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RÖVID INDOKOLÁS

Gazdaságélénkítési terv
Az európai gazdaságélénkítési tervet (EERP) 2009 márciusában hagyta jóvá az Európai 
Tanács. 2009 áprilisában az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság határozott az EERP 
finanszírozási módozatairól, annak két ága – az energiaprojektek, illetve a szélessávú 
internetes kapcsolat vidéki övezetekben való biztosítása – szerint. 

A három intézmény 2009. április 22-i nyilatkozata szerint a tervezett finanszírozás az alábbiak 
szerint összegezhető:

pénznem:euró

EERP - a projekt típusa 2009 2010 Összesen
Energia 2000 millió 1980 millió 3980 millió
Szélessávú internet 600 millió 420 millió 1020 millió

ÖSSZESEN 2600 millió 2400 millió

A 2009-re vonatkozó finanszírozás a felek megállapodása szerint főleg a 2. fejezet alá sorolt 
források 1a. fejezet alá történő átcsoportosítását jelentette, a 2010-re vonatkozó finanszírozás 
tekintetében azonban egyeztetési eljárással, 2009. november 18-án született megállapodás. 
Mind a 2009-re, mind pedig a 2010-re vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok nagy 
része a többéves költségvetési keret felülvizsgálata révén rendelkezésre állt.

Az energiaprojekteket finanszírozó 1,98 milliárd eurós összeg megoszlása 2010-ben a 
következő: 1776 millió euró (az 1a. fejezet növelése), 120 millió euró a rugalmassági eszköz 
mozgósítása révén és 81 millió euró az 1a. fejezet átcsoportosítása révén. A 
gazdaságélénkítést támogató energiaprojektekre egy új, 06 04 14 számú tételt hoztak létre 
2009-ben.

Energiaprojektek – Jogalap 
Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 663/2009/EK rendelete az 
energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő 
program létrehozásáról1. 
A rendelet finanszírozási eszközt hozott létre: az európai gazdaságélénkítési terv (EERP) 
rendeltetése projektek kidolgozása a közösségi energiagazdálkodás terén, pénzügyi ösztönzés 
biztosításával hozzájárulva a gazdasági fellendüléshez, az energiaellátás biztonságához és az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez. E célok elérése érdekében három 
alprogramot hoztak létre: a gáz- és elektromosáram-infrastruktúra biztosítása, a tengeri 
szélenergia hasznosítása, valamint a szén-dioxid elkülönítése és tárolása. A rendelet 
meghatározta az egyes alprogramok keretében finanszírozandó projekteket, és kritériumokat 
szabott meg e projektek azonosítása és végrehajtása tekintetében. Az EU költségvetésében 
külön költségvetési tételeket hoztak létre: 06 04 14 01, 06 04 14 02 és 06 04 14 03.
A Bizottság a rendelethez csatolt nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az energiahatékonyság 
és a megújuló energiaforrások az EU energiapolitikája számára mind környezetvédelmi, mind 
ellátásbiztonsági indokok alapján kulcsfontosságú prioritást képeznek, ami összhangban áll az 
EP törekvéseivel. 
                                               
1 HL L 200, 2009.7.31.
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(10). 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 javaslatot fog tenni – adott esetben és földrajzilag 
kiegyenlített módon – a rendelet olyan módosítására, amely lehetővé teszi a fenti 
kezdeményezések mellett az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások területét 
érintő projektek finanszírozását, valamint javaslatot fog tenni a rendelet mellékletében 
felsorolt projektekre vonatkozókhoz hasonló támogathatósági kritériumokra is.

