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LYHYET PERUSTELUT

Elvytyssuunnitelma
Eurooppa-neuvosto sopi maaliskuussa 2009 Euroopan talouden elvytyssuunnitelmasta. 
Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio päättivät huhtikuussa 2009 kahdesta osasta –
energiahankkeista ja maaseudun laajakaistayhteyksistä – koostuvan elvytyssuunnitelman 
rahoitusta koskevista yksityiskohtaisista määräyksistä.

Kolmen toimielimen 2. huhtikuuta 2009 antamassa julistuksessa tarkoitettu rahoitus voidaan 
esittää yhteenvetona seuraavasti:

milj. euroa
Euroopan talouden 

elvytyssuunnitelma –
hanketyyppi

Vuosi 2009 Vuosi 2010 Yhteensä

Energia 2 000 miljoonaa 1 980 miljoonaa 3 980 miljoonaa
Laajakaistainternet 600 miljoonaa 420 miljoonaa 1 020 miljoonaa

YHTEENSÄ 2 600 miljoonaa 2 400 miljoonaa

Vuoden 2009 rahoitus järjestettiin lähinnä kohdentamalla varoja otsakkeesta 2 otsakkeeseen 
1 a, mutta vuoden 2010 rahoituksesta päästiin sopimukseen 18. marraskuuta 2009 pidetyissä 
neuvotteluissa. Huomattava osa maksusitoumusmäärärahoista saatiin käyttöön tarkistamalla 
sekä vuoden 2009 että vuoden 2010 monivuotista rahoituskehystä.
Vuoden 2010 energiahankkeiden rahoitus, 1,98 miljardia euroa, muodostuu seuraavasti:
1 776 miljoonaa euroa (otsakkeen 1 a enimmäismäärien lisääminen), 120 miljoonaa euroa 
(joustovälineen käyttöön ottaminen) ja 81 miljoonaa euroa (otsakkeen 1 a sisäiset 
uudelleenjärjestelyt). Tätä varten luotiin vuonna 2009 erillinen momentti 06 04 14 (Talouden 
elpymistä edistävät energiahankkeet)

Energiahankkeet – oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 663/2009, annettu 13 päivänä 
heinäkuuta 2009, yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskevasta talouden 
elvytysohjelmasta1.
Asetuksella perustettiin rahoitusväline: Euroopan energia-alan elvytysohjelma (EEPR), 
sellaisten energia-alan hankkeiden kehittämiseksi yhteisössä, jotka edistävät rahoituksellisin 
keinoin talouden elpymistä, energian toimitusvarmuutta ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi perustettiin kolme alaohjelmaa, jotka 
koskevat kaasu- ja sähköinfrastruktuuria, merituulisähköä sekä hiilen talteenotto- ja 
varastointihankkeita. Asetuksessa yksilöitiin kussakin alaohjelmassa rahoitettavat hankkeet ja 
vahvistettiin perusteet, joiden mukaisesti yksilöidään ja toteutetaan toimia näiden hankkeiden 
toteuttamiseksi. EU:n talousarviossa otettiin käyttöön alamomentit 06 04 14 01, 06 04 14 02 
ja 06 04 14 03.

                                               
1 EUVL L 200, 31.7.2009.
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Komissio korosti asetuksen liitteenä olevassa lausumassaan, että energiatehokkuus ja 
uusiutuvat energialähteet ovat EU:n energiapolitiikan keskeisiä tavoitteita sekä ympäristön 
että toimitusvarmuuden kannalta, mikä on Euroopan parlamentin pyyntöjen mukaista.
(10). Jos komissio, raportoidessaan vuonna 2010 asetuksen täytäntöönpanosta 28 artiklan 
mukaisesti, toteaa, ettei ole mahdollista sitoa vuoden 2010 loppuun mennessä osaa varoista, 
jotka on tarkoitettu asetuksen liitteessä luetelluille hankkeille, se ehdottaa tarvittaessa ja 
maantieteellisesti tasapainotetulla tavalla sellaista muutosta asetukseen, joka mahdollistaa 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden alan hankkeiden rahoituksen edellä 
mainittujen aloitteiden lisäksi. Siihen sisältyvät myös kelpoisuuskriteerit, jotka ovat 
samanlaiset, kuin ne, joita sovelletaan tämän asetuksen liitteessä lueteltuihin hankkeisiin.

