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Ändringsförslag 8
Lambert van Nistelrooij

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 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. Här är det viktigt med ett 
samarbete mellan myndigheter på högre 
och lägre nivå (flernivåstyre).

Or. nl

Ändringsförslag 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Ökade ekonomiska incitament är det 
bästa sättet att undanröja hinder som dryga 
inledande kostnader och att stimulera 
hållbara förbättringar på energiområdet.
Investeringsstöd på området hållbar energi 
kan bli mest effektivt och verkningsfullt 
när det erbjuds på lokal nivå.

(4) Ökade ekonomiska incitament är det 
bästa sättet att undanröja hinder som dryga 
inledande kostnader och att stimulera 
hållbara förbättringar på energiområdet.
Investeringsstöd på området hållbar energi 
kan bli mest effektivt och verkningsfullt 
när det erbjuds på lokal nivå.
Energieffektivitetsåtgärderna bör inriktas 
mot att på ett konkret sätt involvera både 
användare och operatörer genom 
offentliga åtgärder för att främja 
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inrättandet av en europeisk marknad för 
energieffektivitet och därigenom skapa 
möjligheter för en konkurrenskraftig 
tillväxt och utveckling av systemet.

Or. en

Motivering

De offentliga åtgärderna bör inte begränsas till främjandet av energieffektiva projekt utan 
bör sikta mot inrättandet av en europeisk marknad inom denna sektor. Konkreta 
affärsmöjligheter bör utgöra det främsta stödet till att det går lätt att investera i 
energieffektivitet och till att initiativen genomförs i praktiken.

Ändringsförslag 10
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Ökade ekonomiska incitament är det 
bästa sättet att undanröja hinder som dryga 
inledande kostnader och att stimulera 
hållbara förbättringar på energiområdet.
Investeringsstöd på området hållbar energi 
kan bli mest effektivt och verkningsfullt 
när det erbjuds på lokal nivå.

(4) Ökade ekonomiska incitament är det 
bästa sättet att undanröja hinder som dryga 
inledande kostnader och att stimulera 
hållbara förbättringar på energiområdet.
Investeringsstöd på området hållbar energi 
kan bli mest effektivt och verkningsfullt 
när det erbjuds på lokal nivå. Här är det 
viktigt att effektivt utnyttja andra 
ekonomiska resurser som finns 
tillgängliga i medlemsstaterna.

Or. nl

Ändringsförslag 11
Anni Podimata

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det bör därför skapas ett särskilt 
finansiellt instrument till stöd för 

(5) Det bör därför skapas ett särskilt 
finansiellt instrument till stöd för 
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energieffektivitet och initiativ på området 
förnybar energi inom ramen för initiativet 
för finansiering av hållbar energi1, 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.

energieffektivitet och initiativ på området 
förnybar energi inom ramen för initiativet 
för finansiering av hållbar energi1, 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 energi1, 
och underlätta de lokala och regionala 
myndigheternas finansiering av 
investeringar i energieffektivitet och 
förnybar energi, framför allt i tätorter, samt 
i bergs- och ö-regioner med en värdefull 
potential vad gäller förnybara 
energikällor.

Or. el

Ändringsförslag 12
Silvia-Adriana Ţicău

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 energi1, 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 skapas ett särskilt 
finansiellt instrument till stöd för 
energieffektivitet och initiativ på området 
förnybar energi inom ramen för initiativet 
för finansiering av hållbar energi1, 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, men inte 
uteslutande, i tätorter.

Or. ro
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Motivering

Det är viktigt att finansiella instrument till stöd för energieffektivitet och initiativ på området 
förnybar energi inom ramen för initiativet för finansiering av hållbar energi inte uteslutande 
riktar sig till stadsprogram utan även till andra typer av program.

Ändringsförslag 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I budgetåtstramningstider är det 
särskilt viktigt att EU:s finansiella 
instrument kompletterar varandra.
Instrumentet bör på ett effektivt sätt 
komplettera och bygga på befintliga 
instrument, framför allt Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, ändrad 
genom förordning (EG) nr 397/2009 så 
att de fondmedel som finns att tillgå för 
energieffektivitet och förnybar energi 
inom bostadssektorn ökades till potentiellt 
8 miljarder EUR under 2007–2013.

Or. en

Motivering

De offentliga åtgärderna bör inte begränsas till främjandet av energieffektiva projekt utan 
bör sikta mot inrättandet av en europeisk marknad inom denna sektor. Konkreta 
affärsmöjligheter bör utgöra det främsta stödet till att det går lätt att investera i 
energieffektivitet och till att initiativen genomförs i praktiken. Vi anser att det är bättre att 
texten hänvisar till förordning (EG) nr 397/2009 i stället för förordning (EU) nr 437/2010, 
eftersom denna förordning är mer ändamålsenlig och allmän, medan den sistnämnda 
förordningen endast berör marginaliserade befolkningsgrupper.
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Ändringsförslag 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att ge EU-finansieringen maximala 
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.

