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Ændringsforslag 8
Lambert van Nistelrooij

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 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. Det er i denne forbindelse 
afgørende med samarbejde mellem de 
forskellige myndighedsniveauer 
(flerniveaustyring).

Or. nl

Ændringsforslag 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det er vigtigt at forstærke det 
finansielle incitament for at fjerne de 
barrierer, der består i store indledende 
omkostninger, og for at stimulere holdbare 
forbedringer på energiområdet. Støtte til 
investeringer i bæredygtig energi kan være 
mest effektiv og gavnlig, når den tilbydes 

(4) Det er vigtigt at forstærke det 
finansielle incitament for at fjerne de 
barrierer, der består i store indledende 
omkostninger, og for at stimulere holdbare 
forbedringer på energiområdet. Støtte til 
investeringer i bæredygtig energi kan være 
mest effektiv og gavnlig, når den tilbydes 
på lokalt plan. Politikker for 
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på lokalt plan. energieffektivitet bør udformes således, at 
de konkret involverer såvel brugere og 
operatører gennem offentlige politikker 
med henblik på at tilskynde til, at der 
etableres et europæisk marked for 
energieffektivitet og derved skabes 
muligheder for konkurrencedygtig vækst 
og udvikling af systemet.

Or. en

Begrundelse

Offentlige politikker bør ikke begrænses til at fremme projekter for energieffektivitet, men bør 
have til formål at skabe et europæisk marked inden for denne sektor. Konkrete 
forretningsmuligheder bør udgøre en den primære støtte til, at det er fordelagtigt at investere 
i energieffektivitet, og til, at disse projekter gennemføres i praksis.

Ændringsforslag 10
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det er vigtigt at forstærke det 
finansielle incitament for at fjerne de 
barrierer, der består i store indledende 
omkostninger, og for at stimulere holdbare 
forbedringer på energiområdet. Støtte til 
investeringer i bæredygtig energi kan være 
mest effektiv og gavnlig, når den tilbydes 
på lokalt plan.

(4) Det er vigtigt at forstærke det 
finansielle incitament for at fjerne de 
barrierer, der består i store indledende 
omkostninger, og for at stimulere holdbare 
forbedringer på energiområdet. Støtte til 
investeringer i bæredygtig energi kan være 
mest effektiv og gavnlig, når den tilbydes 
på lokalt plan. I denne forbindelse bør der 
gøres effektiv brug af de andre finansielle 
ressourcer, der er tilgængelige i 
medlemsstaterne.

Or. nl
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Ændringsforslag 11
Anni Podimata

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 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 samt i bjerg- og 
øregioner med et værdifuldt potentiale 
hvad angår vedvarende energikilder.

Or. el

Ændringsforslag 12
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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 
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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.

i forordning (EF) nr. 663/2009. Dette 
finansielle instrument bør støtte 
udviklingen af solide projekter inden for 
energieffektivitet og vedvarende energi og 
gøre det lettere for lokale og regionale 
myndigheder at finansiere 
investeringsprogrammer inden for 
energieffektivitet og vedvarende energi, 
særlig, men ikke udelukkende, i 
byområder.

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt, at finansielle instrumenter til støtte for initiativer vedrørende energieffektivitet 
og vedvarende energi inden for rammerne af initiativet til finansiering af bæredygtig energi 
ikke kun dedikeres til programmer i byområder, men også til andre typer programmer.

Ændringsforslag 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I en periode med budgetmæssige 
begrænsninger er det særlig vigtigt, at 
EU's finansielle instrumenter supplerer 
hinanden. Instrumentet bør effektivt 
supplere og bygge på eksisterende 
instrumenter, navnlig Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling (EFRU) som 
ændret ved forordning (EU) nr. 397/2009, 
således at de disponible EFRU-
finansieringsmidler til energieffektivitet 
og vedvarende energi på boligområdet 
øgedes til potentielt 8 mia. EUR i 2007-
2013.

Or. en

Begrundelse

Offentlige politikker bør ikke begrænses til at fremme projekter for energieffektivitet, men bør 
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have til formål at skabe et europæisk marked inden for denne sektor. Konkrete 
forretningsmuligheder bør udgøre en den primære støtte til, at det er fordelagtigt at investere 
i energieffektivitet, og til, at disse projekter gennemføres i praksis. Vi mener, at det er bedre 
at henvise til forordning nr. 397/2009 i stedet for forordning nr. 437/2010, eftersom 
førstnævnte forordning er mere hensigtsmæssig og mere generel, hvorimod sidstnævnte kun 
omhandler marginaliserede befolkningsgrupper.

Ændringsforslag 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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 som et første skridt 
gennemføres af en eller internationale 
finansielle institutioner. Udvælgelsen vil 
foregå med udgangspunkt i de 
internationale finansielle institutioners
dokumenterede evne til at udnytte midlerne 
på den mest effektive og virkningsfulde 
måde med henblik på at sikre en 
maksimal deltagelse af andre offentlige og 
private investorer og opnå den størst 
mulige løftestangseffekt mellem EU-
finansieringen og den samlede investering 
for at fremskaffe betydelige investeringer i 
EU.

