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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Plan naprawy
Europejski plan naprawy gospodarczej został uzgodniony przez Radę Europejską w marcu 
2009 r. W kwietniu 2009 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja podjęły decyzję o 
sposobach finansowania tego planu naprawy, obejmującego dwie części: projekty w 
dziedzinie energetyki oraz Internet szerokopasmowy na obszarach wiejskich.  

Finansowanie przewidziane w oświadczeniu tych trzech instytucji z dnia 2 kwietnia 2009 r. 
można streścić w następujący sposób:

mln EUR
Europ. plan napr. gosp. -

typ projektu Rok 2009 Rok 2010 Ogółem

Energia: 2 000 mln 1 980 mln 3 980 mln
Internet szerokopasmowy 600 mln 420 mln 1 020 mln

OGÓŁEM 2 600 mln 2 400 mln

Finansowanie na rok 2009 zostało zapewnione głównie przez przesunięcie funduszy z działu 
2 do działu 1a, natomiast porozumienie w sprawie finansowania w 2010 r. zostało osiągnięte 
w drodze procedury pojednawczej w dniu 18 listopada 2009 r. Główną część środków na 
zobowiązania udostępniono poprzez zmianę wieloletnich ram finansowych zarówno na rok 
2009, jak i 2010.
Kwota 1,98 mld EUR na finansowanie projektów w dziedzinie energetyki w 2010 r. 
obejmuje: 1776 mln (zwiększenie pułapów w dziale 1a), 120 mln EUR poprzez uruchomienie 
instrumentu elastyczności i 81 mln EUR dzięki przesunięciu w dziale 1a. W tym celu w 
2009 r. stworzono specjalny dział 06 04 14 poświęcony projektom w dziedzinie energetyki 
wspomagającym naprawę gospodarczą.

Projekty w dziedzinie energetyki – podstawa prawna 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 
ustanawiające program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy 
finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki1. 
Rozporządzenie to ustanowiło instrument finansowy – Europejski program energetyczny na 
rzecz naprawy gospodarczej („EPENG”), służący opracowywaniu projektów w dziedzinie 
energetyki we Wspólnocie, które przyczyniają się – przez stworzenie bodźca finansowego –
do naprawy gospodarczej, bezpieczeństwa dostaw energii i ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. Aby osiągnąć te cele, stworzono trzy podprogramy dotyczące infrastruktury 
gazowej i elektrycznej, morskiej energii wiatrowej oraz wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla. Rozporządzenie określa projekty, które będą finansowane w ramach 
każdego podprogramu i ustanawia kryteria typowania i wdrażania działań w celu realizacji 
tych projektów. W budżecie UE stworzono specjalne linie budżetowe: 06 04 14 01, 06 04 14 
02 i 06 04 14 03.

                                               
1  Dz.U. L 200 z 31.7.2009.
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W oświadczeniu dołączonym do rozporządzenia Komisja podkreśliła, że efektywność 
energetyczna i odnawialne źródła energii są głównymi priorytetami polityki energetycznej UE 
z powodów związanych zarówno ze środowiskiem, jak i z bezpieczeństwem dostaw. 
(10) W przypadku gdyby Komisja w sprawozdaniu z roku 2010 w sprawie wykonywania 
rozporządzenia, przewidzianym jego art. 28, stwierdziła, że do roku 2010 nie jest możliwe 
wykorzystanie części środków przewidzianych na projekty wymienione w załączniku do 
rozporządzenia, w stosownych przypadkach i przy zachowaniu równowagi geograficznej 
Komisja zaproponuje poprawkę do rozporządzenia umożliwiającą finansowanie projektów w 
dziedzinie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych dodatkowo wobec 
wyżej wymienionych inicjatyw, zawierającą kryteria kwalifikowalności podobne do tych, 
które mają zastosowanie do projektów wymienionych w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia.