(6) För att ge EU-finansieringen maximala 
effekter på kort sikt bör instrumentet
inledningsvis genomföras av ett eller flera 
internationella finansinstitut. Urvalet bör 
ske på grundval av de internationella 
finansinstitutens dokumenterade förmåga 
att använda de finansiella medlen så 
effektivt och ändamålsenligt som möjligt, 
med målet att maximera andra offentliga 
och privata investerares deltagande och på 
ett sätt som garanterar att högsta möjliga 
hävstångseffekt uppnås mellan 
EU-finansieringen och den totala 
investeringen när det gäller att väsentligt 
öka investeringarna inom EU.

Or. en

Motivering

De internationella finansinstituten är de mest lämpade aktörerna för att hantera detta 
finansiella instrument – framför allt under inrättandeperioden – dvs. EIB som är det enda 
internationella finansinstitut som omfattar alla 27 EU-länder, den enda icke-vinstdrivande 
banken (och därmed tillhandahåller många fler garantier) och det enda institutet som är 
juridiskt bundet av fördraget att stödja EU:s politik (artikel 308). Eftersom målet är att 
inrätta en fond skulle EU:s finansiering få ännu större hävstångseffekt om andra offentliga 
och privata investerare deltar.

Ändringsförslag 15
Anni Podimata

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I enlighet med förordning (EG) 
nr 663/2009 bör instrumentet begränsas till 
finansiering av åtgärder som har ett snabbt, 

(7) I enlighet med förordning (EG) 
nr 663/2009 bör instrumentet begränsas till 
finansiering av åtgärder som har ett snabbt, 
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mätbart och väsentligt inflytande på den 
ekonomiska återhämtningen inom EU, 
tryggar energiförsörjningen och leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser. De 
kriterier som anges i förordning (EG) 
nr 663/2009 bör tillämpas i full 
utsträckning vid urvalet av de åtgärder som 
ska finansieras enligt instrumentet samt vid 
fastställandet av deras stödberättigande.
Projektets geografiska balans bör också 
beaktas som en väsentlig faktor.

mätbart och väsentligt inflytande på den 
ekonomiska återhämtningen inom EU, 
tryggar energiförsörjningen och leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser. Dessa 
åtgärder måste bidra till utvecklingen av 
en konkurrenskraftig, sammanlänkad och 
grön ekonomi och trygga sysselsättningen 
i enlighet med målen i 
Europa 2020-strategin. De kriterier som 
anges i förordning (EG) nr 663/2009 bör 
tillämpas i full utsträckning vid urvalet av 
de åtgärder som ska finansieras enligt 
instrumentet samt vid fastställandet av 
deras stödberättigande. Projektets 
geografiska balans bör också beaktas som 
en väsentlig faktor.

Or. el

Ändringsförslag 16
Fiona Hall

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I enlighet med förordning (EG) 
nr 663/2009 bör instrumentet begränsas till 
finansiering av åtgärder som har ett snabbt, 
mätbart och väsentligt inflytande på den 
ekonomiska återhämtningen inom EU, 
tryggar energiförsörjningen och leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser. De 
kriterier som anges i förordning (EG) 
nr 663/2009 bör tillämpas i full 
utsträckning vid urvalet av de åtgärder som 
ska finansieras enligt instrumentet samt vid 
fastställandet av deras stödberättigande.
Projektets geografiska balans bör också 
beaktas som en väsentlig faktor.

(7) I enlighet med förordning (EG) 
nr 663/2009 bör instrumentet begränsas till 
finansiering av åtgärder som har ett snabbt, 
mätbart och väsentligt inflytande på den 
ekonomiska återhämtningen inom EU, 
tryggar energiförsörjningen och leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser. De 
kriterier som anges i förordning (EG) 
nr 663/2009 bör tillämpas i full 
utsträckning vid urvalet av de åtgärder som 
ska finansieras enligt instrumentet samt vid 
fastställandet av deras stödberättigande.

Or. en
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Ändringsförslag 17
Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) På grund av det akuta behovet att ta itu 
med den ekonomiska krisen och 
gemenskapens trängande energibehov bör 
kostnaderna vara stödberättigande från och 
med den 13 juli 2009, eftersom många 
sökande begärde att kostnaderna skulle 
vara stödberättigande från och med 
inlämnandet av stödansökan, i 
överensstämmelse med artikel 112 i 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 
med budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget.

(9) På grund av det akuta behovet att ta itu 
med de ekonomiska, sociala och 
klimatrelaterade kriserna och 
gemenskapens trängande behov av trygg 
energiförsörjning bör kostnaderna vara 
stödberättigande från och med den 13 juli 
2009, eftersom många sökande begärde att 
kostnaderna skulle vara stödberättigande 
från och med inlämnandet av stödansökan, 
i överensstämmelse med artikel 112 i 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 
med budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget.

Or. en

Motivering

Vid formuleringen av uppdraget för det tillfälliga CRIS-utskottet och i sina senaste 
lagstiftningstexter och resolutioner har Europaparlamentet klargjort sin ståndpunkt att den 
senaste krisen inte bara har varit en ekonomisk kris, utan hänger samman med en social kris 
och en klimatrelaterad kris. Då den föreslagna texten och de instrument som föreslås i den på 
ett effektivt sätt kan bemöta såväl ekonomiska som sociala och klimatrelaterade aspekter av 
denna kris, bör alla dessa områden omnämnas. Försörjningstrygghetsaspekten bör också 
klargöras.

