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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σχέδιο ανάκαμψης
Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ) συμφωνήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο 2009. Τον Απρίλιο 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή αποφάσισαν για τις λεπτομέρειες του ΕΕΠΑ, το οποίο αποτελείται 
από δύο μέρη, ενεργειακά προγράμματα και ευρυζωνικό διαδίκτυο σε αγροτικές περιοχές, 

Η χρηματοδότηση που προβλέπεται στη δήλωση της 2ας Απριλίου των τριών θεσμικών 
οργάνων συνοψίζεται στα ακόλουθα:

Εκατ. ευρώ

ΕΕΠΑ – Τύπος έργου Έτος 2009 Έτος 2010 Σύνολο
Ενέργεια 2000 εκατ. 1980 εκατ. 3980 εκατ.
Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 600 εκατ. 420 εκατ. 1020 εκατ.

ΣΥΝΟΛΟ 2 600 εκατ.. 2400 εκατ.

Ενώ η χρηματοδότηση του 2009 ρυθμίστηκε κυρίως με την ανακατανομή πιστώσεων από τον 
τομέα 2 στην υποδιαίρεση τομέα 1α, η συμφωνία για τη χρηματοδότηση του 2010 επετεύχθη 
στο πλαίσιο της συνεννόησης της 18ης Νοεμβρίου 2009. Οι πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων διατέθηκαν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, με την αναθεώρηση του ΠΔΠ για τα 
οικονομικά έτη 2009 και 2010.

Το ποσό ύψους 1,98 δισ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση ενεργειακών προγραμμάτων το 2010 
αποτελείτο από: 1776 εκατομμύρια (αύξηση των ανωτάτων ορίων του τομέα 1α), 120 
εκατομμύρια ευρώ από την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας και 81 εκατομμύρια ευρώ από 
την ανακατανομή της υποδιαίρεσης τομέα 1α. Το 2009 δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό 
ειδικό κεφάλαιο 06 04 14 για τα ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής 
ανάκαμψης.

Ενεργειακά έργα – Νομική βάση 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη 
χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας1. 
Ο κανονισμός θέσπιζε χρηματοδοτικό μέσο: Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα 
Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ), για την υλοποίηση στην Κοινότητα έργων στον τομέα της ενέργειας, τα 
οποία παρέχοντας χρηματοοικονομική ώθηση συμβάλλουν στην οικονομική ανάκαμψη, στην 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, θεσπίζονται τρία υποπρογράμματα: υποδομές στους 
τομείς του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, υπεράκτια αιολική ενέργεια και 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Ο κανονισμός προσδιορίζει τα έργα προς 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο κάθε υποπρογράμματος και καθορίζει κριτήρια για τον 
προσδιορισμό και την υλοποίηση δράσεων για την εκτέλεση των εν λόγω έργων. Έχουν 
δημιουργηθεί ειδικές γραμμές στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 06 04 14 01, 06 04 14 02 και 06 
04 14 03.

                                               
1  ΕΕ L 200, 31.7.2009
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Η Επιτροπή τόνισε, στη δήλωσή της που επισυνάπτεται στον Κανονισμό, ότι η ενεργειακή 
αποδοτικότητα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν κύριες προτεραιότητες της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους όσο και για λόγους 
ασφάλειας των εφοδιασμών, πράγμα που συμβαδίζει με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου. 