Projekty w dziedzinie energetyki – wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia
Zgodnie z tym oświadczeniem w dniu 31 maja 2010 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 663/2009 ustanawiające program 
wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na 
projekty w dziedzinie energetyki. 
Wniosek ten opiera się na sprawozdaniu dotyczącym wdrożenia Europejskiego planu 
naprawy gospodarczej z dnia 27 kwietnia 2010 r., w którym szacuje się, że kwota w 
wysokości około 114 mln EUR nie zostanie wykorzystana na mocy rozporządzenia w 
sprawie Europejskiego planu naprawy gospodarczej. Dokładna kwota niewykorzystanych
środków będzie znana do końca 2010 r.
Komisja proponuje, aby przeznaczyć niewykorzystane środki na stworzenie specjalnego 
instrumentu finansowego mającego na celu wspieranie inicjatyw dotyczących 
efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych, podejmowanych w ramach 
inicjatywy na rzecz finansowania zrównoważonej energii. Ten instrument finansowy będzie 
służył wspieraniu projektów dotyczących efektywności energetycznej i energii ze źródeł 
odnawialnych, mogących uzyskać finansowanie z banków, oraz ułatwianiu finansowania 
inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych, w 
szczególności w środowisku miejskim. W celu wspierania wielu inwestycji 
zdecentralizowanych beneficjentami będą miejskie, lokalne i regionalne organy publiczne.
Instrumentem zarządzać będzie jeden lub kilku pośredników finansowych, takich jak 
międzynarodowe instytucje finansowe, wybranych na podstawie wykazanej zdolności do 
wykorzystywania funduszy w sposób możliwie najbardziej efektywny i skuteczny oraz z 
zagwarantowaniem wysokiego wskaźnika dźwigni pomiędzy finansowaniem ze środków UE 
a całkowitymi nakładami inwestycyjnymi w celu podjęcia znacznych inwestycji w UE.

Uwagi końcowe sprawozdawcy
1. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący przeznaczenia 
niewykorzystanych środków Europejskiego planu naprawy finansowej na nowy instrument, 
wspierający projekty dotyczące efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych.
Zdecydowanie popiera on również ustanowienie w tym celu specjalnego instrumentu 
finansowego. Dlatego wzywa instytucje uczestniczące w przyjmowaniu podstawy prawnej do 
szybkiego osiągnięcia porozumienia.
2. Sprawozdawca przypomina, że finansowanie Europejskiego planu naprawy gospodarczej 
było jednym z priorytetów PE w procedurze budżetowej w 2009 r. oraz że ostateczne 
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porozumienie z Radą osiągnięto po trudnych negocjacjach w ramach procedury pojednawczej 
w listopadzie 2008 r.
3. Sprawozdawca podkreśla, że obecny wniosek Komisji jest w pełni zgodny z pierwotnym
wnioskiem PE o włączenie projektów dotyczących efektywności energetycznej i energii ze 
źródeł odnawialnych do Europejskiego planu naprawy gospodarczej i z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą wprowadzenia w życie tego priorytetu.
4. Sprawozdawca ubolewa jednocześnie nad opóźnieniami we wdrażaniu Europejskiego 
planu naprawy gospodarczej, którego celem jest wspieranie i pobudzanie odbudowy 
gospodarczej UE. Dlatego złożył poprawkę, w której wzywa się Komisję do 
natychmiastowego podjęcia niezbędnych działań budżetowych, aby jak najszybciej 
udostępnić niewykorzystane środki. Uważa, że specjalna linia budżetowa dla nowego 
instrumentu finansowego, wspierającego projekty dotyczące efektywności energetycznej, 
powinna zostać stworzona do końca 2010 r.
5. Sprawozdawca wzywa Komisję do informowania władzy budżetowej w sposób przejrzysty 
o ustanowieniu instrumentu finansowego, sposobach jego funkcjonowania oraz wyborze 
pośredników finansowych. Zwraca się również do Komisji o przekazywanie obu organom 
władzy budżetowej sprawozdań z wykonania, które powinny zawierać m.in. dane dotyczące 
beneficjentów tego instrumentu, wspieranych projektów oraz efektu dźwigni tego instrumentu 
dla realizacji tych projektów.
6. Sprawozdawca podkreśla, że w kontekście rzeczywistych ograniczeń budżetowych oraz 
przy poszanowaniu zasady należytego zarządzania finansami, należy w ramach budżetu UE 
dalej rozwijać synergię między istniejącymi instrumentami wspierającymi efektywność 
energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych, a także służącymi walce ze zmianami 
klimatu.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie ze strategią Europa 2020 na 
rzecz zrównoważonego wzrostu i 
zatrudnienia, dalsze wykorzystywanie 
źródeł energii odnawialnej na szerszą skalę 
oraz propagowanie efektywności 
energetycznej przyczyni się do budowania 
gospodarki bardziej przyjaznej środowisku 

