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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W Poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W Poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...]
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 663/2009 ustanawiające program wspomagania 
naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w 
dziedzinie energetyki 
(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2010)0283),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi 
(C7-0139/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A70000/2010),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dlatego też należy stworzyć specjalny 
instrument finansowy mający na celu 

(5) Dlatego też należy stworzyć specjalny 
instrument finansowy mający na celu 

                                               
1

2
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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.

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 władz gminnych, regionalnych i 
lokalnych w zakresie efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej, w 
szczególności w środowisku miejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze stwierdzeniami na ten sam temat znajdującymi się wcześniej i dalej w dokumencie, 
w uzasadnieniu i w załączniku II część I ust. 1.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W okresie trudności budżetowych 
szczególnego znaczenia nabiera 
komplementarność instrumentów 
finansowych UE. Nowy instrument 
powinien skutecznie uzupełniać 
instrumenty istniejące i stanowić ich 
przedłużenie, co dotyczy zwłaszcza 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), zmienionego 
rozporządzeniem (UE) nr 437/2010, w 
którego wyniku kwotę środków 
finansowych dostępnych w EFRR na 
efektywność energetyczną i odnawialne 
źródła energii w budownictwie na lata 
2007-2013 zwiększono potencjalnie do 8 
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mld EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na ostre uwarunkowania finansowe i budżetowe zastosowanie jakiegokolwiek 
nowego instrumentu finansowego powinno uzupełniać istniejące instrumenty UE, które już 
wspierają inwestycje w dziedzinie wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, w 
celu podniesienia synergii i maksymalizacji wartości dodanej przedsięwzięć wspieranych 
przez UE. Jasno podkreślić należy zwłaszcza synergię z funduszami strukturalnymi i 
Funduszem Spójności (zwłaszcza Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego), by 
uniknąć powielania inwestycji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
663/2009 instrument powinien ograniczać 
się do finansowania działań, które mają 
szybki, wymierny i istotny wpływ na 
przywrócenie dobrej koniunktury 
gospodarczej w UE, zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
Przy wyborze działań finansowanych w 
ramach tego instrumentu i ocenie ich 
kwalifikowalności powinny mieć w pełni 
zastosowanie kryteria określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 663/2009. 
Istotnym aspektem, który również należy 
brać pod uwagę jest równowaga 
geograficzna projektów.

(7) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
663/2009 instrument powinien ograniczać 
się do finansowania działań, które mają 
szybki, wymierny i istotny wpływ na 
przywrócenie dobrej koniunktury 
gospodarczej w UE, zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 
Środki powinny przyczyniać się do 
bardziej ekologicznego wzrostu, tworzenia 
miejsc pracy, rozwoju konkurencyjnej i
zrównoważonej gospodarki oraz 
przeciwdziałania zmianom klimatu. Przy 
wyborze działań finansowanych w ramach 
tego instrumentu i ocenie ich 
kwalifikowalności powinny mieć w pełni 
zastosowanie kryteria określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 663/2009. 
Istotnym aspektem, który również należy 
brać pod uwagę, jest równowaga 
geograficzna projektów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić kluczowe pojęcia bardziej ekologicznego wzrostu, tworzenia miejsc pracy, 
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konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki oraz zmian klimatu. Ponadto wymienienie tych 
dodatkowych celów sprawia, że dokument jest bardziej zgody ze stwierdzeniami z 
uzasadnienia Komisji.

Poprawka 4

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 
na rzecz finansowania zrównoważonej 
energii.

