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PR_COD_1am

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló 
gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló 663/2009/EK rendeletet módosító 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0283),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
194. cikke (1) bekezdésének c) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát 
benyújtotta a Parlamenthez (C7–0139/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti 
parlamenteknek.

                                               
1

2
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
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) 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 az önkormányzati, helyi 
és regionális hatóságok által megvalósított 
beruházási programok finanszírozását, 
különösen városi környezetben.

Or. en

Indokolás

A szöveg ugyanezen kérdésre vonatkozó előző és később következő kijelentéseivel 
összhangban: az indokolásban és a II. melléklet – I. rész – (1) bekezdésében.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A költségvetési megszorítások 
időszakában az európai uniós pénzügyi 
eszközök kiegészítő jellege kiemelkedő 
fontosságú. A mechanizmusnak a már 
meglévő eszközök hatékony kiegészítését 
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kell jelentenie és azokra kell épülnie –
különös tekintettel az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra (ERFA), amelyet a 
437/2010/EU rendelet módosított, és 
ennek eredményeképp az ERFA keretében 
a lakásszektorban az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiákra a 2007–2013-as időszakban 
rendelkezésre bocsátható támogatást 8 
milliárd euróra növelték.

Or. en

Indokolás

Tekintve a szűk költségvetési korlátokat, a szinergiák erősítése és az EU által támogatott 
projektek hozzáadott értékének maximalizálása érdekében mindenfajta új költségvetési eszköz 
alkalmazását az energiahatékonyságot és a megújuló energiákat célzó befektetéseket már 
támogató európai uniós eszközök kiegészítőjévé kell tenni. Különösen fontos a strukturális 
alapokkal és a kohéziós alapokkal (nevezetesen az ERFA-val) való szinergia egyértelmű 
hangsúlyozása a befektetések bármifajta megkettőzésének elkerülése érdekében.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 663/2009/EK rendeletnek 
megfelelően a mechanizmusból kizárólag 
olyan intézkedések finanszírozhatók, 
amelyek gyorsan, mérhető módon és 
jelentős mértékben hozzájárulnak az uniós 
gazdaság fellendüléséhez, az 
energiabiztonság fokozásához és az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez. A 663/2009/EK 
rendeletben meghatározott feltételeknek 
maradéktalanul érvényesülniük kell a
mechanizmus keretében támogatott 
intézkedések kiválasztásakor és 
támogathatóságának vizsgálatakor. 
Ezenfelül a projektek megfelelő földrajzi 
egyensúlyát mint meghatározó tényezőt is 
figyelembe kell venni.

(7) A 663/2009/EK rendeletnek 
megfelelően a mechanizmusból kizárólag 
olyan intézkedések finanszírozhatók, 
amelyek gyorsan, mérhető módon és 
jelentős mértékben hozzájárulnak az uniós 
gazdaság fellendüléséhez, az 
energiabiztonság fokozásához és az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez. Az intézkedéseknek hozzá 
kell járulniuk a környezetbarátabb 
növekedéshez, a munkahelyteremtéshez, a 
versenyképes és fenntartható gazdaság 
kialakításához és az éghajlatváltozás 
kezeléséhez. A 663/2009/EK rendeletben 
meghatározott feltételeknek 
maradéktalanul érvényesülniük kell a 
mechanizmus keretében támogatott 
intézkedések kiválasztásakor és 
támogathatóságának vizsgálatakor. 
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Ezenfelül a projektek megfelelő földrajzi 
egyensúlyát mint meghatározó tényezőt is 
figyelembe kell venni.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyt kell helyezni az olyan alapvető fontosságú fogalmakra, mint a környezetbarátabb 
növekedés, a munkahelyteremtés, a versenyképes és fenntartható gazdaság és az 
éghajlatváltozás. Ezenkívül e kiegészítő célok megemlítése erősíti a szöveg és a Bizottság 
indoklásában foglaltak közötti összhangot.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
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. Ezenkívül az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet célzó 
európai uniós cselekvési programból 15 
millió eurós összeget a mechanizmushoz 
kell átcsoportosítani.