Or. en

Begrundelse

De internationale finansielle institutioner er de aktører, der er bedst egnet til at forvalte dette 
finansielle instrument, navnlig i opstartsperioden, f.eks. EIB, der er den eneste internationale 
finansielle institution, der omfatter alle EU's 27 medlemsstater, den eneste ikke-kommercielle 
bank (der dermed giver flere garantier), og den eneste institution, der er juridisk bundet af 
traktaten til at støtte EU's politikker (artikel 308). Eftersom målet er at oprette en fond, vil 
deltagelsen af andre offentlige og private investorer højne EU-finansieringens 
løftestangseffekt yderligere.
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Ændringsforslag 15
Anni Podimata

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I henhold til forordning (EF) 
nr. 663/2009 bør instrumentet begrænses til 
finansiering af foranstaltninger, der har en 
hurtig, mærkbar og væsentlig effekt for den 
økonomiske genopretning i EU, 
energiforsyningssikkerheden og 
reduktionen af drivhusgasemissioner. 
Kriterierne i forordning (EF) nr. 663/2009 
bør gælde i fuld udstrækning ved 
udvælgelsen af de foranstaltninger, der 
finansieres via instrumentet, og ved 
bestemmelsen af deres støtteberettigelse. 
Projekternes geografiske fordeling bør 
også indgå som et centralt element.

(7) I henhold til forordning (EF) 
nr. 663/2009 bør instrumentet begrænses til 
finansiering af foranstaltninger, der har en 
hurtig, mærkbar og væsentlig effekt for den 
økonomiske genopretning i EU, 
energiforsyningssikkerheden og 
reduktionen af drivhusgasemissioner. Disse 
foranstaltninger skal bidrage til at udvikle 
en konkurrencedygtig, sammenkoblet og 
grøn økonomi samt at beskytte 
beskæftigelsen i overensstemmelse med 
målene i 2020-strategien.
Kriterierne i forordning (EF) nr. 663/2009 
bør gælde i fuld udstrækning ved 
udvælgelsen af de foranstaltninger, der 
finansieres via instrumentet, og ved 
bestemmelsen af deres støtteberettigelse. 
Projekternes geografiske fordeling bør 
også indgå som et centralt element.

Or. el

Ændringsforslag 16
Fiona Hall

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I henhold til forordning (EF) 
nr. 663/2009 bør instrumentet begrænses til 
finansiering af foranstaltninger, der har en 
hurtig, mærkbar og væsentlig effekt for den 
økonomiske genopretning i EU, 
energiforsyningssikkerheden og 
reduktionen af drivhusgasemissioner. 
Kriterierne i forordning (EF) nr. 663/2009 

(7) I henhold til forordning (EF) 
nr. 663/2009 bør instrumentet begrænses til 
finansiering af foranstaltninger, der har en 
hurtig, mærkbar og væsentlig effekt for den 
økonomiske genopretning i EU, 
energiforsyningssikkerheden og 
reduktionen af drivhusgasemissioner. 
Kriterierne i forordning (EF) nr. 663/2009 
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bør gælde i fuld udstrækning ved 
udvælgelsen af de foranstaltninger, der 
finansieres via instrumentet, og ved 
bestemmelsen af deres støtteberettigelse. 
Projekternes geografiske fordeling bør 
også indgå som et centralt element.

bør gælde i fuld udstrækning ved 
udvælgelsen af de foranstaltninger, der 
finansieres via instrumentet, og ved 
bestemmelsen af deres støtteberettigelse.

Or. en

Ændringsforslag 17
Claude Turmes

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Da det haster med at finde løsninger på 
den økonomiske krise og Unionens 
presserende energibehov, bør udgifter være 
tilskudsberettigede fra den 13. juli 2009, 
eftersom mange ansøgere anmodede om at 
få anerkendt udgifter som støtteberettigede 
fra datoen for indgivelsen af 
støtteansøgningen i overensstemmelse med 
artikel 112 i forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 om finansforordningen 
vedrørende De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget.

(9) Da det haster med at finde løsninger på 
den økonomiske, sociale og 
klimarelaterede krise og Unionens 
presserende behov for forsyningssikkerhed 
på energiområdet, bør udgifter være 
tilskudsberettigede fra den 13. juli 2009, 
eftersom mange ansøgere anmodede om at 
få anerkendt udgifter som støtteberettigede 
fra datoen for indgivelsen af 
støtteansøgningen i overensstemmelse med 
artikel 112 i forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 om finansforordningen 
vedrørende De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet har ved formuleringen af mandatet for det midlertidige CRIS-udvalg 
samt i sine seneste retsakter og beslutninger klart tilkendegivet sin holdning om, at den 
seneste krise ikke kun har været en økonomisk krise, men hænger sammen med en social og 
klimarelateret krise. Eftersom den foreslåede tekst og dens instrument giver mulighed for 
effektivt at imødegå såvel de økonomiske, sociale og klimamæssige aspekter af denne krise, 
bør alle disse elementer nævnes. Spørgsmålet om forsyningssikkerhed bør også præciseres.
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Ændringsforslag 18
Claude Turmes

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Da det haster med at finde løsninger 
på den økonomiske krise og Den 
Europæiske Unions presserende 
energibehov, bør denne forordning træde i 
kraft umiddelbart efter offentliggørelsen –