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 z niezrealizowaniem 
lub częściowym zrealizowaniem projektów 
zgodnie z rozdziałem II, przeznacza się na 
instrument finansowy w ramach inicjatywy 
na rzecz finansowania zrównoważonej 
energii. Na ten instrument przeznacza się 
ponadto kwotę 15 mln EUR 15 z 
programu działań UE w sprawie 
zwalczania zmian klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinniśmy marnować zasobów finansowych, a w pozycji budżetowej 07 03 23 zapisano 
obecnie uwagę „pro memoria” w oczekiwaniu na przyjęcie „programu działań”, którego 
Komisja nie może zaproponować ze względu na brak środków. Do dyspozycji jest 15 mln 
EUR. Uważamy, że należy wykorzystać te środki, gdyż cele są te same: wydajność 
energetyczna i stymulowanie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) projekty wykazujące wysoki potencjał 
innowacyjności i wykorzystujące nowe 
procesy i technologie, które umożliwiają 
uzyskanie najwyższych osiągalnych na 
świecie poziomów efektywności 
energetycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Innowacyjność to bardzo ważny aspekt wymagający uwzględnienia przy ustalaniu planów 
naprawy gospodarczej w jakiejkolwiek dziedzinie. W celu utrzymania konkurencyjności 
europejskiego przemysłu i gospodarki należy zawsze mieć na względzie innowacyjność i 
traktować ją jako ważne kryterium selekcji przedsięwzięć.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Beneficjentami instrumentu są organy 
publiczne, najlepiej szczebla lokalnego i 
regionalnego, lub podmioty prywatne 
działające w imieniu tych organów 
publicznych. Szczególną uwagę zwraca się 
na wnioski dotyczące współpracy tych 
organów z towarzystwami budownictwa 
społecznego i agencjami rozwoju.

Beneficjentami instrumentu są organy 
publiczne, najlepiej szczebla lokalnego i 
regionalnego, lub podmioty prywatne 
działające w imieniu tych organów 
publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu wymieniać w szczególności towarzystw budownictwa społecznego i agencji 
rozwoju. Wiele innych organizacji, stowarzyszeń i agencji może być partnerami organów 
publicznych w projektach współpracy, o których mowa we wnioskach.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część III – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument ogranicza się do finansowania 
działań, które mają szybki, wymierny i 
istotny wpływ na przywrócenie dobrej 
koniunktury gospodarczej w UE, 
zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego i ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych.

Instrument ogranicza się do finansowania 
działań, które mają szybki, wymierny i 
istotny wpływ na przywrócenie dobrej 
koniunktury gospodarczej w UE, 
zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego i ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych. Środki powinny 
przyczyniać się do bardziej ekologicznego 
wzrostu, tworzenia miejsc pracy, rozwoju 
konkurencyjnej i zrównoważonej 
gospodarki i przeciwdziałania zmianom 
klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić kluczowe pojęcia bardziej ekologicznego wzrostu, tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki oraz zmian klimatu. Ponadto wymienienie tych 
dodatkowych celów sprawia, że dokument jest bardziej zgody z oświadczeniami z 
uzasadnienia Komisji.



PR\822190PL.doc 11/13 PE443.045v02-00

PL

UZASADNIENIE

Pierwotny wniosek w sprawie europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy 
gospodarczej
W odpowiedzi na kryzys finansowy Komisja Europejska zaproponowała w styczniu 2009 r. 
zmianę przeznaczenia kwoty 5 mld EUR (z niewydanych środków UE), głównie w celu 
wsparcia przedsięwzięć energetycznych. Plan przewidywał przeznaczenie na przedsięwzięcia 
energetyczne łącznej kwoty 3,5 mld EUR, którą następnie podniesiono do 3,98 mld EUR, by 
przyczynić się do naprawy gospodarczej w UE1. Proponowany europejski program 
energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej (EPENG) ma na celu wspieranie: a) (głównie 
transgranicznych) przedsięwzięć dotyczących infrastruktury gazowej i elektrycznej (tzw. 
połączenia międzysieciowe), b) elektrowni wiatrowych na morzu, a także c) przedsięwzięć z 
zakresu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

