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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Atkūrimo planas
2009 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryba susitarė dėl Europos ekonomikos atkūrimo plano 
(EEAP). 2009 m. balandžio mėn. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija priėmė sprendimą 
dėl EEAP, kurį sudarė dvi dalys – energetikos projektų ir plačiajuosčio interneto kaimo 
vietovėse, finansavimo.

Trijų institucijų 2009 m. balandžio 2 d. deklaracijoje numatomą finansavimą galima 
apibendrinti taip:

mln. EUR

EEAP. Projekto tipas 2009 metai 2010 metai Iš viso
Energetika 2 000 

milijonų
1 980 milijonų 3 980 milijonų

Plačiajuostis internetas 600 milijonų 420 milijonų 1 020 milijonų
IŠ VISO 2 600 milijonų 2 400 milijonų

2009 m. finansavimas daugiausiai buvo suteiktas 2 išlaidų kategorijos lėšas perkeliant į 1a 
išlaidų kategoriją, o 2010 m. finansavimo susitarta 2009 m. lapkričio 18 d. vykusiame 
taikinimo posėdyje. Didelė dalis įsipareigojimų asignavimų skirta peržiūrėjus DFP 2009 ir 
2010 m.

Energijos projektams finansuoti 2010 m. skirta 1,98 milijardo EUR suma buvo sudaryta iš 
1 776 milijonų EUR padidinus 1a išlaidų kategorijos viršutinę ribą, 120 milijonų EUR 
mobilizavus lankstumo priemonę ir 81 milijonas EUR perkėlus lėšas į 1a išlaidų kategoriją.
Tam tikslui 2009 m. buvo sukurtas atskiras 06 04 14 skyrius energetikos projektams 
ekonomikos gaivinimui remti.

Energetikos projektai. Teisinis pagrindas
2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 663/2009 dėl 
ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams, 
programos sukūrimo1.
Šiuo reglamentu buvo sukurta finansinė priemonė – Europos energetikos programa 
ekonomikai gaivinti (EEPEG) energetikos srities projektams, kuriais suteikiant finansinę 
paskatą būtų prisidedama prie ekonomikos gaivinimo, energijos tiekimo saugumo ir 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo, Bendrijoje plėtoti. Siekiant 
šių tikslų buvo sukurtos trys paprogramės: dujų ir elektros energijos infrastruktūros, jūros 
vėjo energijos ir anglies dioksido surinkimo ir saugojimo. Šiame reglamente nurodyti pagal 
kiekvieną paprogramę finansuotini projektai ir išdėstyti tų projektų įgyvendinimo veiksmų 
nustatymo bei įgyvendinimo kriterijai. ES biudžete buvo sukurtos atskiros biudžeto eilutės: 06 
04 14 01, 06 04 14 02 ir 06 04 14 03.
Komisija prie reglamento pridėtame savo pareiškime pabrėžė, kad energijos vartojimo 
efektyvumas ir atsinaujinantieji energijos ištekliai yra ES energetikos politikos svarbiausi 
prioritetai tiek dėl aplinkosaugos, tiek dėl tiekimo saugumo priežasčių, o tai atitinka Europos 
Parlamento reikalavimus.
                                               
1 OL L 200, 2009 7 31.
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(10). „Jei 2010 m. pagal reglamento 28 straipsnį pateikdama šio reglamento įgyvendinimo 
ataskaitą Komisija nustatytų, kad iki 2010 m. pabaigos neįmanoma paskirstyti dalies lėšų, 
numatytų šio reglamento priede išvardytiems projektams, prireikus, laikydamasi geografiniu 
požiūriu subalansuoto principo, ji pasiūlys šio reglamento pakeitimą, kuriuo būtų sudarytos 
sąlygos finansuoti ne tik pirmiau nurodytas iniciatyvas, bet ir energijos vartojimo efektyvumo 
bei energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių projektus, taikant atitikties finansavimo 
reikalavimams kriterijus, kurie būtų tokie pat, kaip ir šio reglamento priede išvardytiems 
projektams taikomi kriterijai.“

Energetikos projektai. Pasiūlymas dėl persvarstyto reglamento
Laikydamasi šio pareiškimo Komisija 2010 m. gegužės 31 d. priėmė pasiūlymą dėl 
reglamento, kuriuo keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 663/2009 dėl ekonomikos gaivinimo, 
teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams, programos sukūrimo.

