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KORTFATTAD MOTIVERING

Återhämtningsplan
På sitt möte i mars 2009 enades Europeiska rådet om en plan för ekonomisk återhämtning i 
Europa (European Economic Recovery Plan (EERP)). I april 2009 fattade Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen ett beslut om formerna för finansieringen av EERP, som består av 
två delar – energiprojekt och bredbandsinfrastruktur för Internet på landsbygden. 

Den finansiering som fastställs i uttalandet av den 2 april 2009 från de tre institutionerna kan 
sammanfattas enligt följande:

Miljoner euro
Ekonomiska 

återhämtningsplanen för 
Europa – typ av projekt

Budgetår 2009 Budgetår 2010 Totalt

Energi 2 000 miljoner 1 980 miljoner 3 980 miljoner
Bredbandsinfrastruktur för 
Internet

600 miljoner 420 miljoner 1 020 miljoner

SUMMA 2 600 miljoner 2 400 miljoner

Finansieringen för 2009 ordnades huvudsakligen genom att föra över medel från rubrik 2 till 
rubrik 1 a, och beslutet om finansiering för 2010 fattades under medlingen den 18 november 
2009. En stor del av åtagandebemyndigandena gjordes tillgängliga genom en ändring av den 
fleråriga budgetramen, både för 2009 och 2010.

Beloppet på 1,98 miljarder EUR för finansiering av energiprojekt 2010 bestod av 
1 776 miljoner EUR (ökning av taket under rubrik 1 a), 120 miljoner EUR genom att utnyttja 
flexibilitetsinstrumentet och 81 miljoner EUR genom överföringar inom rubrik 1 a. Ett 
särskilt kapitel 06 04 14 ”Hjälp till ekonomisk återhämtning genom projekt på energiområdet” 
inrättades 2009 i detta syfte.

Energiprojekt – rättslig grund 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 663/2009 av den 13 juli 2009 om 
inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från 
gemenskapen till projekt på energiområdet1. 
Genom förordningen inrättades ett finansiellt instrument med titeln 
Europeiska energiprogrammet för återhämtning (återhämtningsprogrammet) – för utveckling 
av projekt på energiområdet i gemenskapen som genom finansiella stimulansåtgärder ska 
bidra till ekonomisk återhämtning, trygg energiförsörjning och minskade utsläpp av 
växthusgaser. För att nå dessa mål inrättades tre delprogram: infrastruktur för el och gas, 
vindkraft till havs samt avskiljning och lagring av koldioxid. I förordningen kartlades vilka 
projekt som ska finansieras inom varje delprogram, och kriterierna för identifiering och 
genomförande av åtgärder för att förverkliga dessa projekt fastställdes. Särskilda budgetposter 
har inrättats i EU-budgeten: 06 04 14 01, 06 04 14 02 och 06 04 14 03.

                                               
1 EUT L 200, 31.7.2009.
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Kommissionen framhöll i sitt uttalande, som är fogat till förordningen, att energieffektivitet 
och förnybara energikällor är nyckelprioriteringar inom EU:s energipolitik, av både miljö-
och leveranssäkerhetsskäl, vilket ligger i linje med vad Europaparlamentet har krävt. 
(10). Om kommissionen, när den 2010 rapporterar om genomförandet av förordningen enligt 
artikel 28, skulle finna att det är omöjligt att före utgången av 2010 göra åtaganden för en del 
av de medel som planeras för projekten i bilagan till förordningen, kommer kommissionen, 
om så är lämpligt och på ett geografiskt balanserat sätt, att föreslå en ändring av 
förordningen för att medge finansiering av projekt inom området energieffektivitet och 
förnybara energikällor utöver ovan nämnda initiativ, inbegripet liknande tilldelningskriterier 
som de som gäller för projekten i bilagan till denna förordning. 