Wniosek Parlamentu o uwzględnienie przedsięwzięć z zakresu wydajności energetycznej i 
odnawialnych źródeł energii
Parlament Europejski był zdania, że EPENG powinien obejmować również wspieranie 
przedsięwzięć z zakresu wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, co 
przewidywała początkowo Komisja. Finansowanie przedsięwzięć z dziedziny wydajności 
energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych będzie stymulować naprawę gospodarczą, 
tworzyć możliwości zatrudnienia i pomagać w walce ze zmianami klimatu. Przedsięwzięcia te 
są najwydajniejsze, gdy są wdrażane na szczeblu gminnym, regionalnym i lokalnym. 
Większość przedsięwzięć lokalnych charakteryzuje wysoki nakład pracy, w związku z czym 
spowodują one powstanie dużej liczby nowych miejsc pracy, których nie da się 
zdelokalizować. Ponadto powstanie mocny efekt dźwigni, odczuwalny będzie również 
pozytywny wpływ na inne ważne aspekty, np. integrację społeczną i atrakcyjność regionu. W 
ten sposób zaangażowane gminy mogą służyć za wzór innym gminom, co może wywoływać 
łańcuchową reakcję dobrych praktyk w całej Unii Europejskiej. Finansowanie przedsięwzięć 
zorientowanych na wydajność energetyczną i odnawialne źródła energii bezpośrednio wspiera 
również starania UE o osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych i 20% 
oszczędności energii w porównaniu z poziomami przewidywanymi w razie niepodejmowania 
żadnych działań. Szczególnie stymulowanie środków na rzecz wydajności energetycznej w 
budownictwie, które zużywa 40% energii w UE, przyniosłoby natychmiastowy pozytywny 
efekt, nie tylko w postaci zwiększenia wydajności energetycznej, ale również w formie 
wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu lokalnym i regionalnym. Ponadto 
pomoc ta byłaby korzystna dla rozwoju obiecujących inicjatyw w dziedzinie wydajności 
energetycznej na szczeblu lokalnym, np. inicjatyw „porozumienie burmistrzów” i 
„inteligentne miasta”, które ucierpiały w wyniku trwającej zapaści kredytowej i będącego jej 
następstwem spadku wpływów do budżetu.
Chociaż w negocjacjach trójstronnych Parlament nie zdołał przekonać Rady do 
uwzględnienia mechanizmu przyznawania niewykorzystanych środków na wydajność 
energetyczną i odnawialne źródła energii, to Komisja uwzględniła opinię Parlamentu, 

                                               
1 Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program 
wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w 
dziedzinie energetyki, COM(2009) 35.
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załączając do ostatecznego rozporządzenia oświadczenie w sprawie rozważenia 
wykorzystania wszelkich środków niewydanych do końca 2010 r. na przedsięwzięcia z 
zakresu wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii: „W przypadku gdyby 
Komisja w sprawozdaniu z roku 2010 w sprawie wykonywania rozporządzenia, 
przewidzianym w 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.”

Sprawozdanie z wdrożenia i zmiana przeznaczenia środków
W sprawozdaniu z wdrożenia EPENG opublikowanym w dniu 27 kwietnia 2010 r.1
wskazano, że jak dotąd na wybrane przedsięwzięcia nie można było wykorzystać 115 mln 
EUR. Wdrażanie przedsięwzięć obarczone jest ponadto potencjalnym ryzykiem związanym z 
ich złożonością techniczną, organizacyjną, prawną i finansową. Gdyby przedsięwzięcie miało 
nie spełnić wszystkich warunków wdrożenia, Komisja dokona oceny sytuacji. W 
konsekwencji do końca 2010 r. może być dostępnych więcej środków do ponownego 
przydzielenia.