Energiahankkeet – ehdotus asetuksen tarkistamiseksi
Komissio hyväksyi lausumansa mukaisesti 31. toukokuuta 2010 ehdotuksen yhteisön 
rahoitustukea energia-alan hankkeille koskevasta talouden elvytysohjelmasta annetun 
asetuksen (EY) N:o 663/2009 muuttamisesta.

Ehdotus tehtiin, koska 27. huhtikuuta 2010 annetussa EEPR-ohjelman 
täytäntöönpanokertomuksessa arvioitiin, että noin 114 miljoonan euron summa jää kuitenkin 
sitomatta EEPR-asetuksen nojalla. Sitomattomien varojen tarkka määrä on tiedossa vuoden 
2010 loppuun mennessä.
Komissio ehdottaa, että luotaisiin erityinen rahoitusväline tukemaan energiatehokkuuteen 
ja uusiutuvaan energiaan liittyviä toimia kestävän energian rahoitusaloitteen puitteissa.
Rahoitusvälineellä tuetaan luottokelpoisia hankkeita energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energian alalla ja helpotetaan energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyvien 
investointien rahoittamista erityisesti kaupunkiympäristöissä. Jotta saataisiin aikaan suuri 
määrä hajautettuja investointeja, tuensaajiksi on valittu kunnalliset, paikalliset ja alueelliset 
viranomaiset. Rahoitusvälineen toteuttaa yksi tai useampi rahoitusalan toimija, kuten 
kansainvälinen rahoituslaitos, ja valinnan olisi perustuttava osoitettuun kykyyn käyttää 
rahoitusta mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti ja taata EU-rahoitukselle 
mahdollisimman suuri vipuvaikutus kokonaisinvestointeihin, jotta EU:ssa saataisiin aikaan 
merkittävä määrä investointeja.

Valmistelijan loppuhuomautukset
1. Valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta käyttää käyttämättömät EEPR-

määrärahat uuteen välineeseen, energiatehokkuuden tukemiseen ja uusiutuvia 
energialähteitä koskeviin hankkeisiin. Hän kannattaa myös painokkaasti erillisen 
rahoitusvälineen perustamista tätä tarkoitusta varten. Siksi hän pyytää asianomaisia 
toimielimiä hyväksymään oikeusperustan, jotta sopimukseen päästään nopeasti.

2. Valmistelija muistuttaa, että elvytyssuunnitelman rahoittaminen oli yksi Euroopan 
parlamentin ensisijaisista tavoitteista vuoden 2009 talousarviomenettelyssä ja että 
lopulliseen sopimukseen neuvoston kanssa päästiin vasta hankalien neuvottelujen 
päätteeksi marraskuussa 2008 pidetyssä kokouksessa.

3. Valmistelija tähdentää, että nykyinen komission ehdotus vastaa täysin Euroopan 
parlamentin pyyntöä energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä koskevien 
hankkeiden sisällyttämisestä Euroopan talouden elvytysohjelmaan, ja pitää myönteisenä 
komission aloitetta tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
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4. Hän pitää kuitenkin valitettavana, että Euroopan talouden elvyttämistä tukemaan ja 
voimistamaan pyrkivän EEPR-ohjelman täytäntöönpano on viivästynyt. Siksi hän esitti 
tarkistuksen, jossa kehotetaan komissiota toteuttamaan välittömästi tarvittavat 
budjettitoimet, jotta käyttämättömät määrärahat olisivat saatavilla mahdollisimman pian.
Hän katsoo, että energiatehokkuushankkeita tukevaa uutta rahoitusvälinettä varten olisi 
luotava erityinen budjettikohta ennen vuoden 2010 päättymistä.