Energiprojekt – förslag till reviderad förordning
I enlighet med detta uttalande antog kommissionen den 31 maj 2010 ett förslag till förordning 
om ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till 
ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på 
energiområdet. 
Detta förslag lades fram mot bakgrund av rapporten av den 27 april 2010 om genomförandet 
av återhämtningsprogrammet, där det uppskattas att ett belopp på ca 114 miljoner EUR inte 
kommer att utnyttjas genom åtagandebemyndiganden. Exakt hur stort belopp som inte 
utnyttjats kommer att bli känt vid slutet av 2010.
Kommissionen föreslår att de outnyttjade medlen används till ett finansiellt instrument som 
öronmärks för stöd till initiativ avseende energieffektivitet och förnybara energikällor
inom ramen för initiativet för finansiering av hållbar energi. Det finansiella instrumentet ska 
stödja utvecklingen av pålitliga projekt avseende energieffektivitet och förnybar energi samt 
underlätta finansiering av investeringar i energieffektivitet och förnybar energi, framför allt i 
tätorter. Avsikten är att främja ett stort antal decentraliserade investeringar, och 
stödmottagarna kommer därför att utgöras av kommunala, lokala och regionala myndigheter. 
Faciliteten bör administreras av en eller flera finansiella förmedlare, t.ex. internationella 
finansinstitut som bör väljas utifrån sin dokumenterade förmåga att använda de finansiella 
medlen så effektivt och ändamålsenligt som möjligt och på ett sätt som garanterar högsta 
möjliga hävstångseffekt mellan EU-finansieringen och den totala investeringen, så att 
investeringarna inom EU kan öka väsentligt.

Föredragandens avslutande kommentarer
1. Föredragandens välkomnar kommissionens förslag att använda de outnyttjade anslagen 
inom återhämtningsprogrammet till ett nytt instrument till stöd för projekt avseende 
energieffektivitet och förnybar energi. Han stöder också helhjärtat ett särskilt finansiellt 
instrument för detta syfte. Därför uppmanas de institutioner som är involverade i antagandet 
av det rättsliga grunden att snabbt komma fram till en överenskommelse.
2. Föredraganden påminner om att finansieringen av återhämtningsplanen för Europa var en 
av Europaparlamentets prioriteringar i budgetförfarandet för 2009, och att den slutliga 
överenskommelsen med rådet nåddes, efter besvärliga förhandlingar, vid medlingen i 
november 2008.
3. Föredraganden betonar att kommissionens aktuella förslag ligger helt i linje med 
Europaparlamentets ursprungliga begäran om att inkludera projekt avseende energieffektivitet 
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och förnybar energi i återhämtningsplanen, och välkomnar kommissionens initiativ att 
genomföra denna prioritering.

4. Dock beklagar föredraganden förseningarna i genomförandet av återhämtningsplanen som 
syftar till att stödja och stimulera den ekonomiska återhämtningen i EU. Han har därför lagt 
fram ett ändringsförslag där kommissionen uppmanas att omedelbart vidta de budgetåtgärder 
som krävs för att så snart som möjligt göra de outnyttjade anslagen tillgängliga. Han anser att 
en särskild budgetpost för den nya faciliteten för stöd till energieffektivitetsprojekt ska 
inrättas före slutet av 2010. 

5. Föredraganden uppmanar kommissionen att informera budgetmyndigheten på ett 
transparent sätt om inrättandet av finansieringsfaciliteten och bestämmelserna för hur den ska 
fungera samt om valet av de finansiella förmedlarna. Han begär också att kommissionen ska 
sända genomföranderapporter till budgetmyndighetens båda grenar, vilka bl. a. ska innehålla 
uppgifter om vilka som utnyttjar faciliteten, vilka projekt som fått stöd samt facilitetens 
hävstångseffekt för realiseringen av projekten. 

6. Föredraganden betonar att man, inom ramen för budgetbegränsningarna och med 
vederbörlig respekt för principerna om sund ekonomisk förvaltning, inom EU-budgeten ska 
vidareutveckla synergierna mellan de existerande instrumenten för stöd till energieffektivitet, 
förnybar energi och kamp mot klimatförändringen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I linje med Europa 2020-strategin för 
hållbar tillväxt och sysselsättning kommer 
utvecklingen av nya typer av förnybara 
energikällor och en ökad energieffektivitet 
att bidra till den gröna tillväxt som behövs 
för att bygga en konkurrenskraftig och 
hållbar ekonomi och för att hantera 
klimatförändringarna. Genom att stödja en 
sådan politik kommer Europa att skapa nya 
jobb och ”gröna” marknadsmöjligheter 
som är grundvalen för en 
konkurrenskraftig, trygg och hållbar 
ekonomi.

