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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009 dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę 
paramą energetikos srities projektams, programos sukūrimo
(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0283),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį 
ir 194 straipsnio 1 dalies c punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė Parlamentui pasiūlymą 
(C7-0139/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto ir Regioninės plėtros komiteto nuomones (A7-0000/2010),

1. priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

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 

(5) Todėl nepanaudotoms lėšoms pagal 
Reglamento (EB) Nr. 663/2009 II skyrių 
panaudoti turėtų būti sukurta speciali 

                                               
1

2



PE443.045v02-00 6/13 PR\822190LT.doc

LT

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.

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 savivaldybių, vietos ir regioninių 
valdžios institucijų, visų pirma miestų 
vietovėse, investicijų į energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančios energijos 
programoms.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka ankstesnius ir tolesnius teiginius tekste tuo pačiu klausimu. Aiškinamojoje dalyje ir II 
priedo I dalies 1 punkte.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Laikotarpiu, kai biudžetas ribotas, 
papildoma pagalba pagal ES finansines 
priemones yra ypač svarbi.  Priemonė 
turėtų veiksmingai papildyti esamas 
priemones ir būti jomis grindžiama, ypač 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
priemone, kuri iš dalies pakeista 
Reglamentu (EB) Nr. 437/2010 taip, kad  
ERPF teikiamas finansavimas energijos 
vartojimo efektyvumui didinti ir 
atsinaujinantiems energijos šaltiniams 
namų sektoriuje padidintas iki galimos 
8 mlrd. eurų sumos 2007–2013 metams.

Or. en
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Pagrindimas

Turint mintyje didelius finansinius ir biudžetinius apribojimus, bet kokia nauja finansinė 
priemonė turi papildyti esamas ES priemones, pagal kurias jau padedama investuoti į 
energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančius energijos šaltinius, siekiant stiprinti 
sąveiką ir išgauti kuo didesnę papildomą ES remiamų projektų vertę. Siekiant išvengti bet 
kokio investicijų dubliavimosi, ypač reikia aiškiai pabrėžti sąveiką su struktūriniais ir 
Sanglaudos (visų pirma ERPF) fondais.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Laikantis Reglamento (EB) Nr. 
663/2009, pagal šią priemonę bus galima 
finansuoti tik tokius veiksmus, kurie turi 
greitą, išmatuojamą ir didelį poveikį ES 
ekonomikos atgaivinimui, padidina 
energijos tiekimo saugumą ir padeda 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį. Reglamente (EB) Nr. 663/2009 
nurodyti kriterijai turėtų būti visapusiškai 
taikomi pagal šią programą finansuojamų 
veiksmų atrankos ir tinkamumo nustatymo 
procedūrai. Projektų geografinė 
pusiausvyra taip pat turėtų būti laikoma 
svarbiu elementu.

(7) Laikantis Reglamento (EB) Nr. 
663/2009, pagal šią priemonę bus galima 
finansuoti tik tokius veiksmus, kurie turi 
greitą, išmatuojamą ir didelį poveikį ES 
ekonomikos atgaivinimui, padidina 
energijos tiekimo saugumą ir padeda 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį. Priemonės turėtų padėti skatinti 
ekologiškesnį augimą, kurti darbo vietas, 
vystyti konkurencingą ir tvarią ekonomiką 
ir kovoti su klimato kaita. Reglamente 
(EB) Nr. 663/2009 nurodyti kriterijai turėtų 
būti visapusiškai taikomi pagal šią 
programą finansuojamų veiksmų atrankos 
ir tinkamumo nustatymo procedūrai. 
Projektų geografinė pusiausvyra taip pat 
turėtų būti laikoma svarbiu elementu.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti labai svarbius aspektus – ekologiškesnį augimą, darbo vietų kūrimą, 
konkurencingą ir tvarią ekonomiką ir klimato kaitą. Be to, paminėjus šiuos papildomus 
uždavinius, tekstas labiau atitinka Komisijos aiškinamajame memorandume pateiktus 
teiginius.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas Nr. (EB) 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.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtume švaistyti finansinių išteklių;  šiuo metu biudžeto eilutėje 07 03 23 įrašytas įrašas 
„pm“ laukiant, kol bus priimta tokia veiksmų programa, o Komisija neturi išteklių jai 
parengti. Galima panaudoti 15 mln. EUR. Todėl manome, kad turėtume panaudoti šias lėšas, 
nes energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimo tikslai yra 
bendri.

Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) projektus, kuriuos įgyvendinant 
atsiranda didelių galimybių plėtoti 
inovacijas ir taikyti naujas procedūras ir 
technologijas, kurios sudaro galimybes 
pasiekti patį didžiausią energijos 
vartojimo efektyvumo lygį visame 
pasaulyje;
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Or. en

Pagrindimas

Inovacijos yra labai svarbus aspektas, į kurį reikia atsižvelgti rengiant ekonomikos gaivinimo 
planus bet kokioje veiksmų srityje. Norint išlaikyti Europos pramonės ir ekonomikos 
konkurencingumą, visada reikėtų didelį dėmesį skirti inovacijų galimybėms ir teikti joms 
pirmenybę atrenkant projektus.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas Nr. (EB) 663/2009
II priedo I dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos priemonės gavėjai yra valdžios 
institucijos, pageidautina regiono ir vietos 
lygmeniu, arba šių valdžios institucijų 
vardu veikiančios privačios įstaigos. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
pasiūlymams, kurie apima tokių įstaigų 
bendradarbiavimą su gyvenamųjų namų 
bendrijomis ir plėtros agentūromis.

Paramos priemonės gavėjai yra valdžios 
institucijos, pageidautina regiono ir vietos 
lygmeniu, arba šių valdžios institucijų 
vardu veikiančios privačios įstaigos.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo išskirti gyvenamųjų namų bendrijų ar plėtros agentūrų. Daug kitų 
organizacijų, asociacijų ir agentūrų gali veikti kaip partneriai iš viešųjų institucijų 
bendradarbiaujant, kaip minima pasiūlymų projektuose. 

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonę bus galima taikyti tik 
veiksmams, kurie turi greitą, išmatuojamą 
ir didelį poveikį ES ekonomikos 

Priemonę bus galima taikyti tik 
veiksmams, kurie turi greitą, išmatuojamą 
ir didelį poveikį ES ekonomikos 
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atgaivinimui, padidina energijos tiekimo 
saugumą ir padeda sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, finansuoti.

atgaivinimui, padidina energijos tiekimo 
saugumą ir padeda sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, finansuoti. 
Priemonės turėtų padėti skatinti 
ekologiškesnį augimą, kurti darbo vietas, 
vystyti konkurencingą ir tvarią ekonomiką 
ir kovoti su klimato kaita.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti labai svarbius aspektus – ekologiškesnį augimą, darbo vietų kūrimą, 
konkurencingą ir tvarią ekonomiką ir klimato kaitą. Be to, paminėjus šiuos papildomus 
uždavinius, tekstas labiau atitinka Komisijos aiškinamajame memorandume pateiktus 
teiginius.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pradinis pasiūlymas dėl Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti 
Reaguodama į finansų krizę, Europos Komisija 2009 m. sausio mėn. pasiūlė perskirstyti
penkis milijardus eurų (iš nepanaudotų ES fondų lėšų) ir daugiausia remti energetikos srities 
projektus. Taigi, pagal planą iš viso 3,5 mlrd. eurų, vėliau suma padidinta iki 3,98 mlrd., bus 
skirta energetikos projektams, kurie padės atgaivinti ES ekonomiką1. Pasiūlyta Europos 
energetikos programa ekonomikai gaivinti (EEPEG) siekiama remti: a) (daugiausia 
tarptautinius) dujų ir elektros infrastruktūros projektus (vadinamuosius jungčių projektus), b) 
jūros vėjo jėgainių parkus ir c) anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) 
projektus.