5. Valmistelija kehottaa komissiota tiedottamaan budjettivallan käyttäjälle avoimesti 
rahoitusvälineen perustamisesta, sen toiminnasta ja kansainvälisen rahoituslaitoksen 
valinnasta. Hän pyytää myös komissiota välittämään kummallekin budjettivallan käyttäjälle 
täytäntöönpanokertomukset, joiden on sisällettävä muun muassa tiedot välineen 
tuensaajista, tuetuista hankkeista ja välineiden vipuvaikutuksista hankkeiden toteuttamista 
varten.

6. Valmistelija tähdentää, että EU:n talousarviossa on nykyisten budjettirajoitusten vuoksi ja 
moitteettoman varainhoidon periaatteen noudattamiseksi edelleen kehitettävä 
energiatehokkuutta, uusiutuvia energialähteitä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa tukevien 
nykyisten välineiden synergiaa.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Uusiutuvien energialähteiden 
kehittämisellä ja energiatehokkuuden 
edistämisellä voitaisiin kestävää kasvua ja 
työllisyyttä koskevan Eurooppa 2020 -
strategian hengessä tukea "vihreämpää 
kasvua", rakentaa kilpailukykyistä ja 
kestävää taloutta ja hillitä 
ilmastonmuutosta. Näitä aloja tukemalla 
Eurooppaan voidaan luoda uusia 
työpaikkoja ja vihreitä 
markkinamahdollisuuksia, jotka 
edesauttavat kilpailukykyisen, vakaan ja 
kestävän talouden kehittymistä.

(3) Uusiutuvien energialähteiden 
kehittämisellä ja energiatehokkuuden 
edistämisellä voitaisiin kestävää kasvua ja 
työllisyyttä koskevan Eurooppa 2020 -
strategian hengessä ja EU:n ilmasto- ja 
energiapaketin ja energiatehokkuutta 
koskevan toimintasuunnitelman 
mukaisesti tukea "vihreämpää kasvua", 
rakentaa kilpailukykyistä ja kestävää 
taloutta ja hillitä ilmastonmuutosta. Näitä 
aloja tukemalla Eurooppaan voidaan luoda 
uusia työpaikkoja ja vihreitä 
markkinamahdollisuuksia, jotka 
edesauttavat kilpailukykyisen, vakaan ja 
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kestävän talouden kehittymistä.

Perustelu

Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat joulukuussa 2008 ilmasto- ja energiapaketista, 
josta tuli lainsäädäntöä kesäkuussa 2009. Se heijastaa ilmasto- ja energiapolitiikan 
yhdennettyä lähestymistapaa, jolla pyritään torjumaan ilmastonmuutosta ja lisäämään EU:n 
energian toimitusvarmuutta sekä lisäämään EU:n kilpailukykyä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Näin ollen asetuksen (EY) 
N:o 663/2009 II luvun mukaisten 
käyttämättä jääneiden varojen 
hyödyntämiseksi olisi perustettava 
erityinen rahoitusväline tukemaan 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan 
energiaan liittyviä toimia kestävän 
energian rahoitusaloitteen puitteissa. 
Rahoitusvälineellä olisi tuettava 
luottokelpoisia hankkeita 
energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 
alalla ja helpotettava paikallis- ja 
alueviranomaisten energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan liittyvien 
investointiohjelmien rahoittamista 
erityisesti kaupunkiympäristöissä.

(5) Näin ollen asetuksen (EY) 
N:o 663/2009 II luvun mukaisten 
käyttämättä jääneiden varojen 
hyödyntämiseksi olisi perustettava vuoden 
2010 loppuun mennessä erityinen 
rahoitusväline tukemaan 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan 
energiaan liittyviä toimia kestävän 
energian rahoitusaloitteen puitteissa. Tätä 
tarkoitusta varten olisi luotava erityinen 
budjettikohta, jotta kyseiset määrärahat 
voidaan ottaa EU:n talousarvioon.
Rahoitusvälineellä olisi tuettava 
luottokelpoisia hankkeita 
energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 
alalla ja helpotettava paikallis- ja 
alueviranomaisten energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan liittyvien 
investointiohjelmien rahoittamista 
erityisesti kaupunkiympäristöissä.

