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Økonomisk genopretningsplan: energiprojekter ***I 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. maj 2009 om 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 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)) 

 

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(KOM(2009)0035), 

 

- der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 156 og artikel 175, stk. 1, på 

grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0049/2009), 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 51, 

 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse 

fra Budgetudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A6-0261/2009), 

 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

 

2. tager Kommissionens erklæring, som er vedføjet denne beslutning, til efterretning; 

 

3. mener, at det referencebeløb, der er anført i forslaget til retsakt, er foreneligt med den 

flerårige finansielle ramme, da der er foretaget en revision af sidstnævnte; 

 

4. minder om, at en enhver omfordeling, som får negativ indvirkning på andre EU-

politikker ved at reducere bevillingerne til disse, bør undgås; 

 

5. minder om, at det årlige beløb vil blive fastsat i forbindelse med den årlige 

budgetprocedure i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 37 i den 

interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning1; 

 

6. bemærker, at lovgivningsprocessen kan afsluttes, da der er indgået aftale om 

finansiering af programmet; 

 

7. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

 

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

                                                 
1   EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1. 



 

P6_TC1-COD(2009)0010 

 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. maj 2009 med 

henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om 

et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til 

projekter på energiområdet 

 

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 

holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 663/2009). 



 

BILAG 

 

KOMMISSIONENS ERKLÆRING 

 

"Kommissionen understreger, at energieffektivitet og vedvarende energikilder er centrale 

prioriteter i EU's energipolitik både af hensyn til miljøet og forsyningssikkerheden. Med 

hensyn hertil vil forordningen bidrage til disse højt prioriterede spørgsmål at yde omfattende 

støtte til offshore-vindkraftanlæg. 

 

Kommissionen erindrer i den forbindelse om de forskellige andre nye initiativer vedrørende 

støtte til energieffektivitet og vedvarende energikilder, som Kommissionen har foreslået i bl.a. 

sin europæiske genopretningsplan, der fik tilslutning fra Det Europæiske Råd i december 

2008. Disse initiativer omfatter: 

 

En ændring af EFRU-forordningen for at muliggøre investeringer med op til 8 mia. EUR i 

energieffektivitet og vedvarende energi i boliger i alle medlemsstaterne. Et offentligt-privat 

partnerskab vedrørende europæiske energieffektive bygninger, som skal fremme grønne 

teknologier og udvikling af energieffektive systemer og materialer i nyopførte og renoverede 

bygninger. Det skønnede rammebeløb til denne aktion er 1 mia. EUR, hvoraf 500 mio. EUR 

tilvejebringes over budgettet for EU's syvende rammeprogram i perioden 2010-2013, og 500 

mio. EUR tilvejebringes af erhvervslivet. 

 

Initiativet fra EF og EIB, "EU-initiativ til finansiering af bæredygtig energi". Formålet med 

dette initiativ er at gøre det muligt at investere i energieffektivitet og projekter vedrørende 

vedvarende energi i bymiljøet. Kommissionen finansierer en facilitet for teknisk bistand fra 

programmet "Intelligent energi - Europa" (årlig bevilling på 15 mio. EUR i 2009). Denne 

facilitet, der forvaltes af EIB, vil lette adgangen til EIB-lån med en væsentlig 

løftestangseffekt. 

 

Institutionelle EU-investorer har - under ledelse af EIB - oprettet en markedsorienteret 

equityfond under navnet Marguerite: Den Europæiske 2020-fond for Energi, Klimaændringer 

og Infrastruktur. Denne fond skal investere i energi og klimaforandringer (TEN-E, bæredygtig 

energiproduktion, vedvarende energi, nye teknologier, investeringer i effektiv energi, 

forsyningssikkerhed og miljøinfrastruktur). Kommissionen støtter dette initiativ. 

 

Desuden vil Kommissionen inden udgangen af november 2009 forelægge en revision af 

handlingsplanen for energieffektivitet, som ønsket af Rådet (konklusionerne fra Det 

Europæiske Råd i marts 2009) og Europa-Parlamentet (EP's resolution P6_TA(2009)0064). 

 

Eksperterne er enige om, at energieffektivitet er den billigste måde, hvorpå 

drivhusgasemissionerne kan nedbringes. Kommissionen vil inden november 2009 forelægge 

en detaljeret analyse af de hindringer, der ligger i vejen for øgede investeringer i 

energieffektivitet. Den vil især undersøge, om der er behov for øgede finansielle incitamenter 

i form af lavtforrentede lån og/eller tilskud, hvordan Den Europæiske Unions budget kan 

anvendes hertil, og eventuelt bl.a. medtage supplerende midler til finansiering af 

energieffektivitet i det nye EU-instrument for energisikkerhed og -infrastruktur, der skal 

fremlægges i 2010. 

 

Når Kommissionen reviderer handlingsplanen for energieffektivitet vil den lægge særlig vægt 

på naboskabsdimensionen i forbindelse med energieffektivitet. Den vil analysere, hvordan 

den kan give nabolande incitamenter, såvel finansielle som reguleringsmæssige, til at 

optrappe deres investeringer i energieffektivitet. 

 



Finder Kommissionen, når den i 2010 aflægger rapport om forordningens gennemførelse i 

henhold til artikel 28, at det ikke vil være muligt at indgå forpligtelser for en del af de midler, 

der er afsat til projekterne i bilaget til forordningen, inden udgangen af 2010, vil den om 

nødvendigt og på en geografisk afbalanceret måde foreslå en ændring til forordningen, som 

gør det muligt at finansiere projekter på området energieffektivitet og vedvarende energikilder 

- som supplement til ovennævnte initiativer, herunder udvælgelseskriterier svarende til dem, 

der finder anvendelse på projekterne i bilaget til denne forordning." 

 

 