Ändringsförslag 18
Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) På grund av det akuta behovet att ta 
itu med den ekonomiska krisen och 
Europeiska unionens trängande 

(10) På grund av det akuta behovet att ta 
itu med de ekonomiska, sociala och 
klimatrelaterade kriserna och 
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energibehov bör denna förordning träda i 
kraft omedelbart efter det att den har 
offentliggjorts.

gemenskapens trängande behov av trygg 
energiförsörjning bör denna förordning 
träda i kraft omedelbart efter det att den har 
offentliggjorts.

Or. en

Motivering

Vid formuleringen av uppdraget för det tillfälliga CRIS-utskottet och i sina senaste 
lagstiftningstexter och resolutioner har Europaparlamentet klargjort sin ståndpunkt att den 
senaste krisen inte bara har varit en ekonomisk kris, utan hänger samman med en social kris 
och en klimatrelaterad kris. Då den föreslagna texten och de instrument som föreslås i den på 
ett effektivt sätt kan bemöta såväl ekonomiska som sociala och klimatrelaterade aspekter av 
denna kris, bör alla dessa områden omnämnas. Försörjningstrygghetsaspekten bör också 
klargöras.

Ändringsförslag 19
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Detta finansieringsinstrument inom 
ramen för initiativet för finansiering av 
hållbar energi som inrättats för att 
omfördela outnyttjade medel enligt 
kapitel II i förordning (EG) nr 663/2009 
bör tjäna som en referens för framtida 
lagstiftningsförslag i fråga om det 
slutgiltiga användningsområdet för 
EU-medel som inte utnyttjats.

Or. en
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Ändringsförslag 20
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Den nya fleråriga budgetramen och 
de framtida ramprogrammen för 
forskning och utveckling bör omfatta nya 
och utvidgade kategorier för utgifter och 
finansiering av tekniskt stöd, tillsammans 
med innovativa ekonomiska 
incitamentsystem (som lånegarantier, 
mjuka lån med förmånliga räntevillkor, 
blandade instrument och 
projektfinansiering), för att stödja en 
massiv utveckling och ett massivt 
genomförande av projekt med en hög 
innovationspotential på området hållbar 
energi.

Or. en

Ändringsförslag 21
Evžen Tošenovský

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. ”Enskilda rättsliga åtaganden enligt 
kapitel II för genomförande av de 
budgetåtaganden som görs 2009 och 2010 
ska göras senast den 31 december 2010.
Enskilda rättsliga åtaganden enligt 
artikel 22 ska göras senast den 31 mars 
2011.”

”2. ”Enskilda rättsliga åtaganden enligt 
kapitel II för genomförande av de 
budgetåtaganden som görs 2009 och 2010 
ska göras senast den 31 december 2010.”

Or. en
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Ändringsförslag 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. ”Enskilda rättsliga åtaganden enligt 
kapitel II för genomförande av de 
budgetåtaganden som görs 2009 och 2010 
ska göras senast den 31 december 2010.
Enskilda rättsliga åtaganden enligt 
artikel 22 ska göras senast den 31 mars 
2011.”

”2. ”Enskilda rättsliga åtaganden enligt 
kapitel II för genomförande av de 
budgetåtaganden som görs 2009 och 2010 
ska göras senast den 31 december 2010.
Rättsliga åtaganden enligt artikel 22 ska 
göras senast den 31 mars 2011.”

Or. en

Motivering

De rättsliga åtagandena rör inrättandet av instrumentet, inte enskilda projekt såsom i 
punktens första del.

Ändringsförslag 23
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 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 energi1.

1. Budgetanslag motsvarande ett belopp på 
114 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 energi1. Dessutom bör 
15 miljoner EUR från EU:s 
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handlingsprogram för att bekämpa 
klimatförändringar avsättas till förmån 
för instrumentet. 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 2005, 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 separat ny budgetpost 
för instrumentet i budgeten för 2010.

Or. en

Motivering

Föredraganden vill understryka att vi inte bör slösa med de ekonomiska resurserna. I 
budgetpost 07 03 23 har för närvarande 15 miljoner EUR reserverats för EU:s 
handlingsprogram för att bekämpa klimatförändringar, trots att det saknas en rättslig grund 
för detta. Då dessa 15 miljoner EUR i realiteten kommer att gå förlorade om vi inte överför 
dem till instrumentet menar föredraganden att det är nödvändigt att begära en justering av 
den fleråriga budgetramen och det interinstitutionella avtalet. Man bör dock hålla i åtanke att 
justeringen av taken endast görs av tekniska och logiska skäl.

Ändringsförslag 24
Anni Podimata

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 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 energi1.

1. Budgetanslag motsvarande ett belopp på 
114 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 energi1, i syfte att utforma 
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lämpliga finansieringsinstrument i 
samarbete med 
Europeiska investeringsbanken och andra 
internationella kreditinstitut för att på ett 
kraftfullt sätt främja energieffektiva 
projekt och projekt för utnyttjande av 
förnybara energikällor.

