
Gazdaságélénkítési program: energiaágazatbeli projektek ***I 

P6_TA(2009)0366 

Az Európai Parlament 2009. május 6-i jogalkotási állásfoglalása az energiaágazatbeli projektek 
közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 

2009/0010(COD)) 

(2010/C 212 E/46) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0035), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 156. cikkére és 175. cikkének (1) bekezdé
sére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0049/2009), 

— tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére, 

— tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a 
Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0261/2009), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 

2. figyelembe veszi az állásfoglaláshoz mellékelt bizottsági nyilatkozatot; 

3. úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban jelzett referenciaösszeg összeegyeztethető a többéves pénzügyi 
kerettel, mivel az utóbbit felülvizsgálták; 

4. emlékeztet arra, hogy el kell kerülni minden olyan átszervezést, amelynek negatív hatása lehet más 
uniós politikákra a számukra előirányzott finanszírozás csökkentése által; 

5. emlékeztet arra, hogy az éves összeg az éves költségvetési eljárás során kerül megállapításra az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról 
és eredményességéről létrejött, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás ( 1 ) 37. pontjának rendelke
zéseivel összhangban; 

6. megjegyzi, hogy mivel megállapodás született most a program finanszírozásáról, be lehet fejezni a 
jogalkotási folyamatot; 

7. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

HU 2010.8.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 212 E/321 

( 1 ) HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 

2009. május 6., szerda



P6_TC1-COD(2009)0010 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2009. május 6-án került elfogadásra 
energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program 

létrehozásáról szóló …/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, 663/2009/EK rendelet). 

MELLÉKLET 

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA 

„A Bizottság hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások az EU energiapolitikájának kulcs
fontosságú, kiemelt elemei, mind környezeti, mind ellátás-biztonsági okokból. E tekintetben a rendelet a tengeri szél
energia hasznosítására irányuló projektek érdemi támogatásával fog hozzájárulni e prioritásokhoz. 

Ezzel összefüggésben a Bizottság emlékeztet az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrásokat támogató külön
böző egyéb új kezdeményezésekre, amelyekre a Bizottság mindenekelőtt az Európai Tanács 2008. decemberi ülésén 
elfogadott európai gazdaságélénkítési tervben tett javaslatot. Ezek közé tartoznak az alábbiak: 

A köz- és magánszféra partnersége »az energiahatékony épületekre irányuló európai kezdeményezéssel« kapcsolatban, 
amelynek célja a környezetbarát technológiák támogatása, valamint új és felújított épületekben energiahatékony rend
szerek és anyagok fejlesztése. Ezen intézkedés becsült költsége 1 milliárd EUR: 500 millió EUR a 2010 és 2013 közötti 
időszakra vonatkozó hetedik közösségi keretprogram meglévő költségvetéséből, és 500 millió EUR az ipartól; 

A fenntartható energiával kapcsolatos közös EB–EBB finanszírozási kezdeményezés. Ennek célja városi környezetben az 
energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektekbe való beruházások lehetővé tétele. A 
Bizottság finanszírozza az »Intelligens Energia – Európa« program egy technikai segítségnyújtási eszközét (2009-re 15 
millió EUR éves elkülönített összeg). Ez, az EIB által kezelt eszköz meg fogja könnyíteni az EBB-kölcsönökhöz való 
hozzáférést, és jelentős ösztönző hatással fog bírni; 

A »Marguerite« elnevezésű 2020-as energiaügyi, éghajlat-változási és infrastrukturális európai alap (piacorientált tőkealap) 
uniós intézményi befektetők általi létrehozása az EBB vezetésével. Ez az alap az energetika és az éghajlatváltozás területén 
(TEN-E, fenntartható energiatermelés, megújuló energia, új technológiák, energiahatékonysági beruházások, ellátásbiz
tonság, valamint környezetvédelmi infrastruktúra) hajt végre befektetéseket. A Bizottság támogatja ezt a kezdeményezést. 

A Bizottság ezenkívül a Tanács (az Európai Tanács 2009. márciusi ülésének következtetései) és a Parlament (az EP 
P6_TA(2009)0064 sz. állásfoglalása) kérésének megfelelően 2009 novemberének vége előtt benyújtja a felülvizsgált 
energiahatékonysági cselekvési tervet. 

A szakértők egyetértenek abban, hogy az energiahatékonyság az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentésének 
legolcsóbb rendelkezésre álló módja. A Bizottság 2009 novemberéig rendelkezésre bocsátja az energiahatékonyságot 
célzó beruházások növelése előtt álló akadályok részletes elemzését. Meg fogja vizsgálni különösen, hogy szükséges-e a 
pénzügyi ösztönzők alacsony kamatozású hitelek és/vagy támogatások formájában történő növelése, hogy az európai 
költségvetés miként lenne felhasználható e célra, valamint hogy a Bizottság – adott esetben – beépít-e többek között az 
energiahatékonyságot célzó további pénzeszközöket a 2010-ben előterjesztendő új európai uniós energiabiztonsági és 
infrastruktúra-fejlesztési eszközbe. 

Az energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálata során a Bizottság különös figyelmet fog fordítani az energiahaté
konyság szomszédsági dimenziójára. Elemezni fogja, miként nyújthat pénzügyi és szabályozói ösztönzőket a szomszédos 
országok számára azok energiahatékonysági beruházásainak fokozása céljából. 

Amennyiben a Bizottság 2010-ben, a rendelet végrehajtásáról annak 28. cikke értelmében történő jelentéstétel során azt 
állapítja meg, hogy nem lehetséges a rendelet mellékletében felsorolt projektekre betervezett pénzösszegek adott részének 
2010 végéig történő felhasználása, a Bizottság adott esetben javaslatot tesz a rendelet olyan módosítására – beleértve a 
támogathatósági kritériumokat is –, amely lehetővé teszi a fenti kezdeményezések mellett az energiahatékonyság és a 
megújuló energiaforrások területét érintő projektek finanszírozását.”

HU C 212 E/322 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.8.5. 

2009. május 6., szerda