(3) I linje med Europa 2020-strategin för 
hållbar tillväxt och sysselsättning och i 
linje med EU:s klimat- och energipaket 
och dess handlingsplan för 
energieffektivitet kommer utvecklingen av 
nya typer av förnybara energikällor och en 
ökad energieffektivitet att bidra till den 
gröna tillväxt som behövs för att bygga en 
konkurrenskraftig och hållbar ekonomi och 
för att hantera klimatförändringarna. 
Genom att stödja en sådan politik kommer 
Europa att skapa nya jobb och ”gröna” 
marknadsmöjligheter som är grundvalen 
för en konkurrenskraftig, trygg och hållbar 
ekonomi. 
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Motivering

”Klimat- och energipaketet” godkändes av Europaparlamentet och rådet i december 2008 
och blev lag i juni 2009. Det återspeglar det integrerade angreppssättet i samband med 
klimat- och energipolitiken, som syftar till att motverka klimatförändringen och göra 
EU:s energiförsörjning tryggare samtidigt som unionens konkurrenskraft skärps.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det bör därför skapas ett särskilt 
finansiellt instrument till stöd för 
energieffektivitet och initiativ på området 
förnybar energi inom ramen för initiativet 
för finansiering av hållbar energi, i syfte att 
använda de outnyttjade medlen enligt 
kapitel II i förordning (EG) nr 663/2009. 
Detta finansiella instrument bör stödja 
utvecklingen av pålitlig energieffektivitet 
och projekt på området förnybar energi, 
och underlätta de lokala och regionala 
myndigheternas finansiering av 
investeringar i energieffektivitet och 
förnybar energi, framför allt i tätorter.

(5) Det bör därför, senast vid slutet av 
2010, skapas ett särskilt finansiellt 
instrument till stöd för energieffektivitet 
och initiativ på området förnybar energi 
inom ramen för initiativet för finansiering 
av hållbar energi, i syfte att använda de 
outnyttjade medlen enligt kapitel II i 
förordning (EG) nr 663/2009. För att föra 
in dess anslag i EU-budgeten bör en 
särskild budgetpost inrättas för detta syfte.
Detta finansiella instrument bör stödja 
utvecklingen av pålitlig energieffektivitet 
och projekt på området förnybar energi, 
och underlätta de lokala och regionala 
myndigheternas finansiering av 
investeringar i energieffektivitet och 
förnybar energi, framför allt i tätorter.

Motivering

Det nya finansiella instrument som ska stödja projekt avseende energieffektivitet och förnybar 
energi måste inrättas så snart som möjligt så att det kan börja fungera i slutet av 2010. Detta 
instrument måste också presenteras på ett transparent sätt i EU-budgeten. Därför 
rekommenderas att en ny särskild budgetpost inrättas. 

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att ge EU-finansieringen maximala (6) För att ge EU-finansieringen maximala 
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effekter på kort sikt bör instrumentet 
förvaltas av en eller flera finansförmedlare 
som t.ex. internationella 
finansieringsinstitut. Urvalet bör ske på 
grundval av finansförmedlarnas 
dokumenterade förmåga att använda de 
finansiella medlen så effektivt och 
ändamålsenligt som möjligt och på ett sätt 
som garanterar högsta möjliga 
hävstångseffekt mellan EU-finansieringen 
och den totala investeringen när det gäller 
att väsentligt öka investeringarna inom EU.

effekter på kort sikt bör instrumentet 
förvaltas av en eller flera finansförmedlare 
som t.ex. internationella 
finansieringsinstitut. Urvalet bör ske på 
grundval av finansförmedlarnas 
dokumenterade förmåga att använda de 
finansiella medlen så effektivt och 
ändamålsenligt som möjligt och på ett sätt 
som garanterar högsta möjliga 
hävstångseffekt mellan EU-finansieringen 
och den totala investeringen när det gäller 
att väsentligt öka investeringarna inom EU. 
I tider av finansiell och ekonomisk kris 
som får särskilt allvarliga följder för 
regionala och lokala myndigheters 
finanser, måste man dock se till att den 
besvärliga budgetsituationen hos 
mekanismens stödmottagare inte hindrar 
dem från att kunna få tillgång till medlen.

Motivering

I linje med punkt 2 del III i bilaga II till kommissionens förslag är det viktigt att understryka 
att en besvärig budgetsituation hos de lokala eller regionala myndigheterna inte får vara ett 
hinder för tillgång till instrumentet, i enlighet med dess mål att utnyttjas för den ekonomiska 
krisen samt EU:s akuta energibehov, vilket belyses i skäl nr 10 i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) 663/2009
Artikel 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Denna förordning ska ge utrymme för 
införande av finansiella instrument till stöd 
för initiativ på områdena energieffektivitet 
och förnybar energi.”