Or. el

Ändringsförslag 25
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 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 energi1.

1. Budgetanslag motsvarande ett belopp på 
114 miljoner euro, som inte kunnat bli 
föremål för enskilda rättsliga åtaganden 
enligt kapitel II, ska, i överensstämmelse 
med artikel 3.2, avsättas till förmån för ett 
finansiellt instrument inom ramen för 
initiativet för finansiering av hållbar 
energi1.

Or. en

Ändringsförslag 26
Evžen Tošenovský

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

2a. 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, 
användas till projekt som satts upp på (en) 
reservlista(n).

Or. en

Ändringsförslag 27
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del I – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finansiella instrumentet ska stödja 
utvecklingen av pålitlig energieffektivitet 
och projekt på området förnybar energi 
samt underlätta finansiering av 
kommunala, lokala och regionala 
myndigheters investeringar i 
energieffektivitet och förnybar energi.
Instrumentet ska genomföras i enlighet 
med de bestämmelser om delegering av 
budgetgenomförandeuppgifter som 
fastställs i budgetförordningen och dess 
genomförandebestämmelser.

Det finansiella instrumentet ska stödja 
utvecklingen av pålitlig energibesparing, 
energieffektivitet och projekt på området 
förnybar energi samt underlätta 
finansiering av nationella, kommunala, 
lokala och regionala myndigheters 
investeringar i energibesparing, 
energieffektivitet och förnybar energi. 
Instrumentet ska genomföras i enlighet 
med de bestämmelser om delegering av 
budgetgenomförandeuppgifter som 
fastställs i budgetförordningen och dess 
genomförandebestämmelser.

Or. en
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Ändringsförslag 28
Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del I – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finansiella instrumentet ska stödja 
utvecklingen av pålitlig energieffektivitet 
och projekt på området förnybar energi 
samt underlätta finansiering av 
kommunala, lokala och regionala 
myndigheters investeringar i 
energieffektivitet och förnybar energi.
Instrumentet ska genomföras i enlighet 
med de bestämmelser om delegering av 
budgetgenomförandeuppgifter som 
fastställs i budgetförordningen och dess 
genomförandebestämmelser.

Det finansiella instrumentet ska användas 
till utvecklingen av pålitlig 
energieffektivitet och projekt på området 
förnybar energi samt underlätta 
finansiering av kommunala, lokala och 
regionala myndigheters investeringar i 
energieffektivitet och förnybar energi. 
Instrumentet ska genomföras i enlighet 
med de bestämmelser om delegering av 
budgetgenomförandeuppgifter som 
fastställs i budgetförordningen och dess 
genomförandebestämmelser.

Or. en

Motivering

Förtydligande av instrumentets roll.

Ändringsförslag 29
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del I – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet ska användas för hållbara 
energiprojekt framför allt i tätortsområden.
Detta ska innefatta följande:

Instrumentet ska användas för hållbara
energiprojekt framför allt i tätortsområden, 
i överensstämmelse med det 
interinstitutionella avtalets initiativ för 
”smarta städer” enligt SET-planen. Detta 
ska innefatta följande:
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Or. en

Ändringsförslag 30
Anni Podimata

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del I – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet ska användas för hållbara 
energiprojekt framför allt i tätortsområden.
Detta ska innefatta följande:

Instrumentet ska användas för hållbara 
energiprojekt framför allt i tätortsområden, 
samt i bergs- och ö-regioner med en 
värdefull potential vad gäller förnybara 
energikällor. Detta ska innefatta följande:

Or. el

Ändringsförslag 31
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del I – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet ska användas för hållbara 
energiprojekt framför allt i tätortsområden.
Detta ska innefatta följande:

Instrumentet ska användas för hållbara 
energiprojekt framför allt, men inte 
uteslutande, i tätortsområden. Detta ska 
innefatta följande:

Or. ro

Motivering

Det är viktigt att finansiella instrument till stöd för energieffektivitet och initiativ på området 
förnybar energi inom ramen för initiativet för finansiering av hållbar energi inte uteslutande 
riktar sig till stadsprogram utan även till andra typer av program.
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Ändringsförslag 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del I – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Projekt med stor innovationspotential 
och ekonomisk potential där det används 
nya metoder och bästa tillgängliga teknik.

Or. en

Motivering

Innovation är en central aspekt som måste beaktas vid inrättandet av ekonomiska 
återhämtningsplaner. För att EU ska bevara sin ekonomiska konkurrenskraft bör 
innovationspotentialen alltid vara ett viktigt kriterium när man väljer ut projekt. Begreppet 
”bästa tillgängliga teknik” är bättre än ”ny teknik” eftersom det sjunde ramprogrammet, inte 
återhämtningsplanen, är det lämpligaste instrumentet för att finansiera ny energieffektiv 
teknik. Eftersom instrumentet riktar sig till myndigheter bör dessa uppmanas att tillämpa 
bästa tillgängliga teknik, inte ny och innovativ teknik.