Energiaprojektek – Javaslat a rendelet felülvizsgálatára
A Bizottság a nevezett nyilatkozatnak megfelelően 2010. május 31-én az energiaágazatbeli 
projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról 
szóló 663/2009/EK rendeletet módosító rendeletre irányuló javaslatot fogadott el 

Az EERP alkalmazásáról szóló 2010. április 27-i jelentés alapján előterjesztett jelentésben 
foglalt becslések szerint mintegy 114 millió euró összeget nem kötnek le azt EERP-
rendeletnek megfelelően. A le nem kötött pénzeszközök pontos összege 2010 végén válik 
ismertté.
A Bizottság azt javasolja, hogy a le nem kötött pénzeszközöket olyan célzott pénzügyi eszköz 
létrehozására használják fel, amely a fenntartható energiával kapcsolatos finanszírozási 
kezdeményezés keretén belül megvalósuló, az energiahatékonysággal és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos kezdeményezések támogatását szolgálja. Ez a pénzügyi 
mechanizmus támogatná a megtérülést ígérő energiahatékonysági és megújuló energiával 
kapcsolatos projekteket, valamint elősegítené az energiahatékonyság és a megújuló 
forrásokból származó energia területén történő beruházások finanszírozását, különösen a 
városi környezetben. A nagyszámú decentralizált beruházás ösztönzése érdekében a
kedvezményezettek az önkormányzati, helyi és regionális állami hatóságok lesznek. A 
mechanizmus működtetését egy vagy több pénzügyi közvetítő, például nemzetközi pénzügyi 
intézmények végzik, amelyek kiválasztása azon kimutatható kapacitásuk alapján történik,
hogy a támogatást a lehető leghatékonyabb és legeredményesebb módon, valamint az uniós 
támogatás az összegének többszörösét kitevő beruházást mozgósítson, a jelentős beruházások 
növelése érdekében az EU-ban.

Az előadó összegző megjegyzései:
1. Az előadó üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy az EERP fel nem használt 
előirányzatait használják fel az új pénzügyi mechanizmus keretei között, támogatást nyújtva 
az energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektek számára.
Az előadó ugyancsak határozottan támogatja egy, erre a célra szolgáló önálló pénzügyi eszköz 
létrehozását is. Kéri ezért, hogy a jogalap elfogadása tekintetében illetékes intézmények 
jussanak gyors megállapodásra;
2. Az előadó emlékeztet arra, hogy az európai gazdaságélénkítési terv az EP egyik prioritása 
volt a 2009-es költségvetés elfogadására irányuló eljárás során, és hogy a Tanáccsal a 
végleges megállapodást a 2008 novemberében lefolytatott egyeztetési eljárással, nehéz 
tárgyalások eredményeképpen sikerült elérni;
3. Az előadó hangsúlyozza, hogy a Bizottság szóban forgó javaslata teljes mértékben 
összhangban áll az EP eredeti, az energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrásokkal 
kapcsolatos projekteknek az EERP-be való felvételére irányuló igényével, és üdvözli, hogy a 
Bizottság beépítette ezt a prioritást a javaslatába;
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4. Sajnálatát fejezi ki ugyanakkor az EU gazdasági fellendülésének támogatására és 
ösztönzésére irányuló EERP végrehajtásában jelentkező késedelem miatt. Emiatt beiktatott 
egy módosítást, amelyben felhívja a Bizottságot arra, hogy haladéktalanul tegye meg a 
szükséges költségvetési intézkedéseket a fel nem használt előirányzatok lehető legrövidebb 
időn belül történő rendelkezésre bocsátása érdekében. Az előadó úgy gondolja, hogy az 
energiahatékonysággal kapcsolatos projekteket támogató pénzügyi mechanizmust 2010 vége 
előtt létre kell hozni.
5. Az előadó kéri a Bizottságot, hogy átlátható módon tájékoztassa a költségvetési hatóságot a 
pénzügyi mechanizmus létrehozásáról, működtetési módozatairól és a pénzügyi közvetítők 
(nemzetközi pénzügyi intézmények) kiválasztásáról. Kéri továbbá a Bizottságot, hogy a 
költségvetési hatóság mindkét ága számára továbbítsa a végrehajtási jelentéseket, amelyeknek 
többek között tartalmazniuk kell a mechanizmus kedvezményezettjeivel, a mechanizmus által 
támogatott projektekkel, valamint a mechanizmus által a projektek megvalósítására gyakorolt 
nagyfokú tőkeáttételi hatással kapcsolatos adatokat.
6. Az előadó hangsúlyozza, hogy a jelenlegi költségvetési kényszerek 
összefüggésrendszerében és a jó pénzügyi igazgatás elvének megfelelő tiszteletben tartása 
mellett az energiahatékonyság növelését, a megújuló energiaforrások használatát és az 
éghajlat-változás következményeinek leküzdését támogató meglévő eszközök 
összehangolását tovább kell fejleszteni az EU költségvetésében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fenntartható növekedést és 
foglalkoztatást célzó „Európa 2020” 
stratégia szellemében a további megújuló 
energiaforrások fejlesztése és az 
energiahatékonyság ösztönzése elősegíti a 
környezetbarátabb növekedést, a 
versenyképes és fenntartható gazdaság 
kiépítését és az éghajlatváltozás kezelését. 
E politikák támogatása révén Európa új 
munkahelyeket és környezetbarát piaci 
lehetőségeket teremt, amelyek 
hozzájárulnak egy versenyképes, 
biztonságos és fenntartható gazdaság 

