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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].



PR\822190DA.doc 3/13 PE443.045v02-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE .................................................................................................................11



PE443.045v02-00 4/13 PR\822190DA.doc

DA



PR\822190DA.doc 5/13 PE443.045v02-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af 
fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet
(KOM(2010)0283 – C7–0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0283),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194, stk. 1, litra c, i traktaten om den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget (C7-0139/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Budgetudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A7–0000/2010),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

                                               
1

2
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Ændringsforslag 1

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 kommunale, lokale og 
regionale myndigheder at finansiere 
investeringsprogrammer inden for 
energieffektivitet og vedvarende energi, 
særlig i byområder.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med tidligere og følgende bestemmelser i teksten om samme emne. I 
begrundelsen og i bilag II – del I – afsnit 1.

Ændringsforslag 2

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. Faciliteten bør effektivt 
supplere og bygge på eksisterende 
instrumenter, navnlig Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling (EFRU), der 
ændredes ved forordning (EU) nr. 
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437/2010, 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

I betragtning af de stramme økonomiske vilkår og de budgetmæssige begrænsninger bør alle 
nye finansielle instrumenter anvendes på en sådan måde, at de supplerer eksisterende EU-
instrumenter, der allerede støtter investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi, 
således at synergien kan styrkes, og merværdien ved EU-støttede projekter kan øges mest 
muligt. Det er navnlig vigtigt klart at understrege synergien med strukturfondene og 
Samhørighedsfonden (især EFRU) for at undgå eventuelle overlapninger på 
investeringsområdet.

Ændringsforslag 3

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. 
Foranstaltningerne bør bidrage til 
grønnere vækst, jobskabelse, udvikling af 
en konkurrencedygtig og bæredygtig 
økonomi og bekæmpelse af 
klimaændringer. 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. en
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Begrundelse

Der bør lægges vægt på nøglebegreber som grønnere vækst, jobskabelse, en 
konkurrencedygtig og bæredygtig økonomi og klimaændringer. At disse yderligere mål 
nævnes indebærer desuden, at teksten stemmer bedre overens med bemærkningerne i 
Kommissionens begrundelse.

Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. I overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, 
stilles midler i størrelsesordenen 114 mio. 
EUR, for hvilke det ikke har været muligt 
at indgå enkeltstående retlige forpligtelser i 
henhold til kapitel II, og eventuelle andre 
midler, der bliver disponible som følge af, 
at de i kapitel II omhandlede projekter ikke 
eller kun delvist er blevet gennemført, til 
rådighed for et finansielt instrument inden 
for rammerne af initiativet til finansiering 
af bæredygtig energi. Desuden allokeres 
der et beløb på 15 mio. EUR fra EU-
handlingsprogrammet om bekæmpelse af 
klimaændringer til faciliteten.

Or. en

Begrundelse

Vi bør ikke spilde økonomiske ressourcer, og under budgetkonto 07 03 23 er der i øjeblikket 
opført en p.m.-anmærkning, indtil der vedtages et sådant "handlingsprogram", hvilket 
Kommissionen ikke har ressourcer til at foreslå. De 15 mio. EUR er disponible. Vi er derfor 
af den opfattelse, at vi bør anvende bevillingerne, da de er afsat til samme formål, nemlig 
energieffektivitet og fremme af vedvarende energi.

Ændringsforslag 5

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

(aa) projekter med stort 
innovationspotentiale, hvor der anvendes 
nye procedurer og teknologier, hvilket gør 
det muligt at opnå de bedste tilgængelige 
energieffektivitetsniveauer på 
internationalt plan

Or. en

Begrundelse

Innovation er et meget vigtigt aspekt, som der bør tages højde for ved udarbejdelsen af 
økonomiske genopretningsplaner, uanset hvilket aktionsområde der er tale om. For at 
erhvervslivet og økonomien i EU kan bevare konkurrenceevnen bør man altid være meget 
opmærksom på innovationspotentialet, og det bør prioriteres højt ved valget af projekter.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – del 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 offentlige 
myndigheder på først og fremmest 
regionalt og lokalt plan samt private 
enheder, der optræder på vegne af disse 
offentlige myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til særskilt at nævne boligselskaber eller udviklingskontorer. Mange 
andre organisationer, foreninger og kontorer kan fungere som samarbejdspartnere for de 
offentlige myndigheder i projektforslag.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 663/2009
Bilag II – del 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. 
Foranstaltningerne bør bidrage til 
grønnere vækst, jobskabelse, udvikling af 
en konkurrencedygtig og bæredygtig 
økonomi og bekæmpelse af 
klimaændringer.