Ändringsförslag 33
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del I – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Decentraliserade förnybara energikällor 
som är lokalt förankrade.

c) Decentraliserade förnybara energikällor 
som är lokalt förankrade, inbegripet 
inbyggda solcellssystem som integrerats i 
arkitektoniska element.

Or. en

Motivering

Som uppmärksammats av lagstiftarna genom antagandet av direktivet om byggnaders 
energiprestanda (KOM(2008)0780) kan byggnadssektorn, som svarar för 40 % av EU:s 
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energiförbrukning, spara mycket energi och utan svårighet använda solceller så att en 
energiförbrukning nära 0 kan uppnås i byggnader.

Ändringsförslag 34
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del I – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Decentraliserade förnybara energikällor 
som är lokalt förankrade.

c) Decentraliserade förnybara energikällor 
som är lokalt förankrade. Integration av 
decentraliserade förnybara energikällor i 
elnäten.

Or. en

Ändringsförslag 35
Anni Podimata

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del I – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Förbättrade nätinfrastrukturer för att 
minska energislöseri och inbegripa nya 
energikällor. 

Or. el

Ändringsförslag 36
Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del I – stycke 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Renare tätortstransporter som stöder 
ökad energieffektivitet och integrering av 
förnybara energikällor.

d) Renare tätortstransporter, inbegripet en 
ändring av transportsätten mot 
kollektivtrafik och elfordon baserade på 
förnybara energikällor som stöder ökade
energibesparingar för städer, kommuner 
och regioner.

Or. en

Motivering

En ändring av transportsätten mot kollektivtrafik och elfordon, som kommer att få en ökad 
roll i framtiden, är en aspekt som bör uppmärksammas. Detta är särskilt viktigt för 
kommuner, städer och regioner, som utgör de främsta målen för det finansiella instrumentet.

Ändringsförslag 37
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del I – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Lokal infrastruktur, däribland effektiv 
gatubelysning, smarta mätare och 
intelligenta nät som utnyttjar IKT i full 
utsträckning.

e) Lokal infrastruktur, däribland effektiv 
gatubelysning, energilagringslösningar, 
smarta mätare och intelligenta nät som 
utnyttjar IKT i full utsträckning.

Or. en

Ändringsförslag 38
Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del I – stycke 2 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Pilot- och demonstrationsprojekt, 
projekt som tillämpar ny och innovativ 
energieffektivitet och förnybar 
energiteknik och där lokala 
Agenda 21-organisationer deltar i den 
mån dessa är berättigade att förvalta 
medlen.

Or. en

Motivering

Försök med innovativa lösningar gör att man kan samla erfarenhet om bästa praxis. Genom 
att involvera lokala Agenda 21-organisationer inbegriper man de aktörer som redan 
experimenterar med innovativa lokalanpassade lösningar.

Ändringsförslag 39
Lena Ek

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del I – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De allmänna kostnaderna för 
instrumentet får totalt sett inte överstiga 
3 %.

Or. en

Ändringsförslag 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del I – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet kan användas för att ge 
incitament och tekniskt stöd samt till att 
öka medvetenheten hos nationella och 
lokala myndigheter i syfte att garantera en 
optimal användning av struktur- och 
sammanhållningsfonderna, framför allt när 
det gäller att förbättra energieffektiviteten 
och öka utnyttjandet av förnybar energi i 
bostäder och andra typer av byggnader.

Instrumentet kan användas för att ge 
incitament, bland annat reserver och 
kapitaltilldelning för lån, garantier, 
kapitalinvesteringar och andra finansiella 
produkter. Instrumentet bör stötta 
igångsättandet av projekten. Projekten 
ska vara ekonomiskt och finansiellt säkra 
(de ska vara pålitliga), så att de 
investeringar som fonden tillhandahåller 
återbetalas och så att de lockar till sig 
offentliga och privata investeringar inom 
ramen för offentlig-privata partnerskap. 
Dessutom får upp till 10 % av de medel 
som avses i artikel 22 användas till
tekniskt stöd samt till att öka 
medvetenheten hos nationella och lokala 
myndigheter i syfte att garantera en 
optimal användning av struktur- och 
sammanhållningsfonderna, framför allt när 
det gäller att förbättra energieffektiviteten 
och öka utnyttjandet av förnybar energi i 
bostäder och andra typer av byggnader. Det 
tekniska stödet ska komplettera befintliga 
unionsfinansierade instrument, särskilt 
Elenaprogrammet, så att överlappningar 
med andra finansiella instrument 
undviks.

Or. en

Motivering

Instrumentet ska vara mycket flexibelt när det gäller att tillhandahålla lämpliga finansiella 
produkter för att stärka marknadens efterfrågan. Det tekniska stödet bör täcka en bestämd del 
av den totala budgeten och preciseras bättre. Omnämnandet av Elenaprogrammet är ett sätt 
att säkerställa en förbättrad samordning av åtgärderna inom gemenskapens olika finansiella 
instrument.
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Ändringsförslag 41
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet kan användas för att ge 
incitament och tekniskt stöd samt till att 
öka medvetenheten hos nationella och 
lokala myndigheter i syfte att garantera en 
optimal användning av struktur- och 
sammanhållningsfonderna, framför allt när 
det gäller att förbättra energieffektiviteten 
och öka utnyttjandet av förnybar energi i 
bostäder och andra typer av byggnader.