Šis pasiūlymas pateiktas remiantis 2010 m. balandžio 27 d. ataskaita dėl Europos energetikos 
programos ekonomikai gaivinti įgyvendinimo, kurioje prognozuojama, kad pagal EEPEG 
reglamentą bus nepaskirstyta apie 114 mln. EUR. Tiksli nepaskirstytų lėšų suma bus žinoma 
2010 m. pabaigoje.
Komisija siūlo panaudojant nepaskirstytas lėšas sukurti specialią finansinę priemonę, skirtą 
energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos iniciatyvoms pagal 
Tvarios energijos finansavimo iniciatyvą remti. Finansine priemone bus teikiama parama 
finansiškai naudingiems energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos 
projektams vystyti ir sudaromos geresnės investicijų į tokius projektus, visų pirma miestų 
vietovėse, finansinės sąlygos. Siekiant pritraukti daug ir decentralizuotų investicijų, naudos 
gavėjai bus savivaldybės, vietos ir regioninės valdžios institucijos. Priemonę turėtų valdyti 
vienas ar daugiau finansinių tarpininkų, pavyzdžiui, tarptautinės finansinės institucijos (TFI), 
kurie turėtų būti atrenkami atsižvelgiant į jų pademonstruotus gebėjimus veiksmingai ir 
efektyviai panaudoti finansavimą sukuriant geriausią ES finansavimo ir visų investicijų 
pusiausvyrą siekiant pritraukti dideles investicijas į ES.

Baigiamosios pranešėjo pastabos:
1. Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą nepanaudotus EEPEG asignavimus 
naudoti naujos priemonės, skirtos energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių 
energijos projektams paremti, sukūrimui. Jis taip pat tvirtai pritaria tam, kad šiam tikslui būtų 
sukurta speciali finansinė priemonė. Todėl ragina teisinio pagrindo priėmime dalyvaujančias 
institucijas greitai pasiekti susitarumą;
2. Pranešėjas primena, kad Europos ekonomikos atkūrimo plano finansavimas buvo vienas ir 
2009 m. biudžeto procedūros Europos Parlamento prioritetų ir kad galutinis susitarimas su 
Taryba 2009 m. lapkričio 18 d. vykusiame derinimo posėdyje buvo priimtas po sunkų derybų;
3. Pranešėjas pabrėžia, kad dabartinis Komisijos pasiūlymas visapusiškai patenkina pradinį 
EP reikalavimą į ERPF įtraukti energijos vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos 
šaltinių projektus ir pritaria Komisijos iniciatyvai įgyvendinti šį prioritetą;
4. Tačiau apgailestauja dėl vėluojančio ERPF įgyvendinimo remiant ir skatinant ES 
ekonomikos atgaivinimą. Todėl jis pateikė pakeitimą, kuriame Komisija raginama nedelsiant 
imtis reikiamų biudžeto priemonių siekiant, kad nepanaudoti asignavimai kuo greičiau taptų 
prieinami. Jis mano, kad 2010 m. pabaigoje turėtų būti sukurta atskira biudžeto eilutė, skirta 
naujai finansinei priemonei, kuria būtų remiami energijos vartojimo efektyvumo projektai.
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5. Pranešėjas ragina Komisiją skaidriu būdu informuoti biudžeto valdymo instituciją apie 
finansinės priemonės sukūrimą, jos veikimo tvarką ir finansinių tarpininkų (TFI) atrinkimą.
Jis taip pat prašo, kad Komisija abiems biudžeto valdymo institucijoms pateiktų įgyvendinimo 
ataskaitas, kuriuose, inter alia, būtų pateikti duomenys apie paramos priemonės gavėjus, 
remtus projektus ir sverto poveikį, kurį priemonė darė projektų įgyvendinimui;
6. Pranešėjas pabrėžia, kad dabartiniame biudžeto apribojimų kontekste ir tinkamai laikantis 
patikimo finansų valdymo principo, ES biudžete turėtų būti toliau vystoma esamų priemonių, 
kuriomis remiamas energijos vartojimo efektyvumas, energija iš atsinaujinančių išteklių ir 
kova su klimato kaita, sąveika.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Kaip numatyta Europos 2020 m. 
tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo 
strategijoje, vystant kitus atsinaujinančius 
išteklius ir skatinant energijos vartojimo 
efektyvumą būtų prisidedama prie 
ekologiškesnio augimo, konkurencingos ir 
tvarios ekonomikos kūrimo ir klimato 
kaitos įveikimo. Remiant šias politikos 
sritis, Europoje bus sukurta naujų darbo 
vietų ir ekologinės rinkos galimybių, o tai 
paskatins konkurencingos, saugios ir 
tvarios ekonomikos plėtrą.

(3) Kaip numatyta Europos 2020 m. 
tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo 
strategijoje ir ES klimato kaitos ir 
energetikos teisės aktų pakete ir jo 
energijos efektyvaus vartojimo veiksmų 
plane, vystant kitus atsinaujinančius 
išteklius ir skatinant energijos vartojimo 
efektyvumą būtų prisidedama prie 
ekologiškesnio augimo, konkurencingos ir 
tvarios ekonomikos kūrimo ir klimato 
kaitos įveikimo. Remiant šias politikos 
sritis, Europoje bus sukurta naujų darbo 
vietų ir ekologinės rinkos galimybių, o tai 
paskatins konkurencingos, saugios ir 
tvarios ekonomikos plėtrą.