(10) Da det haster med at finde løsninger 
på den økonomiske, sociale og 
klimarelaterede krise og Den Europæiske 
Unions presserende behov for 
forsyningssikkerhed på energiområdet, 
bør denne forordning træde i kraft 
umiddelbart efter offentliggørelsen –

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet har ved formuleringen af mandatet for det midlertidige CRIS-udvalg 
samt i sine seneste retsakter og beslutninger klart tilkendegivet sin holdning om, at den 
seneste krise ikke kun har været en økonomisk krise, men hænger sammen med en social og 
klimarelateret krise. Eftersom den foreslåede tekst og dens instrument giver mulighed for 
effektivt at imødegå såvel de økonomiske, sociale og klimamæssige aspekter af denne krise, 
bør alle disse elementer nævnes. Spørgsmålet om forsyningssikkerhed bør også præciseres.

Ændringsforslag 19
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Dette finansielle instrument inden 
for rammerne af initiativet til finansiering 
af bæredygtig energi, der blev oprettet 
med henblik på omfordeling af 
uudnyttede midler i henhold til kapitel II i 
forordning (EF) nr. 663/2009, bør tjene 
som reference for fremtidige lovforslag, 
når det gælder den endelige anvendelse af 
EU-midler, for hvilke der ikke er indgået 
forpligtelser.
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Or. en

Ændringsforslag 20
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Den nye flerårige finansielle ramme 
og de fremtidige rammeprogrammer for 
forskning og udvikling bør omfatte nye og 
udvidede udgiftskategorier og 
finansiering af teknisk bistand 
kombineret med innovative finansielle 
incitamentordninger (f.eks. garantier, 
bløde lån med en gunstig rente, blandede 
instrumenter og projektfinansiering) med 
henblik på at støtte en massiv udvikling og 
anvendelse af projekter med stort 
innovationspotentiale på området 
bæredygtig energi.

Or. en

Ændringsforslag 21
Evžen Tošenovský

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2. "Enkeltstående retlige forpligtelser 
under kapitel II med henblik på 
gennemførelse af budgetforpligtelser 
indgået i 2009 og 2010 indgås senest den 
31. december 2010. Enkeltstående retlige 
forpligtelser i henhold til artikel 22 indgås 
senest den 31. marts 2011."

"2. "Enkeltstående retlige forpligtelser 
under kapitel II med henblik på 
gennemførelse af budgetforpligtelser 
indgået i 2009 og 2010 indgås senest den 
31. december 2010."
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Or. en

Ændringsforslag 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2. "Enkeltstående retlige forpligtelser 
under kapitel II med henblik på 
gennemførelse af budgetforpligtelser 
indgået i 2009 og 2010 indgås senest den 
31. december 2010. Enkeltstående retlige 
forpligtelser i henhold til artikel 22 indgås 
senest den 31. marts 2011."

"2. "Enkeltstående retlige forpligtelser 
under kapitel II med henblik på 
gennemførelse af budgetforpligtelser 
indgået i 2009 og 2010 indgås senest den 
31. december 2010. Retlige forpligtelser i 
henhold til artikel 22 indgås senest den 
31. marts 2011."

Or. en

Begrundelse

Retlige forpligtelser vedrører oprettelsen af faciliteten, ikke enkeltstående projekter som i den 
første del af stykket.

Ændringsforslag 23
Kathleen Van Brempt

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 

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 
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rådighed for et finansielt instrument inden 
for rammerne af initiativet til finansiering 
af bæredygtig energi.

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 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, som er nødvendige for 
justeringen af loftet og oprettelsen af en 
ny separat budgetpost for instrumentet i 
budgettet for 2010.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren ønsker at understrege, at vi ikke bør lade finansielle midler gå til spilde. Således 
er der i øjeblikket 15 mio. EUR i reserve til EU-handlingsprogrammet om bekæmpelse af 
klimaændringer i budgetpost 07 03 23, selv om der ikke findes noget retsgrundlag for herfor. 
Eftersom de 15 mio. EUR virtuelt går til spilde, hvis de ikke overføres til instrumentet, mener 
ordføreren, at det i overensstemmelse hermed er nødvendigt at anmode om en justering af den 
flerårige finansielle ramme og den interinstitutionelle aftale. Det er dog vigtigt at huske på, at 
justeringen af loftet udelukkende er af teknisk og logisk art.

Ændringsforslag 24
Anni Podimata

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 

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 
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eller kun delvist er blevet gennemført, til 
rådighed for et finansielt instrument inden 
for rammerne af initiativet til finansiering 
af bæredygtig energi.

eller kun delvist er blevet gennemført, til 
rådighed for et finansielt instrument inden 
for rammerne af initiativet til finansiering 
af bæredygtig energi med det formål at 
udvikle passende 
finansieringsinstrumenter i samarbejde 
med Den Europæiske Investeringsbank 
og andre internationale kreditinstitutioner 
for at give projekter inden for 
energieffektivitet og udnyttelse af 
vedvarende energikilder en kraftig 
stimulus.