(10). Εάν, στην έκθεση που θα υποβάλει το 2010 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 
δυνάμει του άρθρου 28, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν είναι δυνατόν να δεσμευθεί, μέχρι τα 
τέλη του 2010, μέρος των κονδυλίων που προβλέπονται για τα έργα του παραρτήματος του 
κανονισμού, η Επιτροπή θα προτείνει, εφόσον είναι σκόπιμο και τηρείται η γεωγραφική 
ισορροπία, τροποποίηση του κανονισμού η οποία να επιτρέπει τη χρηματοδότηση έργων στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών, επιπλέον των 
προαναφερόμενων πρωτοβουλιών, με κριτήρια επιλεξιμότητας παρόμοια προς εκείνα που 
ισχύουν για τα έργα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Ενεργειακά έργα – Πρόταση Αναθεωρημένου Κανονισμού
Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε, στις 31 Μαΐου 2010, πρόταση 
κανονισμού που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση 
προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας. 
Η παρούσα πρόταση υποβλήθηκε με βάση την έκθεση εφαρμογής του ΕΕΠΑ της 27ης 
Απριλίου 2010 σύμφωνα με την οποία ένα ποσό ύψους περίπου 114 εκατομμυρίων ευρώ δεν 
θα δεσμευθεί στα πλαίσια του Κανονισμού ΕΕΠΑ. Το ακριβές ποσό των αδιάθετων 
κονδυλίων θα είναι γνωστό στα τέλη του 2010.
Η Επιτροπή προτείνει τη χρησιμοποίηση των αδιάθετων κονδυλίων για να δημιουργηθεί 
ειδικό χρηματοδοτικό μέσο με σκοπό τη στήριξη των πρωτοβουλιών για την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
Χρηματοδότησης της Αειφόρου Ενέργειας. Με τη χρηματοδοτική διευκόλυνση θα ενισχύεται 
η εκτέλεση έργων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας που είναι χρηματοδοτήσιμα από τράπεζες και θα διευκολύνεται η χρηματοδότηση 
επενδυτικών προγραμμάτων υπέρ της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας από τις τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός αποκεντρωμένων επενδύσεων, οι 
δικαιούχοι θα είναι δημοτικές, τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές. Η χρηματοδοτική 
διευκόλυνση υπόκειται στη διαχείριση ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
όπως τα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΔΧΙ), τα οποία πρέπει να επιλεγούν με βάση 
την αποδεδειγμένη ικανότητά τους να αξιοποιούν τη χρηματοδότηση με τον πλέον αποδοτικό 
και αποτελεσματικό τρόπο και με την υψηλότερη μόχλευση μεταξύ της χρηματοδότησης από 
την ΕΕ και της συνολικής επένδυσης, προκειμένου οι επενδύσεις εντός της ΕΕ να ανέλθουν 
σε σημαντικό επίπεδο.

Συμπερασματικές παρατηρήσεις του εισηγητή:
1. Ο εισηγητής σας επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τη χρησιμοποίηση 
αδιάθετων πιστώσεων του ΕΕΠΑ για τη νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση, υποστηρίζοντας 
έργα για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια. Στηρίζει επίσης 
ανεπιφύλακτα τη θέσπιση, προς το σκοπό αυτό, ειδικού χρηματοδοτικού μέσου. Κατά 
συνέπεια, ζητεί από τα όργανα που εμπλέκονται στην έγκριση της νομικής βάσης να 
καταλήξουν το ταχύτερο σε συμφωνία·
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2. Ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Ανάκαμψης αποτελούσε μια εκ των προτεραιοτήτων του ΕΚ για την διαδικασία 
προϋπολογισμού του 2009 και ότι, η τελική συμφωνία με το Συμβούλιο επετεύχθη μετά από 
δύσκολες διαπραγματεύσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής του Νοεμβρίου 
2008·
3. Ο εισηγητής σας τονίζει ότι η τρέχουσα πρόταση της Επιτροπής συμφωνεί απολύτως με το 
αρχικό αίτημα του ΕΚ να συμπεριληφθούν τα έργα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης 
ενέργειας στο ΕΕΠΑ και χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εφαρμόσει αυτήν την 
προτεραιότητα·
4. Ωστόσο, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση στις εφαρμογές του ΕΕΠΑ, 
όσον αφορά τη στήριξη και προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης της ΕΚ. Καταθέτει, ως εκ 
τούτου, τροπολογία με την οποία καλεί την Επιτροπή να λάβει πάραυτα τα αναγκαία 
δημοσιονομικά μέτρα προκειμένου να διαθέσει τις αδιάθετες πιστώσεις το ταχύτερο δυνατό.
Θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθεί πριν από το τέλος του 2010 ειδικό κονδύλι στον 
προϋπολογισμό για νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση, το οποίο θα στηρίζει έργα ενεργειακής 
απόδοσης.
5. Ο εισηγητής σας καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει την Αρχή του Προϋπολογισμού με 
διαφανή τρόπο σχετικά με τη θέσπιση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και τις λεπτομέρειες 
λειτουργίας της και σχετικά με την επιλογή των Ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών (ΕΧΟ). Ζητεί επίσης από την Επιτροπή να διαβιβάσει και στα δύο σκέλη της 
Αρχής Προϋπολογισμού τις εκθέσεις εφαρμογής, οι οποίες θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
δεδομένα για τους δικαιούχους της διευκόλυνσης, τα υποστηριζόμενα έργα και το 
αποτέλεσμα μόχλευσης της διευκόλυνσης για την επίτευξη των στόχων των έργων.
6. Ο εισηγητής σας τονίζει ότι στο πλαίσιο των τρεχουσών δημοσιονομικών περιορισμών και 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι συνέργειες 
μεταξύ των υφισταμένων μέσων που στηρίζουν την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες 
ενέργειες και καταπολεμούν την αλλαγή του κλίματος θα αναπτυχθούν περαιτέρω στα 
πλαίσια του προϋπολογισμού της ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με το πνεύμα της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 
αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση η 
ανάπτυξη περαιτέρω ανανεώσιμων πηγών 