Parlamento prašymas įtraukti energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos 
šaltinių projektus
Europos Parlamentas laikėsi nuomonės, kad į ERPF turėtų būti įtrauktos ir paramos energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos šaltinių srities projektams priemonės, kaip 
iš pradžių buvo numačiusi Komisija. Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių srities projektų finansavimas padės skatinti ekonomikos atsigavimą, kurti 
darbo vietas ir kovoti su klimato kaita. Šie projektai patys veiksmingiausi, kai jie 
įgyvendinami savivaldybės, regiono ir vietos lygmeniu. Daugumą vietos projektų galima 
apibūdinti kaip sudarančius didelį darbo krūvį, todėl juos įgyvendinant būtų sukurta daug 
naujų darbo vietų, kurios negalės būti perkeltos į kitą vietą. Be to, atsiras didelis finansinio 
sverto poveikis, bus teigiamas poveikis ir kitiems svarbiems aspektams, pvz., socialinei 
įtraukčiai ir regiono patrauklumui. Tokiu būdu, dalyvaujančios savivaldybės gali būti 
pavyzdys kitoms bendruomenėms, o tai paskatins gerosios patirties sklaidą visoje Europos 
Sąjungoje. Energijos vartojimo efektyvumui ir atsinaujinantiems energijos šaltiniams skirtų 
projektų finansavimas taip pat tiesiogiai prisidėtų prie ES pastangų pasiekti, kad 20 % 
energijos sudarytų energija iš atsinaujinančių šaltinių ir kad būtų naudojama 20 % mažiau 
energijos palyginti su įprastai veikiančia ekonomika. Visų pirma, skatinamosios energijos 
vartojimo efektyvumo priemonės pastatų sektoriuje, kuriame sunaudojama 40 % energijos 
ES, turėtų tiesioginį teigiamą poveikį ir ne tik padidintų energijos vartojimo efektyvumą, bet 
ir remtų MVĮ vietos ir regiono lygmeniu. Be to, ši pagalba būtų naudinga perspektyvių 
energijos taupymo srities iniciatyvų, pvz., „Merų pakto“ ir „pažangiųjų miestų“ iniciatyvų, 
kurias paveikė dabartinė finansų krizė ir jos sukeltas biudžeto pajamų mažėjimas, plėtojimui 
vietos lygmenyje.
Nors Parlamentui ir nepavyko įtikinti Tarybos į trišales derybas įtraukti nepanaudotų lėšų 
perskirstymo energijos vartojimo efektyvumui ir atsinaujinantiems energijos šaltiniams 
mechanizmą, Komisija atsižvelgė į Parlamento nuomonę ir paskelbė pareiškimą, kuris 
pridedamas prie galutinio reglamento, siekdama iki 2010 m. pabaigos apsvarstyti 
nepanaudotų lėšų panaudojimo energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos 
šaltinių projektams klausimą. „Jei 2010 m. pagal reglamento 28 straipsnį pateikdama šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą Komisija nustatytų, kad iki 2010 m. pabaigos neįmanoma skirti 
dalį lėšų, numatytų šio reglamento priede išvardytiems projektams, prireikus, laikydamasi geografiniu 

                                               
1 Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant 
Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams, programos sukūrimo (COM(2009)35).
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požiūriu subalansuoto principo, ji pasiūlys šio reglamento pakeitimą, kuriuo būtų sudarytos sąlygos 
finansuoti ne tik pirmiau nurodytas iniciatyvas, bet ir projektus energijos vartojimo efektyvumo bei 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje, taikant atitikties finansavimo reikalavimams kriterijus, 
kurie būtų panašūs į šio reglamento priede išvardytiems projektams taikomus kriterijus.“

Įgyvendinimo ataskaita ir perskirstytinos lėšos
2010 m. balandžio 27 d. paskelbta ataskaita dėl ERPF įgyvendinimo1 rodo, kad iki šiol 
atrinktiems projektams nepanaudota 115 mln. eurų. Be to, projektų įgyvendinimui gali kilti 
grėsmė dėl projektų techninio, organizacinio, teisinio ir finansinio sudėtingumo. Jei kuris nors 
projektas neatitiks visų įgyvendinimo sąlygų, Komisija iš naujo įvertins padėtį. Todėl iki 
2010 m. pabaigos gali atsirasti daugiau lėšų, kurias būtų galima perskirstyti.