Or. el

Ændringsforslag 25
Evžen Tošenovský

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, til rådighed for et 
finansielt instrument inden for rammerne af 
initiativet til finansiering af bæredygtig 
energi.

Or. en
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Ændringsforslag 26
Evžen Tošenovský

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I overensstemmelse med artikel 3, stk. 
2, stilles midler, der bliver disponible som 
følge af, at de i kapitel II omhandlede 
projekter ikke eller kun delvist er blevet 
gennemført, til rådighed for projekter, der 
opføres på (en) reserveliste(n).

Or. en

Ændringsforslag 27
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt I – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette finansieringsinstrument benyttes til 
at støtte udviklingen af solide projekter 
vedrørende energieffektivitet og 
vedvarende energi og til at gøre det lettere 
for kommunale, lokale og regionale 
myndigheder at finansiere investeringer i 
energieffektivitet og vedvarende energi. 
Instrumentet skal gennemføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
finansforordningen og i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil om 
uddelegering af 
budgetgennemførelsesopgaver.

Dette finansieringsinstrument benyttes til 
at støtte udviklingen af solide projekter 
vedrørende energibesparelse, 
energieffektivitet og vedvarende energi og 
til at gøre det lettere for nationale, 
kommunale, lokale og regionale 
myndigheder at finansiere investeringer i 
energibesparelse, energieffektivitet og 
vedvarende energi. Instrumentet skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
bestemmelserne i finansforordningen og i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil om 
uddelegering af 
budgetgennemførelsesopgaver.

Or. en



PE445.669v01-00 16/34 AM\823030DA.doc

DA

Ændringsforslag 28
Claude Turmes

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt I – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette finansieringsinstrument benyttes til 
at støtte udviklingen af solide projekter 
vedrørende energieffektivitet og 
vedvarende energi og til at gøre det lettere 
for kommunale, lokale og regionale 
myndigheder at finansiere investeringer i 
energieffektivitet og vedvarende energi. 
Instrumentet skal gennemføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i
finansforordningen og i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil om 
uddelegering af 
budgetgennemførelsesopgaver.

Dette finansieringsinstrument benyttes til 
udviklingen af solide projekter vedrørende 
energieffektivitet og vedvarende energi og 
til at gøre det lettere for kommunale, lokale 
og regionale myndigheder at finansiere 
investeringer i energieffektivitet og 
vedvarende energi. Instrumentet skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
bestemmelserne i finansforordningen og i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil om
uddelegering af 
budgetgennemførelsesopgaver.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af instrumentets rolle.

Ændringsforslag 29
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt I – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Instrumentet anvendes i forbindelse med 
projekter vedrørende bæredygtig energi i 
især byområder. Dette omfatter:

Instrumentet anvendes i forbindelse med 
projekter vedrørende bæredygtig energi i 
især byområder i overensstemmelse med 
det europæiske initiativ for industrien om 
"intelligente byer" inden for rammerne af 
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SET-planen.  Dette omfatter:

Or. en

Ændringsforslag 30
Anni Podimata

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt I – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Instrumentet anvendes i forbindelse med 
projekter vedrørende bæredygtig energi i 
især byområder. Dette omfatter:

Instrumentet anvendes i forbindelse med 
projekter vedrørende bæredygtig energi i 
især byområder samt i bjerg- og øregioner 
med et værdifuldt potentiale hvad angår 
vedvarende energikilder. Dette omfatter:

Or. el

Ændringsforslag 31
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt I – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Instrumentet anvendes i forbindelse med 
projekter vedrørende bæredygtig energi i 
især byområder. Dette omfatter:

Instrumentet anvendes i forbindelse med 
projekter vedrørende bæredygtig energi i 
især, men ikke udelukkende, byområder.
Dette omfatter:

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt, at finansielle instrumenter til støtte for initiativer vedrørende energieffektivitet 
og vedvarende energi inden for rammerne af initiativet til finansiering af bæredygtig energi 
ikke kun dedikeres til programmer i byområder, men også til andre typer programmer.
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Ændringsforslag 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt I – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) projekter med et stort 
innovationspotentiale og økonomisk 
potentiale, hvor der anvendes nye 
procedurer og de bedste tilgængelige 
teknologier

Or. en

Begrundelse

Innovation er et centralt aspekt, som der bør tages højde for ved udarbejdelsen af økonomiske 
genopretningsplaner. For at økonomien i EU kan bevare konkurrenceevnen, bør 
innovationspotentialet altid prioriteres højt ved valget af projekter. Ordene "bedste 
tilgængelige teknologier" er bedre end "nye teknologier", eftersom det det syvende 
rammeprogram, og ikke genopretningsplanen, er det mest hensigtsmæssige instrument til at 
finansiere nye teknologier inden for energieffektivitet. Instrumentet retter sig mod offentlige 
myndigheder, og derfor bør disse opfordres til at gennemføre de bedste tilgængelige 
teknologier og ikke nye og innovative teknologier.