(3) Σύμφωνα με το πνεύμα της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 
αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση 
και σύμφωνα με τη δέσμη μέτρων της ΕΕ 
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ενέργειας και η προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης θα συμβάλουν στην πράσινη 
ανάπτυξη, στην οικοδόμηση 
ανταγωνιστικής και αειφόρου οικονομίας 
και στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. Παρέχοντας υποστήριξη σε αυτές 
τις πολιτικές η Ευρώπη θα δημιουργήσει 
νέες θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες για 
την οικολογική αγορά που ευνοούν την 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής, ασφαλούς και 
αειφόρου οικονομίας.

για το κλίμα και την ενέργεια καθώς και 
το σχέδιο δράσης για ενεργειακή 
απόδοση, η ανάπτυξη περαιτέρω 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης θα 
συμβάλουν στην πράσινη ανάπτυξη, στην 
οικοδόμηση ανταγωνιστικής και αειφόρου 
οικονομίας και στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής. Παρέχοντας 
υποστήριξη σε αυτές τις πολιτικές η 
Ευρώπη θα δημιουργήσει νέες θέσεις 
απασχόλησης και ευκαιρίες για την 
οικολογική αγορά που ευνοούν την 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής, ασφαλούς και 
αειφόρου οικονομίας. 

Αιτιολόγηση

Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο το Δεκέμβριο 2008 και έγινε νόμος τον Ιούνιο του 2009. Αντανακλά την 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια που αποσκοπεί να 
καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και να αυξήσει την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ 
ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητά της.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επομένως, πρέπει να δημιουργηθεί 
ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για τη στήριξη 
των πρωτοβουλιών υπέρ της ενεργειακής 
απόδοση και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
Χρηματοδότησης της Αειφόρου Ενέργειας 
ώστε να αξιοποιούνται μη δεσμευμένα 
κονδύλια κατά το κεφάλαιο II του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009. Με αυτή 
τη χρηματοδοτική διευκόλυνση πρέπει να 
στηρίζεται η εκτέλεση έργων υπέρ της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι 
χρηματοδοτήσιμα από τράπεζες και να 
διευκολύνεται η χρηματοδότηση 
επενδυτικών προγραμμάτων υπέρ της 

(5) Επομένως, πρέπει να δημιουργηθεί 
ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για τη στήριξη 
των πρωτοβουλιών υπέρ της ενεργειακής 
απόδοση και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
Χρηματοδότησης της Αειφόρου Ενέργειας 
έως τα τέλη του 2010 ώστε να
αξιοποιούνται μη δεσμευμένα κονδύλια 
κατά το κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009. Προκειμένου να 
εισαχθούν αυτές οι πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, πρέπει να 
δημιουργηθεί ειδική γραμμή του 
προϋπολογισμού γι’ αυτόν τον σκοπό. Με 
αυτή τη χρηματοδοτική διευκόλυνση 
πρέπει να στηρίζεται η εκτέλεση έργων 
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ενεργειακή απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις 
τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, 
ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές.

