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* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön rahoitustukea 
energia-alan hankkeille koskevasta talouden elvytysohjelmasta annetun asetuksen (EY) 
N:o  663/2009 muuttamisesta
(KOM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0283),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 194 artiklan 1 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C7-0139/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Näin ollen asetuksen (EY) 
N:o 663/2009 II luvun mukaisten 

(5) Näin ollen asetuksen (EY) 
N:o 663/2009 II luvun mukaisten 

                                               
1

2
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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.

käyttämättä jääneiden varojen 
hyödyntämiseksi olisi perustettava 
erityinen rahoitusväline tukemaan 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan 
energiaan liittyviä toimia kestävän 
energian rahoitusaloitteen[11] puitteissa. 
Rahoitusvälineellä olisi tuettava 
luottokelpoisia hankkeita 
energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 
alalla ja helpotettava kunnallis-, paikallis-
ja alueviranomaisten energiatehokkuuteen 
ja uusiutuvaan energiaan liittyvien 
investointiohjelmien rahoittamista 
erityisesti kaupunkiympäristöissä.

Or. en

Perustelu

Yhtenäistää samaa aihetta koskevat lausumat tekstissä (perusteluosassa ja liitteeseen II 
sisältyvän I osan 1 kohdassa).

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Kireän talousarvion aikana EU:n 
rahoitusvälineiden täydentävä luonne on 
erityisen tärkeä. Rahoitusvälineen olisi 
täydennettävä ja hyödynnettävä 
tehokkaasti nykyisiä välineitä, etenkin 
Euroopan aluekehitysrahastoa, jota 
muutettiin asetuksella (EU) N:o 437/2010 
siten, että asuntosektorilla 
energiatehokkuuteen ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyviin hankkeisiin 
saatavilla olevia aluekehitysrahaston 
varoja lisättiin mahdollisesti jopa 
8 miljardiin euroon vuosiksi 2007–2013. 

Or. en
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Perustelu

Tiukoista talous- ja budjettirajoituksista johtuen uusien rahoitusvälineiden käyttö täydentää 
jo energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa koskeviin hankkeisiin tehtäviä investointeja 
tukevia nykyisiä EU:n välineitä synergiaetujen lujittamiseksi ja EU:n tukemien hankkeiden 
lisäarvon kasvattamiseksi mahdollisimman suureksi.   Erityisesti on painotettava 
synergiaetuja rakennerahastojen ja koheesiorahastojen kanssa päällekkäisten investointien 
välttämiseksi. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Asetuksen (EY) N:o 663/2009 
mukaisesti rahoitusvälineellä olisi 
rahoitettava ainoastaan sellaisia toimia, 
joilla on nopea, mitattavissa oleva ja 
merkittävä vaikutus EU:n talouden 
elpymiseen, energian toimitusvarmuuden 
parantumiseen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. 
Uudella rahoitusvälineellä rahoitettavien 
toimien valinnassa ja rahoituskelpoisuuden 
arvioinnissa olisi käytettävä kaikkia 
asetuksessa (EY) N:o 663/2009 
vahvistettuja kriteerejä. Myös hankkeiden 
maantieteellinen jakautuminen olisi 
otettava huomioon keskeisenä tekijänä.

(7) Asetuksen (EY) N:o 663/2009 
mukaisesti rahoitusvälineellä olisi 
rahoitettava ainoastaan sellaisia toimia, 
joilla on nopea, mitattavissa oleva ja 
merkittävä vaikutus EU:n talouden 
elpymiseen, energian toimitusvarmuuden 
parantumiseen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. 
Toimilla olisi vaikutettava vihreään 
kasvuun, työpaikkojen luomiseen, 
kilpailukykyisen ja kestävän talouden 
kehittämiseen ja ilmastonmuutoksen 
torjuntaan. Uudella rahoitusvälineellä 
rahoitettavien toimien valinnassa ja 
rahoituskelpoisuuden arvioinnissa olisi 
käytettävä kaikkia asetuksessa (EY) 
N:o 663/2009 vahvistettuja kriteerejä. 
Myös hankkeiden maantieteellinen 
jakautuminen olisi otettava huomioon 
keskeisenä tekijänä.

Or. en

Perustelu

Toimilla olisi vaikutettava vihreän kasvun, työpaikkojen luomisen, kilpailukykyisen ja 
kestävän talouden ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin keskeisiin tekijöihin. Lisäksi näiden 
lisätavoitteiden mainitseminen tekee tekstistä yhdenmukaisemman perusteluosassa olevien 
komission näkemysten kanssa.
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Tarkistus 4

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 
ilmastonmuutoksen torjuntaan 
tarkoitetusta EU:n toimintaohjelmasta 
15 miljoonan euron määrä.