Ændringsforslag 33
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt I – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) decentraliserede vedvarende energikilder 
forankret i lokalmiljøer

c) decentraliserede vedvarende energikilder 
forankret i lokalmiljøer, herunder 
fotovoltaiske systemer, som integreres i 
arkitektoniske elementer
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Or. en

Begrundelse

Som lovgiverne anerkendte gennem vedtagelsen af direktivet om bygningers energimæssige 
ydeevne (KOM(2008)0780) kan bygninger, der står for omkring 40 % af EU's samlede 
energiforbrug, sikre store energibesparelser og let anvende vedvarende energisystemer som 
f.eks. fotovoltaiske systemer, der er nødvendige for at omdanne dem til bygninger med et 
energiforbrug på næsten 0.

Ændringsforslag 34
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt I – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) decentraliserede vedvarende energikilder 
forankret i lokalmiljøer

c) decentraliserede vedvarende energikilder 
forankret i lokalmiljøer og integration af 
decentraliserede vedvarende energikilder i 
elforsyningsnettene

Or. en

Ændringsforslag 35
Anni Podimata

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt I – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forbedring af netinfrastrukturer for at 
begrænse energispild og integrere nye 
energikilder

Or. el



PE445.669v01-00 20/34 AM\823030DA.doc

DA

Ændringsforslag 36
Claude Turmes

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt I – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ren bytransport til støtte for forøget 
energieffektivitet og integrering af 
vedvarende energikilder

d) ren bytransport, herunder en ændring i 
retning af offentlig transport og 
elkøretøjer baseret på vedvarende 
energikilder, til støtte for øgede 
energibesparelser i byer, kommuner og 
regioner

Or. en

Begrundelse

Aspektet med en ændring i retning af offentlig transport og elkøretøjer, som vil spille en 
stadig større rolle i fremtiden, bør anerkendes. Dette er især vigtigt for kommuner, byer og 
regioner, som det finansielle instrument primært er rettet mod.

Ændringsforslag 37
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt I – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) lokal infrastruktur, herunder effektiv 
gadebelysning, intelligent forbrugsmåling 
og intelligente forsyningsnet, der benytter 
ikt i fuld udstrækning.

e) lokal infrastruktur, herunder effektiv 
gadebelysning, metoder til oplagring af 
elektricitet, intelligent forbrugsmåling og 
intelligente forsyningsnet, der benytter ikt i 
fuld udstrækning.

Or. en
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Ændringsforslag 38
Claude Turmes

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt I – afsnit 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) pilot- og demonstrationsprojekter, 
projekter der omfatter ny og innovativ 
energieffektivitet og teknologier til 
vedvarende energikilder og organisationer 
inden for Lokal Agenda 21, for så vidt de
er berettiget til at forvalte midler. 

Or. en

Begrundelse

Afprøvning af innovative løsninger bidrager til at opnå erfaring med bedste praksis. 
Inddragelsen af Lokal Agenda 21 bidrager til at inkludere aktører, der allerede 
eksperimenterer med innovative løsninger, der er tilpasset lokale karakteristika.

Ændringsforslag 39
Lena Ek

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II - del I - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generalomkostningerne for instrumentet 
må samlet set ikke overstige 3 %.

Or. en
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Ændringsforslag 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt I – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Instrumentet kan benyttes til at give 
incitamenter og yde teknisk bistand og til 
at øge interessen hos de nationale og lokale 
myndigheder med det formål at sikre en 
optimal udnyttelse af strukturfondene og 
Samhørighedsfonden, særlig med hensyn 
til at forbedre energieffektiviteten og 
udnyttelsen af vedvarende energi i boliger 
og andre typer bygninger.

Instrumentet kan benyttes til at give 
incitamenter, herunder hensættelser og 
kapitalfordeling med henblik på lån, 
garantier, aktier og andre finansielle 
produkter. Instrumentet bør støtte 
projekternes iværksættelse. Projekterne 
skal demonstrere en økonomisk og 
finansiel validitet (de skal være pålidelige) 
med henblik på at tilbagebetale de 
investeringsmidler, som fonden har tildelt, 
og tiltrække offentlige og private 
investeringer inden for rammerne af de 
"offentlig-private partnerskaber". 
Desuden kan en procentdel på op til 10 % 
af de i artikel 22 omhandlede midler 
anvendes til at yde teknisk bistand og til at 
øge interessen hos de nationale og lokale 
myndigheder med det formål at sikre en 
optimal udnyttelse af strukturfondene og 
Samhørighedsfonden, særlig med hensyn 
til at forbedre energieffektiviteten og 
udnyttelsen af vedvarende energi i boliger 
og andre typer bygninger. Den tekniske 
bistand bør supplere de eksisterende EU-
finansierede instrumenter, navnlig 
Elenaprogrammet, således at 
overlapninger med andre finansielle 
instrumenter undgås.

Or. en

Begrundelse

Instrumentet bør være meget fleksibelt med hensyn til at yde passende finansielle produkter 
for at styrke efterspørgslen på markedet. Den tekniske bistand bør dække en bestemt del af det 
samlede budget og bør præciseres bedre. Ved at nævne Elenaprogrammet sikres det, at 
indsatsen koordineres bedre mellem forskellige af Fællesskabets finansielle instrumenter.
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Ændringsforslag 41
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt I – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Instrumentet kan benyttes til at give 
incitamenter og yde teknisk bistand og til 
at øge interessen hos de nationale og 
lokale myndigheder med det formål at 
sikre en optimal udnyttelse af 
strukturfondene og Samhørighedsfonden, 
særlig med hensyn til at forbedre 
energieffektiviteten og udnyttelsen af 
vedvarende energi i boliger og andre typer 
bygninger.