Or. en

Begrundelse

Der bør lægges vægt på nøglebegreber som grønnere vækst, jobskabelse, en 
konkurrencedygtig og bæredygtig økonomi og klimaændringer. At disse yderligere mål 
nævnes indebærer desuden, at teksten stemmer bedre overens med bemærkningerne i 
Kommissionens begrundelse.
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BEGRUNDELSE

Det oprindelige forslag til et europæisk genopretningsprogram for energiområdet 
Som reaktion på den økonomiske krise foreslog Kommissionen i januar 2009 at omfordele 
fem milliarder EUR (fra uudnyttede EU-midler), der navnlig skulle anvendes som støtte til 
projekter på energiområdet. Planen gik ud på, at i alt 3,5 mia. EUR (senere forhøjet til 3,98 
mia. EUR) således skulle afsættes til energiprojekter, der skulle bidrage til den økonomiske 
genopretning i EU1. Det foreslåede europæiske genopretningsprogram for energiområdet 
tager sigte på at støtte a) (for det meste grænseoverskridende) gas- og elinfrastrukturprojekter 
(såkaldte sammenkoblinger), b) offshore-vindkraftanlæg og c) projekter vedrørende CO2-
opsamling og -lagring (CCS-projekter).

Parlamentets krav om at medtage projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende 
energi
Europa-Parlamentet var af den opfattelse, at det europæiske genopretningsprogram for 
energiområdet også burde omfatte støtteforanstaltninger for projekter inden for 
energieffektivitet og vedvarende energi, således som det var fastlagt i Kommissionens 
oprindelige planer. Finansiering af projekter inden for energieffektivitet og energi fra 
vedvarende kilder vil fremme den økonomiske genopretning, skabe jobmuligheder og bidrage 
til kampen mod klimaændringer. Disse projekter er mest effektive, når de gennemføres på 
kommunalt, regionalt og lokalt plan. De fleste lokale projekter er meget arbejdsintensive og 
vil dermed skabe mange nye job, der ikke udflyttes. Desuden vil løftestangseffekten være 
betydelig, og andre vigtige aspekter som f.eks. den sociale integration og regionens 
tiltrækningskraft vil blive påvirket i positiv retning. På denne måde kan de involverede 
kommuner tjene som rollemodeller for andre samfund, hvilke kan skabe en kædereaktion af 
god praksis i hele Den Europæiske Union. Finansiering af projekter vedrørende 
energieffektivitet og vedvarende energi støtter også på en direkte måde EU's indsats for at nå 
målene om, at 20 % af energien skal fremstilles af vedvarende kilder, og at der skal opnås en 
besparelse på 20 % af energiforbruget sammenlignet med, at alt fortsætter som hidtil. 
Bygningssektoren forbruger 40 % af energien i EU, og det er navnlig gennem 
energieffektivitetsforanstaltninger i denne sektor, at man kan opnå en umiddelbar positiv 
virkning, ikke blot i form af øget energieffektivitet, men også i form af støtte til små og store 
virksomheder på lokalt og regionalt plan. En sådan støtte ville desuden fremme udviklingen af 
lovende initiativer inden for energieffektivitet på lokalt plan som f.eks. "borgmesteraftalen" 
og initiativet om "intelligente byer", som blev ramt af den nuværende kreditklemme og de 
lavere budgetindtægter som følge heraf.

Selv om det ikke lykkedes Parlamentet under trilogforhandlingerne at overbevise Rådet om at 
medtage en mekanisme, således at midler, der ikke var indgået forpligtelser for, kunne 
allokeres til projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energikilder, tog 
Kommissionen hensyn til Parlamentets opfattelse ved at føje en erklæring til den endelige 
forordning, hvori det overvejes, at bevillinger, der ikke er anvendt ved udgangen af 2010, kan 
anvendes til projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi: "Finder 
Kommissionen, når den i 2010 aflægger rapport om forordningens gennemførelse i henhold til artikel 

                                               
1 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program til støtte for den 
økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet, KOM(2009)0035.
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28, at det ikke vil være muligt at indgå forpligtelser for en del af de midler, der er afsat til projekterne 
i bilaget til forordningen, inden udgangen af 2010, vil den om nødvendigt og på en geografisk 
afbalanceret måde foreslå en ændring til forordningen, som gør det muligt at finansiere projekter på 
området energieffektivitet og vedvarende energikilder — som supplement til ovennævnte initiativer, 
herunder udvælgelseskriterier svarende til dem, der finder anvendelse på de projekter, der er opført i 
bilaget til denne forordning."

Rapport om gennemførelsen og midler, der skal omfordeles
Det fremgår af rapporten om gennemførelsen af det europæiske genopretningsprogram for 
energiområdet af 27. april 20101, at 115 mio. EUR hidtil ikke har kunnet forpligtes til de 
udvalgte projekter. Desuden er der en potentiel risiko for projektgennemførelsen på grund af 
projekternes tekniske, organisatoriske, juridiske og finansielle kompleksitet. Hvis et projekt 
ikke opfylder alle vilkår for at blive gennemført, vil Kommissionen tage situationen op til 
fornyet overvejelse.  Dette indebærer, at flere bevillinger måske skal omfordeles ved 
udgangen af 2010.