Or. en

Perustelu

Meidän ei kannata haaskata rahaa, ja budjettikohdassa 07 03 23 on tällä hetkellä merkintä
"pm" odottamassa tällaisen "toimintaohjelman" toteuttamista, mutta komissiolla ei 
kuitenkaan ole varaa ehdottaa sitä. Saatavilla on 15 miljoonaa euroa. Käsityksemme mukaan 
meidän olisi käytettävä rahat, koska energiatehokkuus ja uusiutuvien energiamuotojen 
edistäminen on molempien tavoitteena.

Tarkistus 5

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



PR\822190FI.doc 9/13 PE443.045v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

a a) hankkeet, joilla on suuri 
innovaatiopotentiaali ja jotka käyttävät 
uusia menetelmiä ja tekniikkaa, joka 
mahdollista parhaan mahdollisen 
energiatehokkuuden saavuttamisen 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Perustelu

Innovointi on erittäin tärkeä seikka, joka on otettava huomioon laadittaessa suunnitelmia 
talouden elvyttämiseksi millä tahansa alalla. Euroopan teollisuuden ja talouden kilpailukyvyn 
säilyttämiseksi innovaatiopotentiaalin olisi aina oltava huomion kohteena ja keskeisessä 
asemassa hankkeita valittaessa. 

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – osa I – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineen tuensaajia ovat 
viranomaiset ensisijaisesti alue- ja 
paikallistasolla sekä viranomaisten 
puolesta toimivat yksityiset tahot. 
Erityishuomiota kiinnitetään ehdotuksiin, 
joihin liittyy tällaisten tahojen yhteistyötä 
asumiseen ja suunnitteluun liittyvien 
toimijoiden kanssa.

Rahoitusvälineen tuensaajia ovat 
viranomaiset ensisijaisesti alue- ja 
paikallistasolla sekä viranomaisten 
puolesta toimivat yksityiset tahot.

Or. en

Perustelu

Ei ole syytä mainita asumiseen tai edes suunnitteluun liittyviä tahoja. Monet muut 
organisaatiot, yhdistykset ja virastot voivat toimia julkisten viranomaisten kumppaneina 
hankkeita koskevissa ehdotuksissa mainitun yhteistyön mukaisesti.
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Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineellä rahoitetaan ainoastaan 
sellaisia toimia, joilla on nopea, 
mitattavissa oleva ja merkittävä vaikutus 
EU:n talouden elpymiseen, energian 
toimitusvarmuuden parantumiseen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen.

Rahoitusvälineellä rahoitetaan ainoastaan 
sellaisia toimia, joilla on nopea, 
mitattavissa oleva ja merkittävä vaikutus 
EU:n talouden elpymiseen, energian 
toimitusvarmuuden parantumiseen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. 
Toimilla olisi vaikutettava vihreään 
kasvuun, työpaikkojen luomiseen, 
kilpailukykyisen ja kestävän talouden 
kehittämiseen ja ilmastonmuutoksen 
torjuntaan.

Or. en

Perustelu

Toimilla olisi vaikutettava vihreän kasvun, työpaikkojen luomisen, kilpailukykyisen ja 
kestävän talouden ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin keskeisiin tekijöihin. Lisäksi näiden 
lisätavoitteiden mainitseminen tekee tekstistä yhdenmukaisemman perusteluosassa olevien 
komission näkemysten kanssa.
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PERUSTELUT

Alkuperäinen ehdotus Euroopan energia-alan elvytysohjelmasta
Reagoidessaan rahoituskriisiin Euroopan komissio ehdotti tammikuussa 2009 viiden miljardin 
euron uudelleenkohdentamista (käyttämättömistä EU:n varoista) tukemaan pääasiassa 
energia-alan hankkeita.  Suunnitelman mukaan 3,5 miljardin euron summalla, jota 
myöhemmin nostettiin 3,98 miljardiin euroon, keskityttäisiin siis energiahankkeisiin, jotka 
osaltaan auttaisivat EU:n talouden elpymisessä1. Ehdotetulla Euroopan energia-alan 
elvytysohjelmalla (EERP) pyritään tukemaan a) kaasu- ja sähköinfrastruktuuriin liittyviä 
(yleensä rajatylittäviä) hankkeita eli niin sanottuja rajayhdysjohtoja, b9 merellä sijaitsevia 
tuulipuistoja ja c) hiilen talteenotto- ja varastointihankkeita.