(3) A fenntartható növekedést és 
foglalkoztatást célzó „Európa 2020” 
stratégia szellemében, valamint az EU 
éghajlatváltozási és energetikai 
csomagjával és energiahatékonysági 
cselekvési tervével összhangban a további 
megújuló energiaforrások fejlesztése és az 
energiahatékonyság ösztönzése elősegíti a 
környezetbarátabb növekedést, a 
versenyképes és fenntartható gazdaság 
kiépítését és az éghajlatváltozás kezelését. 
E politikák támogatása révén Európa új 
munkahelyeket és környezetbarát piaci 
lehetőségeket teremt, amelyek 
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kialakulásához. hozzájárulnak egy versenyképes, 
biztonságos és fenntartható gazdaság 
kialakulásához. 

Indokolás

Az „éghajlat-változási és energetikai csomagot” az Európai Parlament és a Tanács 2008 
decemberében fogadta el, és 2009 júniusában lépett hatályba. A csomag integrált 
megközelítést és olyan energiapolitikát tükröz, amelynek célja az éghajlatváltozás káros 
következményei elleni küzdelem, valamint az EU energiabiztonságának növelése és egyúttal 
versenyképességének fokozása.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ennek megfelelően létre kell hozni egy 
célzott pénzügyi eszközt, amely a 
fenntartható energiával kapcsolatos 
finanszírozási kezdeményezés keretén
belül megvalósuló, az 
energiahatékonysággal és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
kezdeményezések támogatását szolgálja a 
663/2009/EK rendelet II. fejezetében 
szereplő le nem kötött pénzeszközök 
felhasználásával. A pénzügyi mechanizmus 
támogatja a megtérülést ígérő 
energiahatékonysági és megújuló 
energiával kapcsolatos projekteket, 
valamint elősegíti az energiahatékonyság 
és a megújuló forrásokból származó 
energia területén a helyi és regionális 
hatóságok által megvalósított beruházási 
programok finanszírozását, különösen 
városi környezetben;

(5) (5) Ennek megfelelően létre kell hozni 
egy célzott pénzügyi eszközt, amely a 
fenntartható energiával kapcsolatos 
finanszírozási kezdeményezés keretén 
belül 2010 végéig megvalósuló, az 
energiahatékonysággal és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
kezdeményezések támogatását szolgálja a 
663/2009/EK rendelet II. fejezetében 
szereplő le nem kötött pénzeszközök 
felhasználásával. Ezen előirányzatoknak 
az uniós költségvetésbe való felvétele 
érdekében egy külön erre a célra szolgáló 
költségvetési tételt kell létrehozni. A 
pénzügyi mechanizmus támogatja a 
megtérülést ígérő energiahatékonysági és 
megújuló energiával kapcsolatos 
projekteket, valamint elősegíti az 
energiahatékonyság és a megújuló 
forrásokból származó energia területén a 
helyi és regionális hatóságok által 
megvalósított beruházási programok 
finanszírozását, különösen városi 
környezetben.

