbefales det at oprette en ny specifik budgetpost. 
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Med det formål at maksimere EU-
finansieringens effekt på kort sigt bør 
faciliteten forvaltes af en eller flere 
finansielle formidlere såsom internationale 
finansielle institutioner. Udvælgelsen vil 
foregå med udgangspunkt i de finansielle 
formidleres dokumenterede evne til at 
udnytte midlerne på den mest effektive og 
virkningsfulde måde og på en måde, der 
sikrer den størst mulige løftestangseffekt 
mellem EU-finansieringen og den samlede 
investering for at fremskaffe betydelige 
investeringer i EU.

(6) Med det formål at maksimere EU-
finansieringens effekt på kort sigt bør 
faciliteten forvaltes af en eller flere 
finansielle formidlere såsom internationale 
finansielle institutioner. Udvælgelsen vil 
foregå med udgangspunkt i de finansielle 
formidleres dokumenterede evne til at 
udnytte midlerne på den mest effektive og 
virkningsfulde måde og på en måde, der 
sikrer den størst mulige løftestangseffekt 
mellem EU-finansieringen og den samlede 
investering for at fremskaffe betydelige 
investeringer i EU. I tider med finansiel og 
økonomisk krise, der har en særlig 
skadelig virkning på regionale og lokale 
myndigheders finanser, må det imidlertid 
sikres, at den vanskelige budgetmæssige 
situation hos mekanismens modtagere
ikke hindrer dem i at få adgang til 
midlerne.

Begrundelse

I tråd med del III, afsnit 2, i bilag II til Kommissionens forslag er det vigtigt at understrege, at 
vanskelige budgetmæssige situationer hos lokale eller regionale myndigheder ikke hindrer 
adgang til mekanismen i tråd med dets målsætning om at håndtere den økonomiske krise og 
EU's presserende energibehov som fastsat i betragtning 10 i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 663/2009
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Ved denne forordning tillades det, at der 
oprettes finansielle instrumenter til støtte 
for projekter inden for energieffektivitet og 

"Ved denne forordning tillades det, at der 
oprettes finansielle instrumenter til støtte 
for projekter inden for energieffektivitet og 
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energi fra vedvarende energikilder." energi fra vedvarende energikilder af lokal 
og regional karakter. De nye finansielle 
instrumenter oprettes inden udgangen af 
2010."

Begrundelse

Ordføreren anser det for nødvendigt at understrege, at de finansielle instrumenter fokuserer 
på det lokale og regionale niveau. Ordføreren opfordrer Kommissionen til at træffe de 
nødvendige lovgivningsmæssige og budgetmæssige foranstaltninger for at sikre, at 
instrumentet kan begynde at fungere inden udgangen af 2010. 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 663/2009
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, 
stilles midler i størrelsesordenen 114 mio. 
EUR, for hvilke det ikke har været muligt 
at indgå enkeltstående retlige forpligtelser i 
henhold til kapitel II, og eventuelle andre 
midler, der bliver disponible som følge af, 
at de i kapitel II omhandlede projekter ikke 
eller kun delvist er blevet gennemført, til 
rådighed for et finansielt instrument inden 
for rammerne af initiativet til finansiering 
af bæredygtig energi.

1. I overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, 
stilles midler i størrelsesordenen 114 mio. 
EUR, for hvilke det ikke har været muligt 
at indgå enkeltstående retlige forpligtelser i 
henhold til kapitel II, og eventuelle andre 
midler, der bliver disponible som følge af, 
at de i kapitel II omhandlede projekter ikke 
eller kun delvist er blevet gennemført, til 
rådighed for et finansielt instrument inden 
for rammerne af initiativet til finansiering 
af bæredygtig energi. Desuden bevilges 
der et beløb på 15 mio. EUR fra EU-
handlingsprogrammet om bekæmpelse af 
klimaændringer (budgetpost 07 03 23 i 
budgettet for 2010) til instrumentet. Dette 
beløb frigøres ved at anvende alle 
bestemmelserne i den interinstitutionelle 
aftale af 17. maj 2006, navnlig dens punkt 
23, til at foretage justeringer af loftet for 
udgiftsområde 1a og 2 i overensstemmelse 
hermed. Kommissionen går derfor videre 
med de forslag, der er nødvendige for 
justeringen af loftet og oprettelsen af en 
ny separat budgetpost for instrumentet i 
budgettet for 2010.
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Begrundelse

Ordføreren støtter ITRE's ordfører i hans synspunkt om, at allerede tilgængelige finansielle 
ressourcer bør anvendes hensigtsmæssigt, og at budgetmidler under budgetpost 0703 23 også 
bør overføres til instrumentet. For at overføre 15 mio. EUR fra budgetpost 07 03 23 til 
instrumentet er det nødvendigt at tilføje dette til indholdet af ændringsbudgettet, gennem 
hvilket instrumentet oprettes. 

Dette punkt kan behandles på et af de kommende trepartsmøder om budgettet.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 663/2009
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I forbindelse med budgetrevisionen 
findes der frem til en bæredygtig flerårig 
opfølgning på og løsning for 
udgiftsområde 1a, og der foretages en 
nødvendig revision af den flerårige 
finansielle ramme ved at anvende alle 
bestemmelserne i den interinstitutionelle 
aftale af 17. maj 2006, navnlig dens punkt 
21-23. 

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 663/2009
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen fremsender 
regelmæssigt rapporter til begge 
budgetmyndighedens grene om, hvordan 
det i stk. 1 omhandlede finansielle 
instrument fungerer. Rapporterne 
indeholder bl.a. oplysninger om 
modtagere af støtte fra instrumentet, 
støttede projekter, en angivelse af 
bevillingerne, præcise informationer om 
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projekternes finansielle omkostninger 
samt oplysninger om, hvorvidt 
instrumentet har haft en løftestangseffekt 
med hensyn til at sikre, at projekterne rent 
faktisk er blevet gennemført. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II - del III – afsnit 3 - nr. vi a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi a) projekternes omkostningseffektivitet

Begrundelse

Ordføreren er enig i, at man altid bør være opmærksom på innovationspotentialet, og at det 
bør prioriteres højt ved valget af projekter. Han lægger endvidere stor vægt på projekternes 
langsigtede mål. Dette bør ikke kun baseres på et højt niveau af energieffektivitet, men også 
på et rimeligt niveau af omkostningseffektivitet med henblik på en hurtig, mærkbar og 
væsentlig effekt for den økonomiske genopretning i EU, energiforsyningssikkerheden og 
reduktionen af drivhusgasemissioner som fastsat i del III, afsnit I, i bilag II til Kommissionens 
forslag af 31. maj 2010.
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