Instrumentet kan användas för att garantera 
en optimal användning av struktur- och 
sammanhållningsfonderna, framför allt när 
det gäller att förbättra energieffektiviteten 
och öka utnyttjandet av förnybar energi i 
bostäder och andra typer av byggnader.

Or. ro

Motivering

Det är viktigt att finansiella instrument till stöd för energieffektivitet och initiativ på området 
förnybar energi inom ramen för initiativet för finansiering av hållbar energi bidrar till att öka 
utnyttjandet av europeisk finansiering av energieffektivitet och att de i första hand finansierar 
projekt som faktiskt ökar byggnaders energieffektivitet. 

Ändringsförslag 42
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet kan användas för att ge 
incitament och tekniskt stöd samt till att 
öka medvetenheten hos nationella och 
lokala myndigheter i syfte att garantera en 
optimal användning av struktur- och 
sammanhållningsfonderna, framför allt när 
det gäller att förbättra energieffektiviteten 
och öka utnyttjandet av förnybar energi i 

Instrumentet kan användas för att ge 
incitament, begränsa riskerna och ge 
tekniskt stöd samt till att öka 
medvetenheten hos nationella och lokala 
myndigheter i syfte att garantera en 
optimal användning av struktur- och 
sammanhållningsfonderna, framför allt när 
det gäller att förbättra energieffektiviteten 
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bostäder och andra typer av byggnader. och öka utnyttjandet av förnybar energi i 
bostäder och andra typer av byggnader.

Or. en

Motivering

Här handlar det om ekonomiska och tekniska risker såsom att finansieringen är otillräcklig 
och att eventuella tekniska problem gör driften olönsam. System som täcker riskerna har till 
syfte att återbetala en viss procent av investeringarna. Ett sådant system skulle kunna 
utvecklas på europeisk nivå för ett flertal energitekniker, i samarbete med Europeiska 
investeringsbanken.

Ändringsförslag 43
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förordning (EG) nr 1080/2006 om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
omfattar stöd till inrättande och 
utveckling av finansieringsinstrument i 
form av riskkapital, låne- och 
garantifonder samt lokala 
utvecklingsfonder, räntesubventioner, 
nätverk, samarbete och erfarenhetsutbyte 
mellan regioner, städer och relevanta 
aktörer på det sociala och ekonomiska 
området och på miljöområdet, även på 
området energieffektivitet.

Or. en

Motivering

Förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden omfattar redan 
stöd till inrättande och utveckling av finansieringsinstrument i form av riskkapital, låne- och 
garantifonder samt lokala utvecklingsfonder, räntesubventioner, nätverk, samarbete och 
erfarenhetsutbyte mellan regioner, städer och relevanta aktörer på det sociala och 
ekonomiska området och på miljöområdet, även på området energieffektivitet. Det har i vissa 
medlemsstater redan använts till att inrätta flexibla fonder för energieffektivitet i byggnader.
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Ändringsförslag 44
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del I – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets stödmottagare ska vara 
offentliga myndigheter, företrädesvis på 
regional och lokal nivå, eller privata 
enheter som verkar på dessa offentliga 
myndigheters uppdrag. Förslag som 
involverar samarbete mellan sådana organ 
och bostadsföreningar och 
utvecklingsorgan kommer särskilt att 
uppmärksammas.

Instrumentets stödmottagare ska vara 
lokala och regionala organ, offentliga 
företag samt fysiska och juridiska 
personer enligt privaträtten. Förslag som 
involverar samarbete mellan sådana organ 
och bostadsföreningar, kommunala 
energiförsörjningsföretag och 
utvecklingsorgan kommer särskilt att 
uppmärksammas.

Or. de

Ändringsförslag 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet kommer att genomföras via 
en eller flera finansförmedlare som t.ex.
de internationella finansinstituten. Urvalet 
kommer att ske på grundval av 
finansförmedlarnas dokumenterade 
förmåga att använda de finansiella medlen 
så ändamålsenligt och effektivt som 
möjligt, i enlighet med de regler och 
kriterier som fastställs i denna bilaga.

Instrumentet kommer att genomföras via 
ett eller flera internationella finansinstitut. 
Urvalet kommer att ske på grundval av de 
internationella finansinstitutens
dokumenterade förmåga att använda de 
finansiella medlen så ändamålsenligt och 
effektivt som möjligt, i enlighet med de 
regler och kriterier som fastställs i denna 
bilaga.

Or. en
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Motivering

De internationella finansinstituten är de mest lämpade aktörerna för att hantera detta 
finansiella instrument – framför allt under inrättandeperioden – dvs. EIB som är det enda 
internationella finansinstitut som omfattar alla 27 EU-länder, den enda icke-vinstdrivande 
banken (och därmed tillhandahåller många fler garantier) och det enda institutet som är 
juridiskt bundet av fördraget att stödja EU:s politik (artikel 308). Eftersom målet är att 
inrätta en fond skulle EU:s finansiering få ännu större hävstångseffekt om andra offentliga 
och privata investerare deltar. Detta ändringsförslag definierar betalningen till 
finansförmedlare mer restriktivt, vilket kommer att säkerställa att maximala 
finansieringsbelopp når kommunerna.