Indokolás

Az energiahatékonysággal és a megújuló energiákkal kapcsolatos projekteket támogató új 
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pénzügyi eszközt a lehető legrövidebb időn belül létre kell hozni annak érdekében, hogy 2010 
végén már alkalmazható legyen. Ezt az eszközt az EU költségvetésében átlátható módon kell 
megjeleníteni; ezért ajánlott egy új, külön erre szolgáló költségvetési tétel létrehozása. 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós támogatás rövid távú 
hatásainak maximalizálása érdekében a 
mechanizmus irányítását a nemzetközi 
pénzügyi intézményekhez (IFI) hasonló 
egy vagy több pénzügyi közvetítő végzi. A 
kiválasztás alapjául az szolgál, hogy a 
pénzügyi közvetítőről milyen mértékben 
állapítható meg, hogy a támogatást a lehető 
leghatékonyabb és legeredményesebb 
módon, valamint az uniós támogatás a 
támogatás összegének többszörösét kitevő 
beruházást mozgósítson, azaz jelentős 
beruházásokat teremtsen az Unió területén.

(6) Az uniós támogatás rövid távú 
hatásainak maximalizálása érdekében a 
mechanizmus irányítását a nemzetközi 
pénzügyi intézményekhez (IFI) hasonló 
egy vagy több pénzügyi közvetítő végzi. A 
kiválasztás alapjául az szolgál, hogy a 
pénzügyi közvetítőről milyen mértékben 
állapítható meg, hogy a támogatást a lehető 
leghatékonyabb és legeredményesebb 
módon, valamint az uniós támogatás a 
támogatás összegének többszörösét kitevő 
beruházást mozgósítson, azaz jelentős 
beruházásokat teremtsen az Unió területén. 
A regionális és helyi hatóságok pénzügyi 
lehetőségeire különösen súlyos hatást 
gyakorló pénzügyi és gazdasági válságok 
idején azonban biztosítani kell, hogy a 
mechanizmus kedvezményezettjeinek 
nehéz költségvetési helyzete ne zárja ki 
őket az alapokhoz való hozzáférés alól;

Indokolás

Az Európai Bizottság javaslata II. melléklete III. részének (2) bekezdésével összhangban ki 
kell emelni, hogy a helyi vagy regionális hatóság nehéz költségvetési helyzete nem zárhatja ki 
a pénzügyi támogatáshoz való hozzáférést, hiszen a bizottsági javaslat (10) 
preambulumbekezdésének megfelelően a nevezett mechanizmus célja a válságkezelés, 
valamint az Európai Unió legsürgősebb energiaszükségleteinek kielégítése gazdasági válság 
idején.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont
663/2009/EK rendelet
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet lehetővé teszi az 
energiahatékonysági és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
kezdeményezések támogatását célzó 
pénzügyi eszközök létrehozását;

A rendelet lehetővé teszi az 
energiahatékonysági és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos helyi és 
regionális természetű kezdeményezések 
támogatását célzó pénzügyi eszközök 
létrehozását. Az új pénzügyi eszközt 2010 
végéig létre kell hozni;

Indokolás

Az előadó szükségesnek tartja annak hangsúlyozását, hogy a pénzügyi eszközök célja a helyi 
és regionális szintű beavatkozás. Az előadó kéri a Bizottságot, hogy hozza meg a szükséges 
jogalkotási és nem-jogalkotási intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus 2010 vége előtt alkalmazható legyen. 

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
663/2009/EK rendelet
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
a II. fejezet értelmében egyedi jogi 
kötelezettségvállalásokra fel nem 
használható előirányzatokat 114 millió 
EUR összegig, valamint a II. fejezet 
szerinti projektek végrehajtásának teljes 
vagy részleges elmaradása miatt később 
elérhetővé váló egyéb előirányzatokat egy 
pénzügyi mechanizmus létrehozására kell 
felhasználni a fenntartható energiával 
kapcsolatos finanszírozási kezdeményezés 
keretén belül.