(3) Zgodnie ze strategią Europa 2020 na 
rzecz zrównoważonego wzrostu i 
zatrudnienia oraz zgodnie z pakietem 
klimatyczno-energetycznym UE i planem 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii, dalsze wykorzystywanie źródeł 
energii odnawialnej na szerszą skalę oraz 
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i bardziej konkurencyjnej oraz do 
rozwiązywania problemów związanych ze 
zmianami klimatycznymi. Dzięki 
wspieraniu tej polityki w różnych 
dziedzinach w Europie pojawią możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy i 
powstawania ekologicznego rynku 
sprzyjającego rozwojowi konkurencyjnej, 
bezpiecznej i zrównoważonej gospodarki.

propagowanie efektywności energetycznej 
przyczyni się do budowania gospodarki 
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej 
konkurencyjnej oraz do rozwiązywania 
problemów związanych ze zmianami 
klimatycznymi. Dzięki wspieraniu tej 
polityki w różnych dziedzinach w Europie 
pojawią możliwości tworzenia nowych 
miejsc pracy i powstawania ekologicznego 
rynku sprzyjającego rozwojowi 
konkurencyjnej, bezpiecznej i 
zrównoważonej gospodarki. 

Uzasadnienie

„Pakiet klimatyczno-energetyczny” został uzgodniony przez Parlament Europejski i Radę w 
grudniu 2008 r. i wszedł w życie w czerwcu 2009 r. Prezentuje on zintegrowane podejście do 
polityki klimatycznej i energetycznej, którego celem jest walka ze zmianami klimatu oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego UE przy jednoczesnym wzmocnieniu jej 
konkurencyjności.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dlatego też należy stworzyć specjalny 
instrument finansowy mający na celu 
wspieranie inicjatyw w dziedzinie 
efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej, podejmowanych w ramach 
inicjatywy na rzecz finansowania 
zrównoważonej energii, w celu 
zagospodarowania niewykorzystanych 
funduszy, przyznanych na mocy rozdziału 
II rozporządzenia (WE) nr 663/2009. Ten 
instrument powinien służyć wspieraniu 
projektów dotyczących efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej, 
mogących uzyskać finansowanie z 
banków, oraz ułatwianiu finansowania 
inwestycji w zakresie efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej, w 
szczególności w środowisku miejskim.

(5) Dlatego też do końca 2010 r. należy 
stworzyć specjalny instrument finansowy 
mający na celu wspieranie inicjatyw w 
dziedzinie efektywności energetycznej i 
energii odnawialnej, podejmowanych w 
ramach inicjatywy na rzecz finansowania 
zrównoważonej energii, w celu 
zagospodarowania niewykorzystanych 
funduszy, przyznanych na mocy rozdziału 
II rozporządzenia (WE) nr 663/2009. Aby 
włączyć te środki do budżetu UE, należy 
stworzyć w tym celu specjalną linię 
budżetową. Ten instrument powinien 
służyć wspieraniu projektów dotyczących 
efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej, mogących uzyskać 
finansowanie z banków, oraz ułatwianiu 
finansowania inwestycji w zakresie 
efektywności energetycznej i energii 
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odnawialnej, w szczególności w 
środowisku miejskim.