Ändringsförslag 46
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att europeiska budgetmedel ska 
användas effektivt och berörda aktörer få 
tillgång till bästa praxis, ska en 
finansförmedlare som inrättat detta 
instrument i en medlemsstat utan kostnad 
tillgängliggöra den modell som använts 
för alla andra medlemsstater, 
Europaparlamentet och kommissionen. 

Or. ro

Motivering

Syftar till att säkra att de budgetmedel som avsatts för instrumentet används på ett effektivt 
sätt och till att underlätta utbytet av bästa praxis mellan medlemsstaterna på detta område.

Ändringsförslag 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del II – stycke 2



AM\823030SV.doc 27/33 PE445.669v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansförmedlarna ska uppfylla de 
relevanta krav rörande delegering av 
budgetgenomförandeuppgifter som 
fastställs i budgetförordningen och dess 
genomförandebestämmelser, särskilt vad 
avser regler för upphandling, intern 
kontroll, redovisning och extern revision.
Finansförmedlarna kommer inte att kunna
åtnjuta någon annan finansiering än för 
förvaltningskostnader eller kostnader 
knutna till inrättandet och genomförandet 
av mekanismen.

Finansförmedlarna ska uppfylla de 
relevanta krav rörande delegering av 
budgetgenomförandeuppgifter som 
fastställs i budgetförordningen och dess 
genomförandebestämmelser, särskilt vad 
avser regler för upphandling, intern 
kontroll, redovisning och extern revision.
Finansförmedlarna kommer endast att 
kunna ta betalt för förvaltningskostnader 
och andra stödberättigande kostnader 
knutna till inrättandet och genomförandet 
av instrumentet.

Or. en

Motivering

De internationella finansinstituten är de mest lämpade aktörerna för att hantera detta 
finansiella instrument – framför allt under inrättandeperioden – dvs. EIB som är det enda 
internationella finansinstitut som omfattar alla 27 EU-länder, den enda icke-vinstdrivande 
banken (och därmed tillhandahåller många fler garantier) och det enda institutet som är 
juridiskt bundet av fördraget att stödja EU:s politik (artikel 308). Eftersom målet är att 
inrätta en fond skulle EU:s finansiering få ännu större hävstångseffekt om andra offentliga 
och privata investerare deltar. Detta ändringsförslag definierar betalningen till 
finansförmedlare mer restriktivt, vilket kommer att säkerställa att maximala 
finansieringsbelopp når kommunerna.

Ändringsförslag 48
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del II – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansförmedlarna ska uppfylla de 
relevanta krav rörande delegering av 
budgetgenomförandeuppgifter som 
fastställs i budgetförordningen och dess
genomförandebestämmelser, särskilt vad 
avser regler för upphandling, intern 

Finansförmedlarna ska uppfylla de 
relevanta krav rörande delegering av 
budgetgenomförandeuppgifter som 
fastställs i budgetförordningen och dess 
genomförandebestämmelser, särskilt vad 
avser regler för upphandling, intern 
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kontroll, redovisning och extern revision.
Finansförmedlarna kommer inte att kunna 
åtnjuta någon annan finansiering än för 
förvaltningskostnader eller kostnader 
knutna till inrättandet och genomförandet 
av mekanismen.

kontroll, redovisning och extern revision.
Finansförmedlarna kommer inte att kunna 
åtnjuta någon annan finansiering än för 
förvaltningskostnader eller kostnader 
knutna till inrättandet och genomförandet 
av mekanismen, och varje gång 
instrumentet anlitas får denna 
finansiering uppgå till högst 5 % av det 
belopp som då tas i anspråk.

Or. ro

Motivering

Det är viktigt att det finansiella instrumentet för projekt på området för hållbar energi främst 
används till projekt som faktiskt bidrar till att öka energieffektiviteten. Därför måste 
förvaltningskostnader eller kostnader knutna till inrättandet och genomförandet av 
mekanismen begränsas till 5 % av det belopp som avsatts för instrumentet.  

Ändringsförslag 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detaljerade villkor och bestämmelser för 
instrumentet, däribland avseende 
övervakning och kontroll, ska fastställas i 
(ett) avtal mellan kommissionen och 
finansförmedlarna.

Detaljerade villkor och bestämmelser för 
instrumentet, däribland avseende 
övervakning och kontroll, ska fastställas i 
(ett) avtal mellan kommissionen och de
internationella finansinstituten. I avtalet 
eller avtalen bör det fastställas att 
kommissionen och Europaparlamentet 
regelbundet ska informeras om de 
åtgärder som vidtas i samband med 
genomförandet av instrumentet.

Or. en

Motivering

 Avsikten med ändringsförslaget är att både Europaparlamentet och kommissionen ska 
medverka i övervakningen av genomförandet av instrumentet.
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Ändringsförslag 50
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detaljerade villkor och bestämmelser för 
instrumentet, däribland avseende 
övervakning och kontroll, ska fastställas i 
(ett) avtal mellan kommissionen och 
finansförmedlarna.

