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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotus yhteisön rahoitustuesta energia-alan hankkeille on osa yhteensä 30 miljardin euron 
(30 000 000 000 euroa) elvytyssuunnitelmaa.

Ehdotus on yhteydessä maaseudun kehittämistä ja laajakaistayhteyksiä koskevaan 
asetusehdotukseen. Kokonaismäärärahat ovat 5 miljardia euroa, joista 3,5 miljardia 
kohdennetaan energia-alalle ja 1,5 miljardia maaseudun kehittämiseen. 

Kuten komissio totesi ehdotuksessaan, se "on jo esittänyt ehdotuksen vuosien 2007–2013 
monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisesta, jotta otsakkeessa 1A saataisiin käyttöön 
lisämäärärahoja noudattaen kuitenkin kokonaismääriä, joista on sovittu talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 
tehdyssä toimielinten sopimuksessa1. Komissio ehdottaa nyt (...), että määrärahat, joita ei 
tarvita otsakkeen 2 enimmäismäärän puitteissa vuonna 2008, siirretään otsakkeeseen 1A 
energiahankkeisiin ehdotetun 3,5 miljardin euron määrärahan rahoittamiseksi (1,5 miljardia 
euroa vuonna 2009 ja 2,0 miljardia euroa vuonna 2010)".

milj. euroa

Lausunnon valmistelija panee merkille, että ehdotukseen sisältyy hallintomenoja 18 miljoonaa 
euroa, jotka eivät sisälly viitemäärään, ja haluaisi komissiolta selvityksen ehdotukseen 
sisältyvistä hallintomenoista. 

Vaikka joulukuun 2008 Eurooppa-neuvosto suhtautui myönteisesti aloitteeseen, neuvostossa 
ei ole vielä päästy yksimielisyyteen asiasta. Budjettivaliokunta on jo monessa yhteydessä 
vahvistanut, että monivuotista rahoituskehystä olisi tarkistettava.  

                                               
1 KOM(2008)0859, 10.12.2008.

Menolaji
Kohdan 

nro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yht.

Toimintamenot

Maksusitoumus-
määrärahat (MSM) 8.1 A 1498,8 1998,8 3497,6

Maksumäärärahat (MM) B 75 1012 750 1024 362 212 62,6 3497,6

Viitemäärään sisältyvät hallintomenot

Tekninen ja hallinnollinen 
apu (EI-JM) 8.2.4 C 1,2 1,2 2,4

VVIIIITTEEMMÄÄÄÄRRÄÄ YYHHTTEEEENNSSÄÄ

Maksusitoumus-
määrärahat a+c 1500 2000 3500

Maksumäärärahat b+c 76,2 1013,2 750 1024 362 212 62,6 3500
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Asetusehdotuksella perustetaan ohjelma, josta rahoitetaan energia-alan hankkeita, jotka voivat 
edistää talouden elpymistä, energian toimitusvarmuutta ja kasvihuonekaasujen vähenemistä.

Komission ehdottamaa luetteloa tukikelpoisista hankkeista on tarkistettu neuvostossa, jotta se 
vastaisi niiden jäsenvaltioiden tarpeita, jotka halusivat luettelosta laajemman.

Valmistelija tukee komission ehdotusta. Huolimatta siitä, että hanke edellyttää huomattavaa 
taloudellista panostusta EU:n talousarviosta, se on niin tärkeä talouden ja elpymisen kannalta, 
että sitä on jatkettava kaikin mahdollisin tavoin.

Komission ehdotuksen liitteeseen tehtiin muutoksia, jotka jaettiin neuvoston budjettikomitean 
kokouksessa 19. helmikuuta 2009, joten valmistelija ei vielä osaa sanoa tarkasti ohjelman 
rahoittamiseen tarvittavaa määrää.

Mitä taas tulee energia-alan hankkeisiin vuosiksi 2009–2010 kohdennettavien määrärahojen 
alkuperään, valmistelija hämmästelee, miten tämä lähde on sovitettavissa yhteen sen uhkan 
kanssa, että maataloustuotteiden hinnat (eli maidon hinta) tulevaisuudessa laskevat jyrkästi, 
mikä edellyttäisi rahoituksen kohdentamista maaseudun hyväksi lyhyellä aikavälillä.

Tätä laadittaessa valmistelijan tietoon ei ole vielä tullut, onko neuvostossa päästy 
minkäänlaiseen konkreettiseen sopimukseen ohjelmalle myönnettävästä lopullisesta määrästä. 
Tämänhetkisen tiedon mukaan asiasta päätettäneen Eurooppa-neuvostossa 19.–
20. maaliskuuta 2009.

Komission ehdotukseen voidaan kuitenkin jo jättää käsiteltäväksi joitakin tarkistuksia, sillä 
neuvotteluissa voi tapahtua käänne ihan muutaman päivän sisälläkin.