1. A 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
a II. fejezet értelmében egyedi jogi 
kötelezettségvállalásokra fel nem 
használható előirányzatokat 114 millió 
EUR összegig, valamint a II. fejezet 
szerinti projektek végrehajtásának teljes 
vagy részleges elmaradása miatt később 
elérhetővé váló egyéb előirányzatokat egy 
pénzügyi mechanizmus létrehozására kell 
felhasználni a fenntartható energiával 
kapcsolatos finanszírozási kezdeményezés 
keretén belül. Ezen kívül az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet célzó 
európai uniós cselekvési programból 15 
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millió eurós összeget a mechanizmushoz 
kell átcsoportosítani (07 03 23 
költségvetési tétel a 2010-es 
költségvetésben). Ezt az összeget a 2006. 
május 17-i intézményközi megállapodás 
valamennyi rendelkezésének – és 
különösen 23. cikkének –
felhasználásával kell előteremteni, az 1a., 
illetve a 2. fejezet felső értékeinek 
módosítása érdekében. A Bizottságnak 
ezért meg kell tennie a szükséges 
javaslatokat a felső értékek kiigazítása, 
valamint a 2010-es költségvetésben a 
mechanizmus számára új, külön 
költségvetési tétel létrehozása 
tekintetében.

Indokolás

Az előadó támogatja az ITRE bizottság előadójának véleményét, amely szerint a már 
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat megfelelően fel kell használni, és ebből következően a 
07 03 23 költségvetési tétel alatt szereplő eszközöket a mechanizmus alá át kell sorolni. A 07 
03 23 költségvetési tételben szereplő 15 millió euró összegnek a mechanizmus céljaira történő 
átcsoportosítása érdekében annak tartalmát hozzá kell rendelni a mechanizmust létrehozó 
költségvetési módosításhoz. 

Ezt a kérdést a következő háromoldalú költségvetési tárgyalásokon meg lehetne vitatni.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
663/2009/EK rendelet
22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az 1a. fejezet tekintetében a 
költségvetés felülvizsgálatának keretei 
között többéves fenntartható 
nyomonkövetésről kell gondoskodni, 
valamint a 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodásban, és 
különösen annak 21-23. pontjaiban 
foglalt rendelkezések alkalmazásával el 
kell végezni a többéves pénzügyi keret 
szükséges felülvizsgálatát. 
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
663/2009/EK rendelet
22 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság a költségvetési hatóság 
mindkét ága számára továbbítja az (1) 
bekezdésben említett pénzügyi 
mechanizmus működéséről szóló 
jelentéseket. A projektek adott időpontban 
való teljesítésének biztosítása érdekében a  
jelentéseknek egyebek mellett 
tartalmazniuk kell a mechanizmus  
kedvezményezettjeire és a támogatott 
projektekre vonatkozó adatokat, az 
előirányzatokra való hivatkozást, a 
projektek pénzügyi költségeire vonatkozó 
pontos tájékoztatást, valamint a 
mechanizmus tőkeáttételi hatását.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – III rész – 3 albekezdés – vi a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi a) a projektek költséghatékonysága;

Indokolás

Az előadó egyetért azzal, hogy mindig figyelmet kell fordítani az innovációs potenciálra, és a 
projektek kiválasztásakor annak előkelő helyet kell biztosítani. Az előadó azonban ezen 
túlmenően hangsúlyozza a projektek hosszú távú céljának jelentőségét is. Nem csupán az 
energiahatékonyság magas szintjéről kell gondoskodni, hanem a költséghatékonyság 
ésszerűen elvárható szintjéről is, tekintettel az uniós gazdaság fellendülésére, az 
energiabiztonság fokozására és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére 
gyakorolt erőteljes, mérhető és lényeges hatására, amint ezt a 2010. május 31-i bizottsági 
javaslat II. mellélete III. részének (1) bekezdése tartalmazza.
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