Uzasadnienie

Należy jak najszybciej stworzyć ten nowy instrument finansowy wspierający projekty 
dotyczące efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych, aby zagwarantować, 
że zacznie on funkcjonować do końca 2010 r. Instrument ten musi być również przedstawiony 
w sposób przejrzysty w budżecie UE. Dlatego zalecane byłoby stworzenie nowej, specjalnej 
linii budżetowej. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu maksymalnego zwiększenia 
wpływu funduszy UE w krótkim okresie 
instrumentem będzie zarządzać jeden lub 
kilku pośredników finansowych, takich jak 
międzynarodowe instytucje finansowe. 
Wyboru dokonywać się będzie na 
podstawie wykazanej zdolności 
pośredników finansowych do 
wykorzystywania funduszy w sposób 
możliwie najbardziej efektywny i 
skuteczny oraz z zagwarantowaniem 
wysokiego wskaźnika dźwigni pomiędzy 
finansowaniem ze środków UE a 
całkowitymi nakładami inwestycyjnymi w 
celu podjęcia znacznych inwestycji w UE.

(6) W celu maksymalnego zwiększenia 
wpływu funduszy UE w krótkim okresie 
instrumentem będzie zarządzać jeden lub 
kilku pośredników finansowych, takich jak 
międzynarodowe instytucje finansowe. 
Wyboru dokonywać się będzie na 
podstawie wykazanej zdolności 
pośredników finansowych do 
wykorzystywania funduszy w sposób 
możliwie najbardziej efektywny i 
skuteczny oraz z zagwarantowaniem 
wysokiego wskaźnika dźwigni pomiędzy 
finansowaniem ze środków UE a 
całkowitymi nakładami inwestycyjnymi w 
celu podjęcia znacznych inwestycji w UE. 
Jednak w dobie kryzysu finansowego i 
gospodarczego, który przynosi szczególnie 
negatywne skutki dla finansów władz 
lokalnych i regionalnych, należy zadbać o 
to, aby trudna sytuacja budżetowa 
beneficjentów tego mechanizmu nie 
uniemożliwiała im dostępu do tych 
funduszy;

Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem II część III ust. 2 wniosku Komisji Europejskiej istotne jest 
podkreślenie, że trudna sytuacja budżetowa władz lokalnych lub regionalnych nie 
uniemożliwiają dostępu do tego mechanizmu zgodnie z jego celem, jakim jest wyjście z 
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kryzysu gospodarczego oraz realizacja naglących potrzeb energetycznych Unii Europejskiej, 
jak określono w punkcie preambuły 10 wniosku Komisji.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie zezwala na 
tworzenie instrumentów finansowych 
mających na celu wspieranie inicjatyw 
dotyczących efektywności energetycznej i 
energii odnawialnej;

Niniejsze rozporządzenie zezwala na 
tworzenie instrumentów finansowych 
mających na celu wspieranie inicjatyw 
dotyczących efektywności energetycznej i 
energii odnawialnej o charakterze 
lokalnym lub regionalnym. Nowe 
instrumenty finansowe należy ustanowić 
do końca 2010 r.