Ehdotetut tarkistukset koskevat viitemäärän yhteensopivuutta monivuotisen rahoituskehyksen 
kanssa. Valmistelija on samaa mieltä kuin komissio siitä, että monivuotista rahoituskehystä 
on tarkistettava, jotta löydetään määrärahat, joilla katetaan energiahankkeisiin tarkoitetut 
3,5 miljardia euroa.

Valmistelija korostaa myös, että otsakkeesta 2 ei ole syytä käyttää kaikkea mahdollista 
liikkumavaraa, koska tilanne maatalousmarkkinoilla on verrattain epävakaa. Minkään EU:n 
politiikan ei pitäisi kärsiä siitä, että energia-alalla käynnistetään uusia hankkeita, vaan niitä 
pitäisi rahoittaa tarpeen mukaan.

Valmistelija tähdentää lisäksi sitä, että neuvoston sisäisissä neuvotteluissa on saatava aikaan 
selkeä, kattava ja yksityiskohtainen rahoitusehdotus ja että on annettava tiedot tämän 
mahdollisista vaikutuksista vuotuiseen talousarvioon. Tämän vuoksi valmistelija esittää 
tarkistusta, jossa muistutetaan tarpeesta viitata 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten 
sopimuksen 38 kohtaan talousarviomenettelyn osalta.

Toinen valmistelijan esittämä tarkistus koskee komission velvollisuutta ilmoittaa 
parlamentille arviosta, jonka se tekee kunkin varainhoitovuoden alussa siitä, pitäisikö 
purettujen maksusitoumusten määrärahat ottaa ohjelmaa varten uudelleen käyttöön.
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Valmistelija esittää myös tarkistusta, jossa komissiota kehotetaan ilmoittamaan parlamentille 
jäsenvaltioiden käyttöön ottamista tarkastus-, hallinta- ja seurantajärjestelmistä, joista menee 
tieto vain komissiolle.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa 
esitetty viitemäärä voi olla yhteensopiva 
monivuotisen rahoituskehyksen kanssa 
vain, jos monivuotista rahoituskehystä 
tarkistetaan;

Or. en

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 
1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. toistaa olevansa halukas 
neuvottelemaan neuvoston kanssa 
viitemäärää koskevan ratkaisun 
aikaansaamiseksi; muistuttaa, että on 
vältettävä määrärahojen 
uudelleenkohdentamista, jos se vaikuttaa 
kielteisesti muihin EU:n politiikan aloihin 
vähentämällä niille osoitettuja varoja;

Or. en
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Tarkistus 3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. muistuttaa, että vuosittaisesta 
määrästä päätetään vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä 17. toukokuuta 
2006 tehdyn toimielinten välisen 
sopimuksen 38 kohdan määräysten 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osittain tai kokonaan toteutumatta 
jääneisiin hankkeisiin osoitetuista 
maksusitoumusmäärärahoista osuus, joka 
vastaa hankkeiden toteutumatta jäämisen 
vuoksi purettujen maksusitoumusten 
määrää, voidaan asianmukaisesti 
perustelluissa poikkeustapauksissa ottaa 
uudelleen käyttöön vuosina 2010 ja 2011, 
kun tämä on tarpeen EEPR-ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Osittain tai kokonaan toteutumatta 
jääneisiin hankkeisiin osoitetuista 
maksusitoumusmäärärahoista osuus, joka 
vastaa hankkeiden toteutumatta jäämisen 
vuoksi purettujen maksusitoumusten 
määrää, voidaan asianmukaisesti 
perustelluissa poikkeustapauksissa ottaa 
uudelleen käyttöön seuraavana vuonna –
eli tapauksen mukaan vuonna 2010 tai
2011 – kun tämä on tarpeen EEPR-
ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 kohdassa tarkoitettua varten 
komissio tarkastelee kunkin 
varainhoitovuoden alussa edellisen 
varainhoitovuoden aikana purettuja 
maksusitoumuksia ja arvioi vaatimusten 
perusteella tarvetta ottaa määrärahat 
uudelleen käyttöön. Tämän arvion 
perusteella komissio voi esittää kunkin 
varainhoitovuoden 15 päivään helmikuuta 
mennessä aiheelliset ehdotukset 
budjettivallan käyttäjälle ja liittää niihin 
budjettikohdittain perustelut määrärahojen 
ottamiselle käyttöön uudelleen.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettua varten 
komissio tarkastelee kunkin 
varainhoitovuoden alussa edellisen 
varainhoitovuoden aikana purettuja 
maksusitoumuksia ja arvioi vaatimusten 
perusteella tarvetta ottaa määrärahat 
uudelleen käyttöön. Tämän budjettivallan 
käyttäjälle toimitettavan arvion perusteella 
komissio voi esittää kunkin 
varainhoitovuoden 15 päivään helmikuuta 
mennessä aiheelliset ehdotukset 
budjettivallan käyttäjälle ja liittää niihin 
budjettikohdittain perustelut määrärahojen 
ottamiselle käyttöön uudelleen.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille jäsenvaltioiden käyttöön 
ottamista tarkastus-, hallinta- ja 
seurantajärjestelmistä.

Or. en