Or. en

Indokolás
Nem szabad pazarolni a pénzügyi erőforrásokat, és a 07 03 23. költségvetési sornál már 
szerepel egy „pm” megjegyzés, amely egy ilyen „cselekvési program” elfogadásától függ, 
amelyre azonban a Bizottság erőforrások híján nem tehet javaslatot. A 15 millió EUR már 
rendelkezésre áll. Ezért meggyőződésünk, hogy fel kell használnunk a pénzösszeget, mivel 
közös az energiahatékonyságra és a megújuló energiák támogatására vonatkozó cél.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) olyan projektek, amelyek magas 
innovációs potenciált mutatnak, és olyan 
új eljárásokat és technológiákat 
alkalmaznak, amelyek a világszinten 
megvalósítható legmagasabb szintű 
energiahatékonyság elérését teszik 
lehetővé;

Or. en

Indokolás

Az innováció olyan jelentős szempont, amelyet mindenfajta cselekvési területre vonatkozó 
gazdaságélénkítési terv kialakításakor figyelembe kell venni. Az európai ipar és gazdaság 
versenyképességének fenntartása érdekében mindig figyelmet kell fordítani az innovációs 
potenciálra és a projektek kiválasztásakor annak előkelő helyet kell biztosítani.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – I rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mechanizmus kedvezményezettjei 
lehetőség szerint regionális és helyi szintű 
állami hatóságok, illetve az említett állami 
hatóságok nevében eljáró 
magánvállalkozások. Fokozott figyelmet 
kell fordítani az ilyen szervezetek 
lakásszövetségekkel és fejlesztési 
ügynökségekkel való együttműködését 
tartalmazó javaslatokra.

A mechanizmus kedvezményezettjei 
lehetőség szerint regionális és helyi szintű 
állami hatóságok, illetve az említett állami 
hatóságok nevében eljáró 
magánvállalkozások.

Or. en
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Indokolás

Nem indokolt a lakásszövetségek és a fejlesztési ügynökségek külön megemlítése. A 
projekttervezetekben említett együttműködések során számos szervezet, szövetség és 
ügynökség működhet az állami hatóságok partnereként.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
663/2009/EK rendelet
II melléklet – III rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mechanizmusból kizárólag olyan 
intézkedések finanszírozhatók, amelyek 
gyorsan, mérhető módon és jelentős 
mértékben hozzájárulnak az uniós 
gazdaság fellendüléséhez, az 
energiabiztonság fokozásához és az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez.

A mechanizmusból kizárólag olyan 
intézkedések finanszírozhatók, amelyek 
gyorsan, mérhető módon és jelentős 
mértékben hozzájárulnak az uniós 
gazdaság fellendüléséhez, az 
energiabiztonság fokozásához és az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez. Az intézkedéseknek hozzá 
kell járulniuk a környezetbarátabb 
növekedéshez, a munkahelyteremtéshez, a 
versenyképes és fenntartható gazdaság 
kialakításához és az éghajlatváltozás 
kezeléséhez.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyt kell helyezni az olyan alapvető fontosságú fogalmakra, mint a környezetbarátabb 
növekedés, a munkahelyteremtés, a versenyképes és fenntartható gazdaság és az 
éghajlatváltozás. Ezenkívül e kiegészítő célok megemlítése erősíti a szöveg és a Bizottság 
indoklásában foglaltak közötti összhangot.
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INDOKOLÁS

Az európai energiaügyi gazdaságélénkítő programra vonatkozó eredeti javaslat
A gazdasági válságra adott válaszul az Európai Bizottság 2009 januárjában ötmilliárd euró 
(fel nem használt európai uniós alapokból való) átcsoportosítására tett javaslatot, elsősorban 
az energiaágazatbeli projektek támogatására. A tervnek megfelelően így 3,5 milliárd eurós –
később 3,98 milliárd euróra növelt – összeget fordítanának az energiaágazatbeli projektekre, 
hozzájárulva ezzel az EU gazdaságának élénkítéséhez1. A javasolt európai energiaügyi 
gazdaságélénkítő program (a továbbiakban: EEGP) célja a következők támogatása: a) 
(elsősorban határokon átnyúló) gáz- és villamosenergia-infrastruktúrákra irányuló projektek 
(úgynevezett rendszerösszekötők), b) tengeri szélerőműparkok, valamint c) szén-dioxid-
leválasztásra és -tárolásra irányuló projektek.