Tvarios energijos finansavimo iniciatyvos finansinės priemonės sukūrimas
Siekdama perskirstyti lėšas energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos 
šaltinių srities projektams, Komisija 2010 m. gegužės 31 d. pateikė šį pasiūlymą dėl ERPF 
dalinio keitimo. Pasiūlymas labai atitinka Parlamento nuomonę, išreikštą derybose dėl ERPF. 
Kalbant apie lėšų panaudojimo energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos 
šaltinių priemonėms mechanizmus, numatoma skirti nepanaudotas lėšas finansinei priemonei 
pagal tvarios energijos finansavimo iniciatyvą. Šia finansine priemone bus remiamas 
finansiškai naudingų energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos 
projektų plėtojimas ir taip sudaromos geresnės sąlygos savivaldybėms, vietos ir regionų 
valdžios institucijoms finansuoti energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos 
išteklių projektus. Konkrečiau, įgyvendinant naujoviškas finansinių paskatų sistemas, pvz., 
teikiant garantijas ir lengvatines paskolas su nedidelėmis palūkanomis, ir finansuojant 
techninę pagalbą, galima paremti daug projektų, kurie turi didelį finansinio sverto poveikį. 
Pranešėja mano, kad šį mechanizmą turėtų parengti patyrę finansų tarpininkai, o Komisija 
turėtų kuo greičiau pradėti rengti susitarimus su tokiomis institucijomis. Kai tik šie 
susitarimai bus pasirašyti, Komisija turėtų juos perduoti skaidria ir išsamia forma Europos 
Parlamentui ir valstybėms narėms. 

Svarstytini klausimai dėl pasiūlymo gerinimo
Pranešėja apskritai palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir norėtų, kad sutarimas su Taryba 
būtų pasiektas greitai (Belgijos pirmininkavimo ES metu). Pranešėjos nuomone, Komitetas, 
siekdamas pagerinti pradinį Komisijos pasiūlymą, galėtų apsvarstyti šiuos klausimus:

 visame tekste pakankamai dėmesio turėtų būti skiriama tokiems labai svarbiems 
aspektams kaip ekologiškesnis augimas, darbo vietų kūrimas, konkurencingos, 
socialinės ir tvarios ekonomikos vystymas ir kova su klimato kaita;

 inovacijos ir inovatyvios technologijos yra ypatingai svarbios Europos pramonės ir 
ekonomikos konkurencingumui. Atrenkant projektus, kurie bus remiami pagal šią 
priemonę, reikėtų atsižvelgti ir į inovacijų galimybes;

 turint mintyje didelius finansinius ir biudžetinius apribojimus, bet kokia nauja 
finansinė priemonė turi papildyti esamas ES priemones, pagal kurias jau padedama 
investuoti į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančius energijos šaltinius, 

                                               
1 Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti 
įgyvendinimo (COM (2010)191).
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siekiant stiprinti sąveiką ir išgauti kuo didesnę papildomą ES remiamų projektų vertę; 
siekiant išvengti bet kokio investicijų dubliavimosi, ypač reikia aiškiai pabrėžti 
sąveiką su struktūriniais ir Sanglaudos (visų pirma ERPF) fondais;

 naujajai finansinei priemonei lėšų skiriama vis dar labai nedaug. Vis dėlto, iniciatyva 
yra daug žadanti ir sudaro dideles galimybes finansinio sverto poveikiui atsirasti. 
Todėl reikėtų surinkti kiek įmanoma daugiau turimų lėšų šiai naujai finansinei 
priemonei; nepanaudotos energetikos ir klimato kaitos srities projektų lėšos taip pat 
galėtų būti skirtos šiam projektui. Yra nepanaudotų lėšų iš daugiametės Klimato 
generalinio direktorato programos, kuri taip pat buvo skirta energijos vartojimo 
efektyvumui ir atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Šios nepanaudotos lėšos taip 
pat galėtų būti skirtos tvarios energijos projektų finansinei priemonei;

 priede nustatomos sąlygos finansų tarpininkams, kuriems patikima įgyvendinti tvarios 
energijos projektų finansinę priemonę. Reglamentu turi būti pakankamai užtikrinta, 
kad šie finansų tarpininkai būtų įrodę savo gebėjimą administruoti tokius projektus, 
kai turima labai mažai laiko, ir laikytis atitinkamų ES biudžeto reikalavimų.

Pranešėja norėtų pabrėžti, jog Parlamentas suinteresuotas greitai pasiekti sutarimą su Taryba, 
kad būtų galima nepanaudotas lėšas skirti energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių projektams, kadangi laikotarpiu, kada finansavimo galimybės mažos, šioms 
sritims reikia viešosios paramos.