Perustelu

Energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä koskevia hankkeita tukeva uusi 
rahoitusväline on perustettava mahdollisimman pian, jotta voidaan varmistaa, että siitä tulee 
toimintavalmis vuoden 2010 loppuun mennessä. Väline on myös esitettävä avoimesti EU:n 
talousarviossa; siksi olisi suotavaa luoda uusi erillinen budjettikohta.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta EU:n rahoituksella olisi lyhyellä 
aikavälillä mahdollisimman suuri vaikutus, 
rahoitusvälineen hallinnoinnista 
vastaamaan olisi valittava yksi tai useampi 
rahoitusalan toimija, kuten kansainvälinen 
rahoituslaitos. Valinnan olisi perustuttava 
osoitettuun kykyyn käyttää rahoitusta 
mahdollisimman tehokkaasti ja 
tuloksellisesti ja taata EU-rahoitukselle 
mahdollisimman suuri vipuvaikutus 
kokonaisinvestointeihin, jotta EU:ssa 
saataisiin aikaan merkittävä määrä 
investointeja.

(6) Jotta EU:n rahoituksella olisi lyhyellä 
aikavälillä mahdollisimman suuri vaikutus, 
rahoitusvälineen hallinnoinnista 
vastaamaan olisi valittava yksi tai useampi 
rahoitusalan toimija, kuten kansainvälinen 
rahoituslaitos. Valinnan olisi perustuttava 
osoitettuun kykyyn käyttää rahoitusta 
mahdollisimman tehokkaasti ja 
tuloksellisesti ja taata EU-rahoitukselle 
mahdollisimman suuri vipuvaikutus 
kokonaisinvestointeihin, jotta EU:ssa 
saataisiin aikaan merkittävä määrä 
investointeja. Aikana, jolloin rahoitus- ja 
talouskriisi vaikuttaa erityisen haitallisesti 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
rahoitustilanteeseen, on kuitenkin 
varmistettava, ettei mekanismin 
tuensaajien vaikea taloudellinen tilanne 
estä heitä saamasta rahaston varoja.

Perustelu

Komission ehdotuksen liitteessä II olevan III osan 2 kohdan mukaisesti on korostettava, että 
paikallisen tai alueellisen viranomaisen vaikea taloudellinen tilanne ei saa estää välineen 
käyttöön ottamista, koska sen tavoitteena on vastata talouskriisiin ja yhteisön polttaviin 
energiatarpeisiin, kuten komission ehdotuksen johdanto-osan 10 kappaleessa todetaan.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Tämä asetus mahdollistaa 
rahoitusvälineiden luomisen 
energiatehokkuuteen ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien aloitteiden 

"Tämä asetus mahdollistaa 
rahoitusvälineiden luomisen 
energiatehokkuuteen ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien luonteeltaan 
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tukemiseksi." paikallisten ja alueellisten aloitteiden 
tukemiseksi. Uudet rahoitusvälineet 
otetaan käyttöön vuoden 2010 loppuun 
mennessä."

Perustelu

Valmistelijan mielestä on korostettava, että rahoitusvälineet on kohdennettava paikalliselle ja 
alueelliselle tasolle. Valmistelija kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat lainsäädäntö-
ja budjettitoimet varmistaakseen, että väline on toimintakykyinen ennen vuoden 2010 
päättymistä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Suuruudeltaan 114 miljoonan euron erä, 
josta ei ole voitu tehdä II luvun mukaisia 
yksittäisiä oikeudellisia sitoumuksia, sekä 
mahdolliset muut erät, jotka tulevat 
saataville II luvun hankkeiden osittaisen tai 
täydellisen toteutumatta jäämisen vuoksi, 
osoitetaan kestävän energian 
rahoitusaloitteen yhteyteen perustettavaan 
rahoitusvälineeseen 3 artiklan 2 kohdassa 
säädetyllä tavalla.