”Denna förordning ska ge utrymme för 
införande av finansiella instrument till stöd 
för initiativ på områdena energieffektivitet 
och förnybar energi av lokal och regional 
karaktär.” Det nya finansiella 
instrumentet ska vara inrättat senast vid 
slutet av 2010.

Motivering

Föredraganden anser det nödvändigt att understryka att det finansiella instrumentet ska 
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fokusera på den lokala och regionala nivån. Föredraganden uppmanar kommissionen att 
vidta alla lagstiftnings- och budgetåtgärder som krävs för att faciliteten ska kunna börja 
fungera före utgången av 2010. 

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) 663/2009
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Budgetanslag motsvarande ett belopp på 
144 miljoner euro, som inte kunnat bli 
föremål för enskilda rättsliga åtaganden 
enligt kapitel II, och eventuellt andra 
budgetanslag som blir tillgängliga till följd 
av att projekt enligt kapitel II helt eller 
delvis inte kunnat genomföras ska, i 
överensstämmelse med artikel 3.2, avsättas 
till förmån för ett finansiellt instrument 
inom ramen för initiativet för finansiering 
av hållbar energi.

1. Budgetanslag motsvarande ett belopp på 
144 miljoner euro, som inte kunnat bli 
föremål för enskilda rättsliga åtaganden 
enligt kapitel II, och eventuellt andra 
budgetanslag som blir tillgängliga till följd 
av att projekt enligt kapitel II helt eller 
delvis inte kunnat genomföras ska, i 
överensstämmelse med artikel 3.2, avsättas 
till förmån för ett finansiellt instrument 
inom ramen för initiativet för finansiering 
av hållbar energi. Dessutom ska 
instrumentet få ett extra anslag på 
15 miljoner EUR från 
EU:s åtgärdsprogram för att bekämpa 
klimatförändringar (budgetpost 07 03 23 i 
budgeten för 2010). Detta belopp ska 
frigöras via justeringar av taken i 
rubrik 1 a och 2 genom att utnyttja alla 
bestämmelser i det interinstitutionella 
avtalet av den 17 maj 2006, särskilt 
punkt 23, i detta syfte. Kommissionen ska 
därför gå vidare med de förslag som är 
nödvändiga för justeringen av taken och 
inrättandet av en ny separat budgetpost 
för instrumentet i budgeten för 2010.

Motivering

Föredraganden stöder ITRE:s föredragande i hans uppfattning att de medel som redan finns 
tillgängliga bör användas på bästa sätt, och att således budgetmedlen i budgetpost 07 03 23 
också bör överföras till instrumentet. För att föra över 15 miljoner EUR från 
budgetpost 07 03 23 till faciliteten är det nödvändigt att lägga till detta i den ändringsbudget 
genom vilken faciliteten inrättas. 
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Denna punkt skulle kunna behandlas vid en av de kommande trepartsöverläggningarna om 
budgeten.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) 663/2009
Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Man måste komma fram till en 
hållbar flerårig uppföljning och lösning
för rubrik 1 a i samband med 
budgetöversynen, och den fleråriga 
budgetramen måste genomgå en 
nödvändig revidering genom utnyttjande 
av alla bestämmelserna i det 
interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 2006, särskilt punkterna 21–23.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) 663/2009
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska regelbundet sända 
rapporter om hur det finansiella 
instrument som avses i punkt 1 fungerar 
till budgetmyndighetens båda grenar.
Rapporterna ska bl.a. innehålla uppgifter 
om vilka som utnyttjar instrumentet, vilka 
projekt som fått stöd, anslagens storlek, 
projektens finansiella kostnader i detalj 
samt instrumentets hävstångseffekt, för 
att garantera att projekten verkligen har 
genomförts.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) 663/2009
Bilaga II – del III – stycke 3 – led via (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi a) projektens kostnadseffektivitet

Motivering

Föredraganden håller med om att den innovativa potentialen alltid måste uppmärksammas 
och bör stå högt upp på listan när projekt väljs ut. Han anset dock att projektens långsiktiga 
mål också är viktiga. Detta bör inte bara bedömas mot bakgrund av en hög energieffektivitet, 
utan också mot bakgrund av en rimlig kostnadseffektivitet vad gäller åtgärder som har ett 
snabbt, mätbart och väsentligt inflytande på den ekonomiska återhämtningen inom EU, 
tryggar energiförsörjningen och leder till minskade utsläpp av växthusgaser, enligt vad som 
fastslås i del III första stycket i bilaga II till kommissionens förslag av den 31 maj 2010.
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