υπέρ της ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι 
χρηματοδοτήσιμα από τράπεζες και να 
διευκολύνεται η χρηματοδότηση 
επενδυτικών προγραμμάτων υπέρ της 
ενεργειακή απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις 
τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, 
ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δημιουργηθεί το ταχύτερο δυνατό το νέο δημοσιονομικό μέσο που θα στηρίζει τα 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλισθεί 
η λειτουργικότητά του έως τα τέλη του 2010. Το μέσο αυτό θα πρέπει επίσης να παρουσιασθεί 
με διαφάνεια στα πλαίσια του προϋπολογισμού της ΕΕ· κατά συνέπεια συνιστάται η δημιουργία 
ενός νέου ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να μεγιστοποιηθεί βραχυπρόθεσμα 
ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης από την 
ΕΕ, τη διευκόλυνση πρέπει να 
διαχειρίζονται ένας ή περισσότεροι 
ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, 
όπως διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
(ΔΧΙ). Η επιλογή των ενδιάμεσων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών πρέπει να 
βασίζεται στην αποδεδειγμένη ικανότητά 
τους να αξιοποιούν τη χρηματοδότηση με 
τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό 
τρόπο και με την υψηλότερη μόχλευση 
μεταξύ της χρηματοδότησης από την ΕΕ 
και της συνολικής επένδυσης, προκειμένου 
οι επενδύσεις εντός της ΕΕ να ανέλθουν σε 
σημαντικό επίπεδο.

(6) Για να μεγιστοποιηθεί βραχυπρόθεσμα 
ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης από την 
ΕΕ, τη διευκόλυνση πρέπει να 
διαχειρίζονται ένας ή περισσότεροι 
ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, 
όπως διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
(ΔΧΙ). Η επιλογή των ενδιάμεσων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών πρέπει να 
βασίζεται στην αποδεδειγμένη ικανότητά 
τους να αξιοποιούν τη χρηματοδότηση με 
τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό 
τρόπο και με την υψηλότερη μόχλευση 
μεταξύ της χρηματοδότησης από την ΕΕ 
και της συνολικής επένδυσης, προκειμένου 
οι επενδύσεις εντός της ΕΕ να ανέλθουν σε 
σημαντικό επίπεδο. Ωστόσο, σε περιόδους 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης που έχουν ιδιαίτερα αρνητική 
επίπτωση στα οικονομικά των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η δύσκολη 
δημοσιονομική κατάσταση των 
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δικαιούχων του μηχανισμού δεν εμποδίζει 
τη δυνατότητά πρόσβασής τους στα 
κεφάλαια·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, μέρος ΙΙΙ, παράγραφος 2 της πρότασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, είναι σημαντικό να τονισθεί το γεγονός ότι οι δυσχερείς δημοσιονομικές 
καταστάσεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών δεν παρακωλύουν την πρόσβαση στον 
μηχανισμό χρηματοδοτικής διευκόλυνσης σύμφωνα με το στόχο της αντιμετώπισης της 
οικονομικής κρίσης και των πιεστικών ενεργειακών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 10 της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός επιτρέπει τη 
δημιουργία των χρηματοδοτικών μέσων 
για τη στήριξη πρωτοβουλιών υπέρ της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο παρών κανονισμός επιτρέπει τη 
δημιουργία των χρηματοδοτικών μέσων 
για τη στήριξη πρωτοβουλιών τοπικού και 
περιφερειακού χαρακτήρα υπέρ της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα νέα 
χρηματοδοτικά μέσα θα έχουν θεσπιστεί 
έως τα τέλη του 2010·