Instrumentet kan benyttes til at sikre en 
optimal udnyttelse af strukturfondene og 
Samhørighedsfonden, særlig med hensyn 
til at forbedre energieffektiviteten og 
udnyttelsen af vedvarende energi i boliger 
og andre typer bygninger.

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt, at finansielle instrumenter til støtte for initiativer vedrørende energieffektivitet 
og vedvarende energi inden for rammerne af initiativet til finansiering af bæredygtig energi 
bidrager til at øge udnyttelsen af europæisk finansiering af energieffektivitet, og at de primært 
finansierer projekter, der effektivt øger bygningers energieffektivitet. 

Ændringsforslag 42
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt I – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Instrumentet kan benyttes til at give 
incitamenter og yde teknisk bistand og til 
at øge interessen hos de nationale og lokale 
myndigheder med det formål at sikre en 
optimal udnyttelse af strukturfondene og 

Instrumentet kan benyttes til at give 
incitamenter, begrænse risici og yde 
teknisk bistand og til at øge interessen hos 
de nationale og lokale myndigheder med 
det formål at sikre en optimal udnyttelse af 
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Samhørighedsfonden, særlig med hensyn 
til at forbedre energieffektiviteten og 
udnyttelsen af vedvarende energi i boliger 
og andre typer bygninger.

strukturfondene og Samhørighedsfonden, 
særlig med hensyn til at forbedre 
energieffektiviteten og udnyttelsen af 
vedvarende energi i boliger og andre typer 
bygninger.

Or. en

Begrundelse

Finansielle og tekniske risici vedrører i dette tilfælde manglende finansiering og risikoen for 
tekniske problemer, der gør driften urentabel. Ordninger til dækning af risici har til formål at 
sikre tilbagebetaling af en vis procentdel af investeringerne. Der kan udvikles en ordning på 
europæisk niveau for adskillige energiteknologier i samarbejde med Den Europæiske 
Investeringsbank 

Ændringsforslag 43
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II - del I - stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forordning nr. 1080/2006 om Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
indeholder støtte til tilvejebringelse og 
udvikling af finansieringsinstrumenter 
såsom risikovillig kapital, lån og
garantifonde og lokale udviklingsfonde, 
rentegodtgørelse, networking, samarbejde 
og erfaringsudveksling mellem regioner, 
byer og de relevante sociale, økonomiske 
og miljømæssige aktører, også på området 
energieffektivitet.

Or. en

Begrundelse

Forordning nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling indeholder 
allerede støtte til tilvejebringelse og udvikling af finansieringsinstrumenter såsom risikovillig 
kapital, lån og garantifonde og lokale udviklingsfonde, rentegodtgørelse, networking, 
samarbejde og erfaringsudveksling mellem regioner, byer og de relevante sociale, 
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økonomiske og miljømæssige aktører, også på området energieffektivitet. Den har allerede 
været anvendt til at oprette revolverende fonde til energieffektivitet i boliger i visse 
medlemsstater.

Ændringsforslag 44
Herbert Reul

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt I – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Instrumentet vil tilgodese offentlige 
myndigheder på først og fremmest 
regionalt og lokalt plan samt private 
enheder, der optræder på vegne af disse 
offentlige myndigheder. Der vil især blive 
lagt vægt på forslag, der involverer et 
samarbejde mellem sådanne myndigheder, 
boligselskaber og udviklingskontorer.

Instrumentet vil tilgodese lokale og 
regionale offentlige myndigheder,
offentlige virksomheder samt fysiske og 
juridiske personer, der er omfattet af 
privatret. Der vil især blive lagt vægt på 
forslag, der involverer et samarbejde 
mellem sådanne myndigheder, 
boligselskaber, kommunale 
energiforsyningsvirksomheder og 
udviklingskontorer.

Or. de

Ændringsforslag 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt II – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Instrumentet vil blive gennemført 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 i 
overensstemmelse med reglerne og 

Instrumentet vil blive gennemført af en 
eller flere internationale finansielle 
institutioner. Udvælgelsen vil foregå med 
udgangspunkt i de internationale 
finansielle institutioners dokumenterede 
evne til at udnytte midlerne på den mest 
effektive og virkningsfulde måde i 
overensstemmelse med reglerne og 
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kriterierne i dette bilag. kriterierne i dette bilag.

Or. en

Begrundelse

De internationale finansielle institutioner er de bedst egnede aktører, navnlig i 
opstartsperioden, f.eks. EIB, der er den eneste internationale finansielle institution, der 
omfatter alle EU's 27 medlemsstater, den eneste ikke-kommercielle bank (der dermed giver 
flere garantier), og den eneste institution, der er juridisk bundet af traktaten til at støtte EU's 
politikker (artikel 308). Eftersom målet er at oprette en fond, vil deltagelsen af andre 
offentlige og private investorer højne EU-finansieringens løftestangseffekt yderligere. 
Ændringsforslaget fastsætter en mere restriktiv definition af betaling til finansielle 
formidlere, hvilket sikrer, at flest mulige midler når frem til kommunerne.