Parlamentin pyyntö energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian hankkeista
Euroopan parlamentti katsoi, että EERP-ohjelmaan pitäisi sisällyttää myös tukitoimia 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyville hankkeille, kuten komissio oli alun 
perin suunnitellut. Energiatehokkuuteen ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevaan energiaan 
liittyvien hankkeiden rahoittaminen edistää talouden elpymistä, luo 
työllistämismahdollisuuksia ja auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa.  Nämä hankkeet ovat 
tehokkaimpia silloin, kun ne toteutetaan kunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. 
Useimmat paikalliset hankkeet ovat leimallisesti työpainotteisia ja siksi niillä luodaan paljon 
uusia työpaikkoja, joita ei voida siirtää.  Lisäksi niillä on suuria kerrannaisvaikutuksia ja 
muita tärkeitä näkökohtia, kuten sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Myös alueen houkuttelevuus 
lisääntyy.  Tällä tavoin hankkeeseen osallistuvat kunnat voivat toimia roolimalleina muille
kunnille, mikä puolestaan voi aiheuttaa hyvien käytäntöjen ketjureaktion kaikkialla Euroopan 
unionissa. Energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyvien hankkeiden rahoittamisen 
kautta tuetaan suoraan myös EU:n pyrkimyksiä saavuttaa tavoitteet uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian osuuden nostamiseksi 20 prosenttiin ja 20 prosentin energiansäästöstä 
tavanomaiseen kulutukseen verrattuna. Erityisesti energiatehokkuustoimien edistäminen 
rakennusalalla, joka kuluttaa 40 prosenttia energiasta EU:n alueella, aiheuttaisi heti 
myönteisiä vaikutuksia energiatehokkuuden paranemisen myötä sekä paikallisten ja 
alueellisten pk-yritysten tukemisen myötä. Lisäksi tästä tuesta olisi hyötyä lupaavien 
paikallistason energiatehokkuusaloitteiden kehittämiselle. Näitä aloitteita ovat esimerkiksi 
"pormestarien liitto" ja "älykkäät kaupungit", jotka kärsivät rahoituskriisistä ja budjettivarojen 
puutteesta.

Vaikka parlamentti ei onnistunutkaan vakuuttamaan neuvostoa kolmikantaneuvotteluissa 
siitä, että on perustettava mekanismi merkitsemättömien varojen kohdentamiseksi 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä koskeville hankkeille, komissio otti 
parlamentin näkemyksen huomioon lopulliseen asetukseen liitetyssä julkilausumassa, jossa 
todettiin, että vuoden 2010 loppuun mennessä käyttämättömät varat olisi käytettävä 
energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviin hankkeisiin: "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 
                                               
1 Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön rahoitustukea energia-alan 
hankkeille koskevasta talouden elvytysohjelmasta, KOM (2009) 35. 
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alan hankkeiden rahoituksen edellä mainittujen aloitteiden lisäksi. Siihen sisältyvät myös 
kelpoisuuskriteerit, jotka ovat samanlaiset, kuin ne, joita sovelletaan tämän asetuksen liitteessä 
lueteltuihin hankkeisiin."

Täytäntöönpanokertomus ja uudelleenkohdennettavat varat
EERP-ohjelman täytäntöönpanokertomus julkaistiin 27. huhtikuuta 20101, ja siinä todettiin, 
että 115 miljoonaa euroa ei tähän mennessä oltu voitu sitouttaa valittuihin hankkeisiin. Lisäksi 
on olemassa hankkeen toteuttamiseen liittyviä riskejä niiden teknisen, hallinnollisen, juridisen 
ja rahoituksellisen monimutkaisuuden vuoksi. Jos hanke ei täytä kaikkia täytäntöönpanoon 
kuuluvia ehtoja, komissio arvioi tilannetta.  Tämän seurauksena vuoden 2010 loppuun 
mennessä uudelleenkohdentamiseen saattaa olla saatavilla lisää rahaa.