1. Suuruudeltaan 114 miljoonan euron erä, 
josta ei ole voitu tehdä II luvun mukaisia 
yksittäisiä oikeudellisia sitoumuksia, sekä 
mahdolliset muut erät, jotka tulevat 
saataville II luvun hankkeiden osittaisen tai 
täydellisen toteutumatta jäämisen vuoksi, 
osoitetaan kestävän energian 
rahoitusaloitteen yhteyteen perustettavaan 
rahoitusvälineeseen 3 artiklan 2 kohdassa 
säädetyllä tavalla. Lisäksi 
rahoitusvälineeseen kohdennetaan 
15 miljoonan euron määrä 
ilmastonmuutoksen torjuntaan 
tarkoitetusta EU:n toimintaohjelmasta 
(momentti 07 03 23 vuoden 2010 
talousarviossa). Tämä määrä hankitaan 
käyttämällä kaikkia 17 päivänä 
toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten 
sopimuksen määräyksiä ja erityisesti sen 
23 kohtaa, jotta otsakkeiden 1 a ja 2 
enimmäismääriä muutetaan vastaavasti.
Komissio laatii tarvittavat ehdotukset 
enimmäismäärien mukauttamiseksi ja 
uuden erillisen budjettikohdan luomiseksi 
vuoden 2010 talousarvioon 
rahoitusvälinettä varten.
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Perustelu

Valmistelija kannattaa ITRE-valiokunnan esittelijän näkemystä, että jo käytettävissä olevia 
varoja olisi käytettävä hyvin ja että siksi myös momentin 07 03 23 varat olisi siirrettävä 
rahoitusvälineeseen. Jotta momentilta 07 03 23 voidaan siirtää 15 miljoonaa euroa 
rahoitusvälineeseen, asia on lisättävä rahoitusvälineen perustamista koskevaan 
lisätalousarvioon.

Tätä asiaa voitaisiin käsitellä jossakin seuraavista talousarviota koskevista 
kolmikantakokouksista.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Otsakkeeseen 1 a on sovellettava 
kestävää monivuotista seurantaa ja siihen 
on löydettävä ratkaisu talousarvion 
uudelleentarkastelun yhteydessä, ja 
monivuotista rahoituskehystä on 
tarkistettava käyttämällä kaikkia 17 
päivänä toukokuuta 2006 tehdyn 
toimielinten sopimuksen määräyksiä ja 
erityisesti sen 21–23 kohtaa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio välittää säännöllisesti 
kummallekin budjettivallan käyttäjälle 
1 kohdassa tarkoitetut rahoitusvälineen 
toimintaa koskevat kertomukset. 
Kertomuksissa on oltava muun muassa 
tietoja rahoitusvälineen tuensaajista, 
rahoitusvälineellä tuettavista hankkeista 
ja ohjeellisista määrärahoista, täsmällisiä 
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tietoja hankkeiden kustannuksista ja 
tietoja rahoitusvälineen vipuvaikutuksista, 
jotta voidaan varmistaa, että hankkeet on 
tosiasiallisesti toteutettu.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – osa III – 3 alakohta – vi a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vi a) hankkeiden kustannusvastaavuus;

Perustelu

Valmistelija myöntää, että innovaatiopotentiaalin olisi aina oltava huomion kohteena ja 
keskeisessä asemassa hankkeita valittaessa. Hän pitää kuitenkin myös hankkeiden pitkän 
aikavälin tavoitetta tärkeänä. Tätä ei pitäisi rajoittaa pelkästään korkean tason 
energiatehokkuuteen vaan myös kohtuulliseen kustannustehokkuuteen, jolla on nopea, 
mitattavissa oleva ja merkittävä vaikutus EU:n talouden elpymiseen, energian 
toimitusvarmuuden parantumiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen, kuten 
komission 31. toukokuuta 2010 tehdyn ehdotuksen liitteessä II olevan III osan 1 kohdassa 
todetaan.
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