Az energiahatékonyságra és a megújuló energiaforrásokra irányuló projektek belefoglalására 
vonatkozó parlamenti kérés
Az Európai Parlament úgy vélte, hogy – a Bizottság eredeti tervének megfelelően – az EEGP-
be bele kell foglalni az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások területét érintő 
projekteket támogató intézkedéseket is. Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások 
területét érintő projektek élénkíteni fogják a gazdaságot, munkalehetőséget teremtenek és 
segítenek az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Ezek a projektek önkormányzati, regionális 
és helyi szinten végrehajtva lehetnek a leghatékonyabbak. A helyi projektek többségét a 
magas munkaigény jellemzi, és így nagyszámú olyan új munkahelyet hoznak létre, 
amelyekhez nincs szükség áttelepülésre.  Sőt, nagyfokú tőkeáttételi hatás is jelentkezik, és 
olyan egyéb fontos szempontok tekintetében is pozitív hatást eredményeznek, mint a 
társadalmi integráció és a régió vonzereje. Így az ezekbe bekapcsolódó önkormányzatok 
mintául szolgálhatnak más települések számára, és ez az Európai Unión belül a jó gyakorlati 
megoldások láncreakcióját válthatja ki. Az energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra irányuló projektek finanszírozása ezenkívül közvetlenül támogatja az EU az 
irányú törekvéseit, hogy elérje a megújuló energiaforrásokból előállított energia 20%-os 
arányát, és hogy az aktuális helyzethez képest 20%-os energiamegtakarítást érjen el. Az 
energiahatékonyság ösztönzése különösen – az EU-ban az energia 40%-át felhasználó –
ingatlanágazaton belül hozna azonnali pozitív hatásokat, nem csak az energiahatékonyság 
növelése tekintetében, de a kkv-k helyi és regionális szintű támogatása révén is. Ezenkívül ez 
a támogatás előnyöket hozhat az energiaágazaton belüli olyan, helyi szintű, ígéretes 
kezdeményezések fejlesztése tekintetében, mint amilyen a „Convenant of Mayors” 
(„Polgármesterek Szövetsége”) és a „smart cities” („okos városok”) elnevezésű 
kezdeményezések, amelyekre hatással volt a jelenlegi hitelszűke és a költségvetési bevételek 
abból következő csökkenése.

Bár a háromoldalú egyeztető tárgyalások során a Parlamentnek nem sikerült meggyőznie a 
Tanácsot arról, hogy alkalmazzon egy, a le nem kötött alapoknak az energiahatékonyság és a 
megújuló energiaforrások területére való átcsoportosítására vonatkozó mechanizmust, a 
Tanács támogatta a Parlament véleményét azzal, hogy a rendelet végleges szövegéhez egy 
olyan nyilatkozatot csatolt, amely szerint 2010 végéig fontolóra veszi a fel nem használt 

                                               
1 Az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslat, COM(2009)0035.
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alapok energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások területén való felhasználását: 
„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.”

A végrehajtásról szóló jelentés és az átcsoportosítandó alapok
Az EEGP végrehajtásáról szóló, 2010. április 27-én kiadott jelentés1 szerint eddig 115 millió 
eurót nem tudtak lekötni a kiválasztott projektek céljaira. Ezenkívül potenciális veszély áll 
fenn a projektek végrehajtása tekintetében, azok technikai, szervezési, jogi és pénzügyi 
komplexitása miatt. Ha valamely projekt nem teljesíti a végrehajtáshoz szükséges feltételeket, 
a Bizottság értékelést készít a helyzetről. Következésképp 2010 végére több forrás állhat 
rendelkezésre az átcsoportosításhoz.

Pénzügyi mechanizmus létrehozása a fenntartható energiával kapcsolatos finanszírozási 
kezdeményezés keretén belül
A forrásoknak az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások területét érintő 
projektekre való átcsoportosítása érdekében a Bizottság 2010. május 31-én nyújtotta be az 
EEGP módosítására irányuló ezen javaslatát. A javaslat nagymértékben megfelel az EEGP-ről 
szóló tárgyalások során kifejezésre juttatott parlamenti elképzeléseknek. Azon mechanizmus 
tekintetében, amely a forrásoknak az energiahatékonyságra és a megújuló energiaforrásokra 
irányuló intézkedésekre való felhasználását célozza, a fel nem használt forrásoknak a 
fenntartható energiával kapcsolatos finanszírozási kezdeményezésen belüli pénzügyi 
mechanizmushoz történő átcsoportosítását irányozza elő. A mechanizmus támogatni fogja a 
megtérülést ígérő energiahatékonysági és megújuló energiával kapcsolatos projekteket, és 
ezáltal elősegíti az energiahatékonyság és a megújuló forrásokból származó energia területén 
az önkormányzati, helyi és regionális hatóságok által megvalósított projektek finanszírozását. 
Konkrétabban szólva számos, nagyfokú tőkeáttételi hatással rendelkező projekt támogatható 
az olyan innovatív pénzügyi ösztönző rendszerek végrehajtása révén, mint amilyenek a 
garanciák, a kedvezményes kamatozású hitelek és a technikai segítségnyújtás finanszírozása. 
Az előadó úgy véli, hogy ezt a mechanizmust tapasztalt pénzügyi közvetítőknek kell 
létrehozniuk, és a Bizottságnak mihamarabb meg kell kezdenie az ilyen intézményekkel való 
megállapodásra irányuló munkát. Amint létrejöttek e megállapodások, a Bizottságnak 
átlátható és érthető módon tájékoztatnia kell azokról az Európai Parlamentet és a 
tagállamokat. 