Rahoitusvälineen perustaminen kestävän energian rahoitusaloitteessa
Varojen uudelleenkohdentamiseksi energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian alan 
hankkeisiin komissio esitti 31. toukokuuta 2010 tämän ehdotuksen EERP-ohjelman 
muuttamisesta. Ehdotus vastaa suurelta osin parlamentin EERP-neuvottelujen aikana 
ilmaisemia näkemyksiä. Mitä tulee mekanismeihin, joilla varoja käytettäisiin 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyviin toimiin, komissio suunnittelee 
käyttämättä jääneiden varojen kohdentamista rahoitusvälineeseen kestävän energian 
rahoitusaloitteen puitteissa. Tällä välineellä tuetaan luottokelpoisia hankkeita 
energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian alalla ja helpotetaan siten kunnallisten, 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan 
liittyvien hankkeiden rahoittamista. Täsmällisemmin sanottuna, innovatiivisilla taloudellisilla 
kannustinjärjestelmillä, kuten lainatakuilla ja halpakorkoisilla pehmeillä lainoilla sekä 
teknisen avun rahoittamisella voidaan tukea suurta määrä hankkeita, joilla on suuria 
kerrannaisvaikutuksia. Esittelijä katsoo, että tämä mekanismi olisi perustettava kokeneiden 
finanssisalan välittäjien toimesta ja että komission pitäisi alkaa työskennellä kyseisten 
laitosten kanssa sopimusten tekemiseksi mahdollisimman pian. Heti kun nämä sopimukset on 
tehty, komission olisi ilmoitettava niistä avoimesti ja yksityiskohtaisesti Euroopan 
parlamentille ja jäsenvaltioille. 

Harkittavia parannuksia komission ehdotukseen
Esittelijä pitää komission ehdotusta yleisesti ottaen myönteisenä ja toivoo nopean sovun 
löytymistä neuvoston kanssa (puheenjohtajavaltio Belgian alaisuudessa). Esittelijä katsoo, että 
valiokunta voisi harkita seuraavien seikkojen parantamista komission alkuperäisestä 
ehdotuksesta:

 Koko tekstissä olisi kiinnitettävä asiaankuuluvaa huomiota vihreän kasvun, 
työpaikkojen luomisen, kilpailukykyisen, sosiaalisen ja kestävän talouden 
kehittämisen sekä ilmastonmuutoksen torjunnan kaltaisiin elintärkeisiin näkökohtiin.

 Innovaatiot ja innovoivat teknologiat ovat äärimmäisen tärkeitä Euroopan teollisuuden 
ja talouden kilpailukyvyn kannalta. Innovoivat piirteet olisi myös otettava huomioon 
silloin, kun valitaan tällä välineellä tuettavia hankkeita.

                                               
1 Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan energia-alan elvytysohjelman 
täytäntöönpanosta, KOM (2010) 191.
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 Tiukoista talous- ja budjettirajoituksista johtuen uusien rahoitusvälineiden käyttö 
täydentää jo energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa koskeviin hankkeisiin tehtäviä 
investointeja tukevia nykyisiä EU:n välineitä synergiaetujen lujittamiseksi ja EU:n 
tukemien hankkeiden lisäarvon kasvattamiseksi mahdollisimman suureksi.   erityisesti 
on painotettava synergiaetuja rakenne- ja koheesiorahastojen kanssa päällekkäisten 
investointien välttämiseksi. 

 Uuteen rahoitusvälineeseen kohdennettavat varat ovat edelleen hyvin rajallisia. Aloite 
on kuitenkin erittäin lupaava ja sillä on mahdollisesti suuria kerrannaisvaikutuksia. 
Siksi tälle uudelle rahoitusvälineelle olisi myönnettävä mahdollisimman paljon varoja. 
Tälle hankkeelle voidaan kohdentaa myös käyttämättä jääneitä varoja energia-alalta ja 
ilmastonmuutoksen torjunnan alalta. Ilmaston pääosaston monivuotisessa ohjelmassa 
on jäljellä joitakin käyttämättä jääneitä varoja, jotka oli tarkoitettu energiatehokkuutta 
ja uusiutuvia energialähteitä koskeviin toimiin. Näitä käyttämättä jääneitä varoja 
voitaisiin myös kohdentaa kestävän energian hankkeiden rahoitusvälineeseen.

 Liitteessä määritellään ehdot finanssialan välittäjille, joiden tehtävänä on kestävän 
energian hankkeiden rahoitusvälineen toteuttaminen. Asetuksessa on riittävillä 
varotoimilla osoitettava, että nämä finanssialan välittäjät ovat osoittaneet kykenevänsä 
hoitamaan kyseisiä hankkeita erittäin rajallisessa ajassa ja noudattamaan asiaa 
koskevia EU:n talousarviovaatimuksia.

Päätteeksi on vielä todettava, että esittelijän mielestä on parlamentin etujen mukaista päästä 
nopeasti yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa. Tällöin käyttämättä jääneet varat voidaan 
käyttää energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyviin hankkeisiin. Nämä alat 
kaipaavat julkista tukea, koska rahahanat ovat nykyisin tiukalla. 