Pagrindimas

Europos Parlamentas ir Taryba 2008 m. gruodžio mėn. susitarė dėl klimato kaitos ir 
energetikos teisės aktų paketo, kuris įsigaliojo 2009 m. birželio mėn. Jame atspindimas 
integruotas požiūris į klimato ir energetikos politiką, kuria siekiama kovoti su klimato kaita ir 
padidinti ES energijos tiekimo saugumą, kartu stiprinant jos konkurencingumą.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Todėl nepanaudotoms lėšoms pagal
Reglamento (EB) Nr. 663/2009 II skyrių 
panaudoti turėtų būti sukurta speciali 
finansinė priemonė, kuria būtų teikiama 
parama energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančių išteklių energijos 
iniciatyvoms pagal Tvarios energijos 
finansavimo iniciatyvą. Šia finansine 
priemone turėtų būti remiamas finansiškai 
naudingų energijos vartojimo efektyvumo 
ir atsinaujinančių išteklių energijos 
projektų vystymas ir sudaromos geresnės 
sąlygos vietos ir regioninių valdžios 
institucijų, visų pirma miestų vietovėse, 
investicijų į energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančios energijos 
programoms.

(5) Todėl nepanaudotoms lėšoms pagal 
Reglamento (EB) Nr. 663/2009 II skyrių 
panaudoti iki 2010 m. pabaigos turėtų būti 
sukurta speciali finansinė priemonė, kuria 
būtų teikiama parama energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių 
energijos iniciatyvoms pagal Tvarios 
energijos finansavimo iniciatyvą. Tam 
tikslui, siekiant šiuos asignavimus įtraukti 
į ES biudžetą turėtų būti sukurta atskira 
biudžeto eilutė. Šia finansine priemone 
turėtų būti remiamas finansiškai naudingų 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančių išteklių energijos projektų 
vystymas ir sudaromos geresnės sąlygos 
vietos ir regioninių valdžios institucijų, 
visų pirma miestų vietovėse, investicijų į 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančios energijos programoms.

Pagrindimas

Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos projektams paremti 
skirta naujoji finansinė priemonė turėtų būti sukurta kaip galima greičiau siekiant užtikrinti, 
kad ji pradėtų veikti iki 2010 m. pabaigos. Taip pat ši priemonė ES biudžete turėtų būti 
pateikta skaidriu būdu; todėl būtų rekomenduotina sukurti naują atskirą biudžeto eilutę.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant kuo didesnio ES finansavimo 
poveikio trumpuoju laikotarpiu, priemonę 
turėtų valdyti vienas arba keli finansiniai 
tarpininkai, pavyzdžiui, tarptautinės 
finansinės institucijos (TFI). Finansiniai 
tarpininkai turėtų būti atrenkami 

(6) Siekiant kuo didesnio ES finansavimo 
poveikio trumpuoju laikotarpiu, priemonę 
turėtų valdyti vienas arba keli finansiniai 
tarpininkai, pavyzdžiui, tarptautinės 
finansinės institucijos (TFI). Finansiniai 
tarpininkai turėtų būti atrenkami 
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atsižvelgiant į jų pademonstruotus 
gebėjimus veiksmingai ir efektyviai 
panaudoti finansavimą sukuriant geriausią 
ES finansavimo ir visų investicijų 
pusiausvyrą siekiant pritraukti dideles 
investicijas į ES.

atsižvelgiant į jų pademonstruotus 
gebėjimus veiksmingai ir efektyviai 
panaudoti finansavimą sukuriant geriausią 
ES finansavimo ir visų investicijų 
pusiausvyrą siekiant pritraukti dideles 
investicijas į ES. Tačiau finansų ir 
ekonominės krizės, kuri daro ypač 
neigiamą poveikį regionų ir vietos 
valdžios institucijų finansams, metu turi 
būti užtikrinama, kad sunki paramos 
priemonės gavėjų finansinė padėtis jiems 
netrukdytų gauti finansavimą.