Javítást célzó, megfontolandó kérdések
Az előadó általánosságban üdvözli a Bizottság javaslatát, és gyors megállapodást kíván elérni 
a Tanáccsal (a belga elnökség alatt). Az előadó úgy látja, hogy a Bizottság eredeti 
javaslatának javítása érdekében a parlamenti bizottságnak az alábbi kérdéseket érdemes 
fontolóra vennie:
                                               
1 A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az európai energiaügyi gazdaságélénkítő 
program végrehajtásáról, COM(2010)0191.
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 A szöveg egészében megfelelő figyelmet kell fordítani az olyan alapvető fontosságú 
szempontokra, mint a környezetbarátabb növekedés, a munkahelyteremtés, a 
versenyképes, szociális és fenntartható gazdaság és az éghajlatváltozás kezelése.

 Az európai ipar és gazdaság versenyképessége szempontjából rendkívül fontos az 
innováció és az innovatív technológiák. Az innovatív jelleget figyelembe kell venni az 
e mechanizmus által támogatott projektek kiválasztásánál is.

 Tekintve a szűk költségvetési korlátokat, a szinergiák erősítése és az EU által 
támogatott projektek hozzáadott értékének maximalizálása érdekében mindenfajta új 
költségvetési eszköz alkalmazásának az energiahatékonyságot és a megújuló 
energiákat célzó befektetéseket már támogató európai uniós eszközöket kell 
kiegészítenie. Különösen fontos a strukturális alapokkal és a kohéziós alapokkal 
(nevezetesen az ERFA-val) való szinergia egyértelmű hangsúlyozása a befektetések 
bármifajta megkettőzésének elkerülése érdekében.

 Az új pénzügyi mechanizmushoz rendelt források továbbra is rendkívül korlátozottak. 
a kezdeményezés azonban rendkívül ígéretes, és jelentős potenciállal rendelkezik a 
tőkeáttételi hatások tekintetében. Ezért a lehető legtöbb forrást kell biztosítani ezen új 
pénzügyi mechanizmus számára, és az energia és az éghajlatváltozás területén 
meglévő, fel nem használt forrásokat is e projekthez lehetne átcsoportosítani. 
Rendelkezésre áll némi fel nem használt forrás az Éghajlatpolitikai Főigazgatóság egy 
többéves programjából, melyet szintén energiahatékonyságra és megújuló 
energiaforrásokra szántak. Ezeket a fel nem használt forrásokat is át lehetne 
csoportosítani a fenntartható energiával kapcsolatos projektekre vonatkozó pénzügyi 
mechanizmushoz.

 A melléklet meghatározza a fenntartható energiával kapcsolatos projektekre irányuló 
pénzügyi mechanizmus végrehajtásával megbízott pénzügyi közvetítőkre vonatkozó 
feltételeket. A rendeletnek megfelelő biztosítékokat kell tartalmaznia arra 
vonatkozóan, hogy ezek a pénzügyi közvetítők igazolják, hogy szűk időhatárok között 
is kezelni tudnak ilyen projekteket, és meg tudnak felelni az EU vonatkozó 
költségvetési előírásainak.

Végül az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a Parlament érdeke a Tanáccsal való gyors 
megállapodás, azért, hogy az energiahatékonyságra és a megújuló energiaforrásokra irányuló 
projektek fel nem használt forrásait igénybe lehessen venni, mivel ebben az időszakban, 
amikor nehéz finanszírozáshoz jutni, ezeken a területeken közfinanszírozásra van szükség.