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής θεωρεί απαραίτητο να τονίσει το γεγονός ότι τα χρηματοδοτικά μέσα προορίζονται 
για το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία 
νομοθετικά και δημοσιονομικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει τη λειτουργία του 
μηχανισμού χρηματοδοτικής διευκόλυνσης πριν από το τέλος του 2010. 
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 
πιστώσεις ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ 
για τις οποίες δεν κατέστη δυνατό να 
αναληφθούν επιμέρους νομικές δεσμεύσεις 
βάσει του κεφαλαίου II καθώς και 
ενδεχομένως άλλες πιστώσεις που δεν 
απορροφήθηκαν λόγω, ολικής ή μερικής, 
μη εκτέλεσης έργων σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙ διατίθενται για χρηματοδοτική 
διευκόλυνση στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας Χρηματοδότησης της 
Αειφόρου Ενέργειας.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 
πιστώσεις ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ 
για τις οποίες δεν κατέστη δυνατό να 
αναληφθούν επιμέρους νομικές δεσμεύσεις 
βάσει του κεφαλαίου II καθώς και 
ενδεχομένως άλλες πιστώσεις που δεν 
απορροφήθηκαν λόγω, ολικής ή μερικής, 
μη εκτέλεσης έργων σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙ διατίθενται για χρηματοδοτική 
διευκόλυνση στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας Χρηματοδότησης της 
Αειφόρου Ενέργειας. Επιπροσθέτως στη 
διευκόλυνση χορηγείται ποσόν 15 εκατ. 
ευρώ από το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ 
για την καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος (γραμμή του προϋπολογισμού 07 
03 23 στον προϋπολογισμό του 2010). Το 
ποσό αυτό θα διατεθεί με τη 
χρησιμοποίηση όλων των διατάξεων της 
Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 
2006, και συγκεκριμένα το σημείο της 23, 
προκειμένου να τροποποιηθούν ανάλογα 
τα ανώτατα όρια των τομέων 1α και 2. Η 
Επιτροπή θα προχωρήσει ως εκ τούτου 
με τις απαραίτητες προτάσεις σχετικά με 
την προσαρμογή των ανωτάτων ορίων 
και τη δημιουργία νέας χωριστής 
γραμμής στον προϋπολογισμό για τη 
χρηματοδοτική διευκόλυνση στον 
προϋπολογισμό του 2010.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής στηρίζει τον εισηγητή της Επιτροπής ITRE ο οποίος υποστηρίζει ότι ήδη 
διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι θα πρέπει να αξιοποιηθούν και ότι, κατά συνέπεια, τα 
δημοσιονομικά μέσα της γραμμής του προϋπολογισμού 07 03 23 θα πρέπει επίσης να 
μεταφερθούν στην χρηματοδοτική διευκόλυνση. Προκειμένου να μεταφερθούν τα 15 
εκατομμύρια ευρώ από την γραμμή 07 03 23 στη χρηματοδοτική διευκόλυνση, είναι απαραίτητο 
να προστεθεί αυτό στο περιεχόμενο του διορθωτικού προϋπολογισμού, θεσπίζοντας τη 
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διευκόλυνση. 

Το σημείο αυτό μπορεί να εξετασθεί κατά τη διάρκεια ενός εκ των επόμενων τριμερών 
διαλόγων για τον προϋπολογισμό.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Αναζητείται μια βιώσιμη πολυετής 
συνέχεια και λύση για τον τομέα 1α στο 
πλαίσιο της επανεξέτασης του 
προϋπολογισμού και πραγματοποιείται η 
απαραίτητη  αναθεώρηση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) με τη 
χρησιμοποίηση όλων των διατάξεων της 
διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 
2006, και πιο συγκεκριμένα των σημείων 
21-23.   

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή διαβιβάζει σε τακτική 
βάση και στα δύο σκέλη της αρχής του 
προϋπολογισμού εκθέσεις σχετικά με τη 
λειτουργία της χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Οι εκθέσεις 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δεδομένα 
για τους δικαιούχους της διευκόλυνσης, 
σχέδια που στηρίζονται από τη 
διευκόλυνση, ενδείξεις όσον αφορά τις 
πιστώσεις, ακριβείς πληροφορίες σχετικά 
με το χρηματοοικονομικό κόστος των 
έργων, καθώς και το αποτέλεσμα 
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μόχλευσης της διευκόλυνσης προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι τα σχέδια έχουν 
υλοποιηθεί.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος ΙΙI – σημείο vi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi α) σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας των σχεδίων·

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής συμφωνεί ότι το δυναμικό καινοτομίας θα πρέπει πάντα να αποτελεί σημείο 
προσοχής και να του δίδεται προτεραιότητα κατά την επιλογή σχεδίων. Ωστόσο, δίδει επίσης 
ιδιαίτερη σημασία στους μακροπρόθεσμους στόχους των σχεδίων. Αυτοί δεν πρέπει να 
περιορίζονται μόνο στην υψηλή ενεργειακή απόδοση, αλλά και σε ένα λογικό επίπεδο 
αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος σε σχέση με μετρήσιμη και ουσιαστική επίπτωση στην 
οικονομική ανάκαμψη εντός της ΕΕ, στην αυξημένη ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, μέρος ΙΙΙ, παράγραφος 1 της 
πρότασης της Επιτροπής της 31.05.2010.
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