Ændringsforslag 46
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II - del I - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre en effektiv anvendelse af 
EU's midler og gøre bedste praksis 
tilgængelig for interessenterne, stiller en 
finansiel formidler, der har gennemført 
dette instrument i en af medlemsstaterne, 
den gennemførte model gratis til rådighed 
for alle de andre medlemsstater, Europa-
Parlamentet og Kommissionen.

Or. ro

Begrundelse

Dette har til formål at sikre, at de finansielle midler, der afsættes til instrumentet, anvendes 
effektivt, og at lette udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne på dette område.
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Ændringsforslag 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt II – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De finansielle formidlere skal overholde de 
relevante bestemmelser i 
finansforordningen og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil om 
uddelegering af 
budgetgennemførelsesopgaver, særlig med 
hensyn til indkøb, intern kontrol, 
regnskaber og ekstern revision. De 
pågældende finansielle formidlere vil ikke 
modtage anden betaling end 
administrationshonorarer og penge til 
dækning af omkostningerne forbundet med 
oprettelsen og gennemførelsen af 
instrumentet.

De finansielle formidlere skal overholde de 
relevante bestemmelser i 
finansforordningen og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil om 
uddelegering af 
budgetgennemførelsesopgaver, særlig med 
hensyn til indkøb, intern kontrol, 
regnskaber og ekstern revision. Finansielle 
formidlere vil kun kunne tage betaling for 
administrationshonorarer og andre 
støtteberettigede udgifter til dækning af 
omkostningerne forbundet med oprettelsen 
og gennemførelsen af instrumentet.

Or. en

Begrundelse

De internationale finansielle institutioner er de bedst egnede aktører, navnlig i 
opstartsperioden, f.eks.  EIB, der er den eneste internationale finansielle institution, der 
omfatter alle EU's 27 medlemsstater, den eneste ikke-kommercielle bank (der dermed giver 
flere garantier), og den eneste institution, der er juridisk bundet af traktaten til at støtte EU's 
politikker (artikel 308). Eftersom målet er at oprette en fond, vil deltagelsen af andre 
offentlige og private investorer højne EU-finansieringens løftestangseffekt yderligere. 
Ændringsforslaget fastsætter en mere restriktiv definition af betaling til finansielle 
formidlere, hvilket sikrer, at flest mulige midler når frem til kommunerne.

Ændringsforslag 48
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt II – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De finansielle formidlere skal overholde de 
relevante bestemmelser i 
finansforordningen og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil om 
uddelegering af 
budgetgennemførelsesopgaver, særlig med 
hensyn til indkøb, intern kontrol, 
regnskaber og ekstern revision. De 
pågældende finansielle formidlere vil ikke 
modtage anden betaling end 
administrationshonorarer og penge til 
dækning af omkostningerne forbundet med 
oprettelsen og gennemførelsen af 
instrumentet.

De finansielle formidlere skal overholde de 
relevante bestemmelser i 
finansforordningen og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil om 
uddelegering af 
budgetgennemførelsesopgaver, særlig med 
hensyn til indkøb, intern kontrol, 
regnskaber og ekstern revision. De 
pågældende finansielle formidlere vil ikke 
modtage anden betaling end 
administrationshonorarer og penge til 
dækning af omkostningerne forbundet med 
oprettelsen og gennemførelsen af 
instrumentet, der ikke kan overstige 5 % af 
beløbet for hver anvendelse af 
instrumentet.

Or. ro

Begrundelse

Det er afgørende, at det finansielle instrument til projekter på området bæredygtig energi 
anvendes primært til projekter, der effektivt øger energieffektiviteten. Det er derfor 
nødvendigt, at administrationshonorarer og penge til dækning af omkostningerne forbundet 
med oprettelsen og gennemførelsen af instrumentet begrænses til 5 % af det beløb, der 
afsættes til instrumentet. 

Ændringsforslag 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt II – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nærmere betingelser knyttet til 
instrumentet, herunder vedrørende 
overvågning og kontrol, fastsættes i en 
eller flere aftaler mellem Kommissionen og 
de finansielle formidlere.

De nærmere betingelser knyttet til 
instrumentet, herunder vedrørende 
overvågning og kontrol, fastsættes i en 
eller flere aftaler mellem Kommissionen og 
de internationale finansielle institutioner.
I aftalen eller aftalerne bør det fastsættes, 
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at Kommissionen og Europa-Parlamentet 
skal underrettes regelmæssigt om tiltag i 
forbindelse med gennemførelsen af 
instrumentet. 

Or. en

Begrundelse

 Ændringsforslaget har til formål at sikre, at både Europa-Parlamentet og Kommissionen 
involveres i arbejdet med at overvåge gennemførelsen af instrumentet.

Ændringsforslag 50
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt II – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nærmere betingelser knyttet til 
instrumentet, herunder vedrørende 
overvågning og kontrol, fastsættes i en 
eller flere aftaler mellem Kommissionen og 
de finansielle formidlere.