Utworzenie instrumentu finansowego w ramach inicjatywy na rzecz finansowania 
zrównoważonej energii
W celu dokonania zmian zmierzających do przeznaczenia środków na przedsięwzięcia w 
dziedzinie wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Komisja przedstawiła w 
dniu 31 maja 2010 r. wniosek w sprawie zmiany EPENG. Wniosek w dużej mierze 
odpowiada opiniom wyrażonym przez Parlament w czasie negocjacji w sprawie EPENG. W 
kwestii mechanizmu wykorzystania funduszy na środki z zakresu wydajności energetycznej i 
odnawialnych źródeł energii we wniosku przewidziano przeznaczenie niewydanych funduszy 
na instrument finansowy w ramach inicjatywy na rzecz finansowania zrównoważonej energii. 
Instrument ten będzie wspierał przedsięwzięcia dotyczące wydajności energetycznej i 
odnawialnych źródeł energii mogące uzyskać finansowanie z banków oraz ułatwiał 
finansowanie przedsięwzięć z zakresu wydajności energetycznej i energii odnawialnej przez 
gminne, lokalne i regionalne organy publiczne. Konkretnie mówiąc, znaczną liczbę 
przedsięwzięć o silnym efekcie dźwigni można wesprzeć, wdrażając innowacyjne systemy 
zachęt finansowych, np. gwarancje i nisko oprocentowane pożyczki preferencyjne, a także 
finansując pomoc techniczną. Sprawozdawczyni uważa, że mechanizm ten powinni tworzyć 
doświadczeni pośrednicy finansowi, a Komisja powinna jak najszybciej zacząć opracowywać 
porozumienia z takimi instytucjami. Niezwłocznie po zawarciu tych porozumień Komisja 
powinna w przejrzysty i wyczerpujący sposób poinformować o nich Parlament Europejski i 
państwa członkowskie. 

Kwestie wymagające rozważenia i poprawy
Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji jako całość i chciałby szybko 

                                               
1 Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrożenia Europejskiego programu 
energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej, COM(2010) 191.
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osiągnąć porozumienie z Radą (pod przewodnictwem Belgii). Zdaniem sprawozdawczyni 
komisja parlamentarna powinna rozważyć następujące kwestie w celu poprawienia 
pierwotnego wniosku Komisji:

 W całym akcie należy zwrócić odpowiednią uwagę na kluczowe aspekty, np. bardziej 
ekologiczny wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, tworzenie konkurencyjnej, 
społecznej i zrównoważonej gospodarki oraz zwalczanie zmian klimatu.

 Innowacyjność i innowacyjne technologie są niezmiernie ważne dla konkurencyjności 
europejskiego przemysłu i gospodarki. Innowacyjność należy również uwzględniać, 
wybierając przedsięwzięcia wspierane ze środków instrumentu.

 Ze względu na ostre uwarunkowania finansowe i budżetowe zastosowanie 
jakiekolwiek nowego instrumentu finansowego powinno uzupełniać istniejące 
instrumenty UE, które już wspierają inwestycje w dziedzinie wydajności 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii, w celu podniesienia synergii i 
maksymalizacji wartości dodanej przedsięwzięć wspieranych przez UE. Jasno 
podkreślić należy zwłaszcza synergię z Funduszem Spójności i funduszami 
strukturalnymi (zwłaszcza Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego), by 
uniknąć powielania inwestycji.

 Fundusze przeznaczone na nowy instrument finansowy są nadal bardzo ograniczone.
Inicjatywa ta jest jednak bardzo obiecująca i ma wysoki potencjał efektu dźwigni. 
Dlatego też należy udostępnić jak najwięcej funduszy na ten nowy instrument 
finansowy; na ten projekt można przeznaczyć również inne niewydane środki z 
obszaru energii i zmian klimatu. Nie wydano części środków z wieloletniego 
programu DG ds. Klimatu, które również były przeznaczone na wydajność 
energetyczną i odnawialne źródła energii. Również te niewydane środki można 
przeznaczyć na instrument finansowy na rzecz zrównoważonych przedsięwzięć 
energetycznych.

 W załączniku ustanowiono warunki, które muszą spełnić pośrednicy finansowi, 
którym powierzone zostanie wdrażanie instrumentu finansowego na rzecz 
zrównoważonych przedsięwzięć energetycznych. Rozporządzenie musi zawierać 
wystarczające gwarancje, że pośrednicy finansowi wykazali zdolność do prowadzenia 
tego rodzaju przedsięwzięć w krótkich ramach czasowych i spełniają odpowiednie 
wymogi budżetowe UE.

Na zakończenie sprawozdawczyni chciałaby podkreślić, że w interesie Parlamentu leży 
szybkie osiągnięcie porozumienia z Radą, by możliwe było wykorzystanie niewydanych 
środków na przedsięwzięcia z zakresu wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł 
energii, gdyż w okresie trudności w dostępie do finansowania dziedziny te wymagają 
wsparcia ze środków publicznych.