Oprettelse af en finansiel facilitet inden for initiativet til finansiering af bæredygtig energi 
For at omfordele bevillingerne til projekter inden for energieffektivitet og vedvarende energi 
forelagde Kommissionen den 31. maj 2010 dette forslag til ændring af det europæiske 
genopretningsprogram for energiområdet. Forslaget svarer i meget høj grad til de tanker, som 
Parlamentet gav udtryk for under forhandlingerne om genopretningsprogrammet. Med hensyn 
til mekanismerne for anvendelse af bevillinger til foranstaltninger vedrørende 
energieffektivitet og vedvarende energi er det fastsat i programmet, at uudnyttede bevillinger 
allokeres til en finansiel facilitet inden for initiativet til finansiering af bæredygtig energi. 
Dette finansieringsinstrument benyttes til at støtte udviklingen af solide projekter vedrørende 
energieffektivitet og vedvarende energi, og dermed gøres det lettere for kommunale, lokale og 
regionale myndigheder at finansiere sådanne projekter. Nærmere bestemt kan adskillige 
projekter med en betydelig løftestangseffekt støttes ved at gennemføre innovative finansielle 
incitamentordninger som f.eks. garantier og bløde lån med en gunstig rente og ved at 
finansiere teknisk bistand. Ordføreren mener, at denne mekanisme bør oprettes af erfarne 
finansielle formidlere, og at Kommissionen snarest muligt bør påbegynde arbejdet med at 
udforme aftaler med sådanne institutioner. Så snart disse aftaler er afsluttet, bør 
Kommissionen meddele dem til Europa-Parlamentet og medlemsstaterne på en 
gennemskuelig og omfattende måde. 

Punkter, på hvilke forbedringer kan overvejes
Ordføreren er positiv over for det samlede forslag fra Kommissionen og ønsker at nå en hurtig 
aftale med Rådet (under belgisk formandskab). Efter ordførerens opfattelse kunne følgende 
punkter i Kommissionens oprindelige forslag tages op til behandling i udvalget med henblik 
på eventuelle forbedringer:

 Afgørende aspekter som f.eks. grønnere vækst, jobskabelse, udvikling af en 
konkurrencedygtig, social og bæredygtig økonomi og bekæmpelse af klimaændringer 
bør i hele teksten vises passende opmærksomhed.

                                               
1 Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelsen af det europæiske 
genopretningsprogram for energiområdet, KOM(2010) 191.
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 Innovation og nyskabende teknologier er yderst vigtige for konkurrenceevnen i det 
europæiske erhvervsliv og den europæiske økonomi. Der bør også tages hensyn til de 
nyskabende elementer ved valget af, hvilke projekter der skal støttes ved hjælp af 
denne facilitet.

 I betragtning af de stramme økonomiske vilkår og de budgetmæssige begrænsninger 
bør alle nye finansielle instrumenter anvendes på en sådan måde, at de supplerer 
eksisterende EU-instrumenter, der allerede støtter investeringer i energieffektivitet og 
vedvarende energi, således at synergien kan styrkes, og merværdien ved EU-støttede 
projekter kan øges mest muligt. Det er navnlig vigtigt klart at understrege synergien 
med strukturfondene og Samhørighedsfonden (især EFRU) for at undgå eventuelle 
overlapninger på investeringsområdet.

 De bevillinger, der er afsat til det nye finansielle instrument, er fortsat meget 
begrænsede. Initiativet er dog meget lovende og har en stor potentiel løftestangseffekt. 
Derfor bør så mange bevillinger som muligt stilles til rådighed for dette nye finansielle 
instrument, og andre uudnyttede bevillinger inden for områderne energi og 
klimaændringer kan også afsættes til dette projekt. Inden for et flerårigt program i GD 
for Klima er der visse uudnyttede bevillinger, der også var afsat til energieffektivitet 
og vedvarende energi. Disse uudnyttede bevillinger kunne også allokeres til den 
finansielle facilitet for bæredygtige energiprojekter.

 I bilaget fastsættes vilkårene for de finansielle formidlere, der skal varetage 
gennemførelsen af det finansielle instrument for projekter vedrørende bæredygtig 
energi. Forordningen skal indeholde tilstrækkelige garantier for, at disse finansielle 
formidlere har dokumenteret deres evne til at håndtere sådanne projekter under stort 
tidspres, og at de opfylder relevante EU-krav i budgetmæssig henseende.

Sidst, men ikke mindst vil ordføreren gerne understege, at der er i Parlamentets interesse at nå 
frem til en hurtig aftale med Rådet, således at de uudnyttede bevillinger kan anvendes til 
projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi, da disse områder har behov for 
offentlig støtte i tider, hvor der er vanskelig adgang til finansiering.