De nærmere betingelser knyttet til 
instrumentet, herunder vedrørende 
overvågning og kontrol, fastsættes i en 
eller flere aftaler mellem Kommissionen og 
de finansielle formidlere, som fremsendes 
til Europa-Parlamentet til orientering.
Kommissionen offentliggør anvendelsen 
af instrumentet på webstedet 
www.buildup.eu.

Or. ro

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt for at sikre en gennemsigtig anvendelse af instrumentet og 
for at tilskynde til udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne på dette område.
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Ændringsforslag 51
Lena Ek

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II - del II - stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bør etablere et integreret 
og brugervenligt onlinesystem, der gør det 
muligt at få adgang til alle elektroniske 
oplysninger om programforvaltningen 
som f.eks. ansøgningsprocedurer, 
tidsfrister, regler og forskrifter samt en 
oversigt over igangværende og afsluttede 
projekter og rapporter.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at gøre instrumentet mere brugervenligt og opmuntre mindre deltagere, bør 
alle oplysninger gøres tilgængelige online. Der kan opnås bedre adgang til programmet og 
støtte til brugerne ved at forbedre vejledningsmaterialet. Dette kan opnås ved at optimere it-
systemerne, støtte projektledelse og gennem individuelt tilpasset støtte. Derfor bør det støttes, 
at bidrag, evalueringer og forslag integreres fuldt ud i en enkelt it-portal. Denne portal bør 
være pålidelig, fleksibel og let at anvende.

Ændringsforslag 52
Anni Podimata

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt III – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Instrumentet skal være begrænset til 
finansiering af foranstaltninger, der har en 
hurtig, mærkbar og væsentlig effekt for den 
økonomiske genopretning i EU, 
energiforsyningssikkerheden og 
reduktionen af drivhusgasemissioner.

Instrumentet skal være begrænset til 
finansiering af foranstaltninger, der har en 
hurtig, mærkbar og væsentlig effekt for den 
økonomiske genopretning i EU, 
energiforsyningssikkerheden og 
reduktionen af drivhusgasemissioner. Disse 
foranstaltninger skal bidrage til at udvikle 
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en konkurrencedygtig, sammenkoblet og 
grøn økonomi samt at beskytte 
beskæftigelsen i overensstemmelse med 
målene i 2020-strategien.

Or. el

Ændringsforslag 53
Lena Ek

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt III – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tidsperioden mellem datoen for 
ansøgning til et projekt og den endelige 
beslutning må ikke overstige to måneder.

Or. en

Begrundelse

Det er yderst vigtigt for denne forordnings mål, at projekterne sættes i gang så hurtigt som 
muligt.

Ændringsforslag 54
Lena Ek

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt III – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal foretages en endelig finansiel 
revision af de enkelte projekter inden for 
et år efter projektets afslutning.

Or. en
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Begrundelse

Med henblik på at tilskynde til deltagelse og sikre en større forudsigelighed for mindre 
deltagere bør revisionsprocedurerne afsluttes så hurtigt som muligt. Dette er også i tråd med 
den overordnede ide bag Kommissionens forslag om en hurtig og ukompliceret procedure.

Ændringsforslag 55
Claude Turmes

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt III – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de skal have afgivet et politisk tilsagn 
om at afbøde klimaforandringer og i den 
forbindelse have fastsat præcise mål

a) de skal have afgivet et politisk tilsagn 
om at afbøde klimaforandringer og i den 
forbindelse have fastsat præcise mål for 
2020 hvad angår drivhusgasemissioner, 
der mindst svarer til det mål, som 
Unionen har forpligtet sig til for 2020.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre troværdige og solide politikker bør Den Europæiske Union kun støtte 
projekter, der er i overensstemmelse med dens egne mål.

Ændringsforslag 56
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt III – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de skal råde over en emissionsopgørelse 
og udforme flerårige strategier for, hvordan 
de kan nå deres mål

b) de skal udforme flerårige strategier for, 
hvordan de kan nå deres mål

Or. ro
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Begrundelse

For at øge antallet af støtteberettigede offentlige myndigheder er det vigtigt, at de får 
muligheden for at udvikle deres egne emissionsopgørelsessystemer. 

Ændringsforslag 57
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – punkt III – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de skal råde over en emissionsopgørelse 
og udforme flerårige strategier for, hvordan 
de kan nå deres mål

b) det land/den medlemsstat, som de 
tilhører, skal råde over en 
emissionsopgørelse og udforme flerårige 
strategier for, hvordan de kan nå deres mål

Or. en

Begrundelse

Det virker ikke formålstjenligt at anmode lokale myndigheder om emissionsopgørelser eller 
om specifikke lokale reduktionsmål, eftersom miljøpolitikker til bekæmpelse af forurening i 
reglen udformes på nationalt/globalt niveau og har vist sig at være mere effektive på denne 
måde.

Ændringsforslag 58
Lena Ek

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende artikel indsættes:
"Artikel 1a

Årlig rapport til Europa-Parlamentet
Kommissionen rapporterer årligt til 
Europa-Parlamentet om gennemførelsen 
af projekterne og instrumentet.
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Or. en

Begrundelse

For at øge gennemsigtigheden bør Kommissionen rapportere til Europa-Parlamentet.