Detaljerade villkor och bestämmelser för 
instrumentet, däribland avseende 
övervakning och kontroll, ska fastställas i 
(ett) avtal mellan kommissionen och 
finansförmedlarna, vilket ska översändas 
till Europaparlamentet för kännedom.
Kommissionen ska offentliggöra all 
användning av instrumentet på 
webbplatsen www.buildup.eu. 

Or. ro

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att se till att instrumentet används på ett öppet och 
insynsvänligt sätt och uppmuntrar till utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 51
Lena Ek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen bör inrätta ett integrerat 
och användarvänligt webbaserat system 
som möjliggör tillgång till all elektronisk 
information om programförvaltningen 
såsom ansökningsförfaranden, tidsfrister, 
regler och föreskrifter samt översikt över 
pågående och avslutade projekt och 
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rapporter.

Or. en

Motivering

För att instrumentet ska bli mer användarvänligt och uppmuntra småskaligt deltagande bör 
all information lätt kunna hittas på nätet. Bättre riktlinjer skulle leda till bättre tillgång till 
program och vara ett stöd för användarna. Detta kan åstadkommas genom optimering av 
IT-systemen, stöd till projektledningen och individuellt utformat stöd. Därför bör en full 
integrering av bidrag, utvärderingar och förslag i en enda IT-plattform stödjas. Denna bör 
vara tillförlitlig, flexibel och lätt att använda.

Ändringsförslag 52
Anni Podimata

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet ska begränsas till finansiering 
av åtgärder som har ett snabbt, mätbart och 
väsentligt inflytande på den ekonomiska 
återhämtningen inom EU, tryggar 
energiförsörjningen och leder till minskade 
utsläpp av växthusgaser.

Instrumentet ska begränsas till finansiering 
av åtgärder som har ett snabbt, mätbart och 
väsentligt inflytande på den ekonomiska 
återhämtningen inom EU, tryggar 
energiförsörjningen och leder till minskade 
utsläpp av växthusgaser. Dessa åtgärder 
måste bidra till utvecklingen av en 
konkurrenskraftig, sammanlänkad och 
grön ekonomi och trygga sysselsättningen 
i enlighet med målen i 
Europa 2020-strategin.

Or. el

Ändringsförslag 53
Lena Ek

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del III – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tidsperioden mellan ansökningsdagen för 
projektet och det slutgiltiga beslutet får 
inte överskrida två månader.

Or. en

Motivering

Det är oerhört viktigt för denna förordnings syfte att projekten kommer i gång så snabbt som 
möjligt.

Ändringsförslag 54
Lena Ek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En slutlig finansiell översyn av de 
enskilda projekten måste ske inom ett år 
efter det att projektet avslutats.

Or. en

Motivering

För att uppmuntra småskaliga deltagare att delta och öka förutsägbarheten för dem bör 
översynsförfarandena slutföras så snabbt som möjligt. Detta är även i linje med grundtanken 
i kommissionens förslag om ett snabbt och okomplicerat förfarande.

Ändringsförslag 55
Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del III – stycke 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De har gjort ett politiskt åtagande att 
mildra klimatförändringarna, och kan 
redovisa exakta mål.

a) De har gjort ett politiskt åtagande att 
mildra klimatförändringarna, och kan 
redovisa ett exakt 2020-mål för 
växthusgasutsläpp, som minst motsvarar 
de mål som unionen satt upp för 2020.

Or. en

Motivering

I syfte att säkerställa en trovärdig och tillförlitlig politik bör Europeiska unionen endast 
stödja projekt som överensstämmer med de mål som den själv satt upp.

Ändringsförslag 56
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del III – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De förfogar över en 
utsläppsinventering och utvecklar fleråriga 
strategier för att uppnå sina mål

b) De utvecklar fleråriga strategier för att 
uppnå sina mål

Or. ro

Motivering

För att öka antalet stödberättigade myndigheter är det viktigt att de får en chans att utveckla 
egna utsläppsinventeringssystem. 

Ändringsförslag 57
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del III – stycke 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De förfogar över en utsläppsinventering 
och utvecklar fleråriga strategier för att 
uppnå sina mål.

b) Det land/den medlemsstat som de 
tillhör förfogar över en utsläppsinventering 
och utvecklar fleråriga strategier för att 
uppnå sina mål.

Or. en

Motivering

Det skulle inte vara ändamålsenligt att be lokala myndigheter om utsläppsinventeringar eller 
särskilda lokala minskningsmål eftersom miljöpolitiken för att minska föroreningar vanligtvis 
utformas på nationell/global nivå och har visat sig vara mer effektiv på det sättet.

Ändringsförslag 58
Lena Ek

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande artikel ska införas:
”Artikel 1a

Årlig rapport till Europaparlamentet
Kommissionen ska årligen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av projekten och 
instrumentet.”

Or. en

Motivering

För att öka insynen bör kommissionen rapportera till Europaparlamentet.