Uzasadnienie

Sprawozdawca uznaje za konieczne podkreślenie faktu, że instrumenty finansowe powinny być 
ukierunkowane na szczebel lokalny i regionalny. Sprawozdawca wzywa Komisję do podjęcia 
niezbędnych działań legislacyjnych i budżetowych w celu zadbania o to, aby instrument ten 
wszedł w życie do końca 2010 r. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 środki, które nie 
mogą być przedmiotem indywidualnych 
zobowiązań prawnych na mocy rozdziału 
II, w wysokości 114 mln EUR, i 
ewentualnie inne środki, które będą 
dostępne w związku niezrealizowaniem lub 
częściowym zrealizowaniem projektów 
zgodnie z rozdziałem II przeznacza się na 
instrument finansowy w ramach inicjatywy 

1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 środki, które nie 
mogą być przedmiotem indywidualnych 
zobowiązań prawnych na mocy rozdziału 
II, w wysokości 114 mln EUR, i 
ewentualnie inne środki, które będą 
dostępne w związku niezrealizowaniem lub 
częściowym zrealizowaniem projektów 
zgodnie z rozdziałem II przeznacza się na 
instrument finansowy w ramach inicjatywy 
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na rzecz finansowania zrównoważonej 
energii.

na rzecz finansowania zrównoważonej 
energii. Na ten instrument przeznacza się 
ponadto kwotę 15 mln EUR z programu 
działania UE w zakresie przeciwdziałania 
zmianom klimatu (linia budżetowa 07 03 
23 w budżecie na 2010 r.). Kwota ta jest 
uwzględniana poprzez wykorzystanie 
wszystkich postanowień porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006, szczególnie jego punktu 23, w celu 
modyfikacji pułapów odpowiednio w 
dziale 1a i dziale 2. W związku z tym 
Komisja przedstawia niezbędne wnioski 
dotyczące dostosowania pułapów i 
stworzenia nowej, odrębnej linii 
budżetowej dla tego instrumentu w 
budżecie na 2010 r.

Uzasadnienie

Sprawozdawca popiera pogląd sprawozdawcy komisji ITRE, że już dostępne zasoby 
finansowe powinny zostać dobrze wykorzystane i że w związku z tym środki finansowe z linii 
budżetowej 07 03 23 powinny zostać również przeznaczone na ten instrument. Aby przekazać 
na instrument kwotę 15 mln EUR z linii budżetowej 07 03 23, należy koniecznie dodać ten 
punkt do treści budżetu korygującego, ustanawiając ten instrument. 

Kwestię tę należy omówić na jednym z najbliższych spotkań w ramach dialogu trójstronnego 
w sprawie budżetu.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Należy prowadzić wieloletnie 
obserwacje i znaleźć trwałe rozwiązanie 
dla działu 1a w kontekście przeglądu 
budżetu oraz dokonać niezbędnego 
przeglądu wieloletnich ram finansowych 
(WRF), wykorzystując wszystkie przepisy 
porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia 17 maja 2006 r., a zwłaszcza pkt 21-
23.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja regularnie przekazuje obu 
organom władzy budżetowej sprawozdania 
na temat funkcjonowania instrumentu 
finansowego, o którym mowa w ust. 1. 
Sprawozdania te zawierają, między 
innymi, dane dotyczące beneficjentów 
instrumentu, projekty wspierane przez 
instrument, informację o przyznanych 
środkach, dokładne dane o finansowych 
kosztach projektów, a także ocenę 
oddziaływania instrumentu w celu 
zagwarantowania, że projekty zostały 
faktycznie zrealizowane.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część III – akapit trzeci – punkt (vi) a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

vi a) opłacalność projektów;

Uzasadnienie

Sprawozdawca zgadza się, że potencjał innowacyjny powinien zawsze być przedmiotem uwagi 
i powinien zostać umieszczony wysoko na liście przy wyborze projektów. Uważa on jednak 
również, że istotne znaczenie mają też długoterminowe cele projektów. Nie powinny one 
sprowadzać się tylko do wysokiego poziomu efektywności energetycznej, lecz powinny 
również obejmować opłacalność wykorzystania środków, wymierny i znaczny wpływ 
na naprawę gospodarki w UE, większe bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych, jak określono w załączniku II część III ust. 1 wniosku Komisji z dnia 
31 maja 2010 r.
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