Pagrindimas

Kaip numatyta Europos Komisijos pasiūlymo II priedo III dalies II pastraipoje, svarbu 
pabrėžti, kad sunki vietos ar regionų valdžios institucijų finansinė padėtis netrukdo joms 
naudotis priemonės mechanizmu, siekiant jos tikslo spręsti ekonominės krizės ir neatidėliotino 
ES poreikio apsirūpinti energija problemą, kaip nurodyta Komisijos pasiūlymo 10 
konstatuojamoje dalyje.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šiuo reglamentu suteikiama teisė kurti 
finansines priemones, skirtas energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių 
išteklių energijos iniciatyvoms remti.“

„Šiuo reglamentu suteikiama teisė kurti 
finansines priemones, skirtas energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių 
išteklių energijos vietos ir regioninėms
iniciatyvoms remti. Naujos finansinės 
priemonės sukuriamos iki 2010 m. 
pabaigos.“

Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad būtina pabrėžti, kad finansinės priemonės yra skirtos naudoti vietos ir 
regionų lygiu. Pranešėjas ragina Komisiją imtis reikiamų teisėkūros ir biudžetinių priemonių 
siekiant užtikrinti, kad ši priemonė pradėtų veikti iki 2010 m. pabaigos.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis 3 straipsnio 2 dalies, 114 mln. 
EUR asignavimai, kurių nebuvo galima 
skirti atskiriems teisiniams 
įsipareigojimams pagal II skyrių ir vėliau 
kiti asignavimai, kurie liko nepaskirti dėl 
to, kad buvo visiškai arba iš dalies 
neįgyvendinti projektai pagal II skyrių, yra 
pervedami į Tvarios energijos finansavimo 
iniciatyvos finansinę priemonę.

1. Laikantis 3 straipsnio 2 dalies, 114 mln. 
EUR asignavimai, kurių nebuvo galima 
skirti atskiriems teisiniams 
įsipareigojimams pagal II skyrių ir vėliau 
kiti asignavimai, kurie liko nepaskirti dėl 
to, kad buvo visiškai arba iš dalies 
neįgyvendinti projektai pagal II skyrių, yra 
pervedami į Tvarios energijos finansavimo 
iniciatyvos finansinę priemonę. Priemonei 
skiriama papildoma 15 mln. EUR suma iš 
ES kovos su klimato kaita veiksmų 
programos (2010 m. biudžeto eilutė 
07 03 23). Ši suma surenkama naudojant 
visas priemones, nurodytas 2006 m. 
gegužės 17 d. tarpinstituciniame 
susitarime, visų pirma, siekiant pakeisti 
1a ir 2 išlaidų kategorijų viršutines ribas, 
jo 23 punkte. Todėl Komisija turi parengti 
reikiamus pasiūlymus dėl viršutinių ribų 
pakeitimo ir priemonei skirtos naujos 
biudžeto eilutės sukūrimo 2010 m. 
biudžete.

Pagrindimas

Pranešėjas remia Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešėjo nuomonę, 
kad turėtų būti išnaudojami jau turimi finansiniai ištekliai, todėl šiai priemonei skirtos lėšos 
taip pat turėtų būti perkeltos iš biudžeto eilutės 07 03 23. Tam, kad būtų galima priemonei 
skirti lėšas iš biudžeto eilutės 07 03 23, būtina tai nurodyti taisomojo biudžeto, kuriame 
sukuriama ši priemonė, tekste.

Šią dalį būtų galima aptarti vieno iš ateinančių biudžeto trišalių dialogų metu.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nustatomi tvarūs daugiamečiai tolesni 
veiksmai ir randamas sprendimas dėl 1a 
išlaidų kategorijos atsižvelgiant į biudžeto 
peržiūrą, taip pat atliekama Daugiametės 
finansinės programos (DFP) peržiūra 
naudojantis visomis 2006 m. gegužės 17 d. 
tarpinstitucinio susitarimo nuostatomis, 
ypač jo 21–23 punktais. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija abiem biudžeto valdymo 
institucijoms nuolat pateikia ataskaitas 
apie 1 dalyje nurodytos finansinės 
priemonės veikimą. Ataskaitos, inter alia, 
apima duomenis apie paramos, teikiamos 
pagal šią priemonę, gavėjus, pagal šią 
priemonę remiamus projektus, ataskaitose 
turi būti nurodomi skiriami asignavimai, 
pateikiama tiksli informacija apie 
projektų finansines sąnaudas bei apie 
priemonės sverto poveikį, siekiant 
užtikrinti, kad projektai būtų iš tikrųjų 
įvykdyti.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo III dalies trečios pastraipos vi a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi a) projektų ekonominio veiksmingumo;
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Pagrindimas

Pranešėjas sutinka, kad visada didelį dėmesį reikėtų skirti inovacijų galimybėms ir teikti joms 
pirmenybę atrenkant projektus. Tačiau jis mano, kad projektų ilgalaikis tikslas taip pat yra 
svarbus. Tai neturėtų būti paremta tik aušto lygio energijos vartojimo efektyvumu, bet taip pat 
ir pakankamo lygio ekonominiu veiksmingumu, atsižvelgiant į greitą, išmatuojamą ir didelį 
poveikį ES ekonomikos atgaivinimui, padidinamą energijos tiekimo saugumą ir sumažinamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip nurodoma 2010 m. gegužės 31 d. Komisijos 
pasiūlymo II priedo III dalies 1 dalyje.
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