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Програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез 

предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта 

на енергетиката ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

приемане на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез 

предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на 

енергетиката (COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)) 

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2009)0035), 

– като взе предвид член 251, параграф 2, член  156 и член 175, параграф 1 от Договора 

за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0049/2009), 

– като взе предвид член 51 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

и становищата на Комисията по бюджети и на Комисията по регионално развитие 

(A6-0261/2009), 

1. Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено; 

2. Приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата 

резолюция; 

3. Счита, че референтната сума, посочена в законодателното предложение е 

съвместима с Многогодишната финансова рамка, както последната е преразгледана; 

4. Напомня, че всяко преразпределяне, което би довело до отрицателни последици 

върху други политики на ЕС, намалявайки определените за тях средства, следва да 

бъде избягвано; 

5. Припомня, че годишната сума ще бъде определена в рамките на годишната 

бюджетна процедура, в съответствие с точка 37 от Междуинституционалното 

споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията 

за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1; 

6. Отбелязва, че тъй като финансирането на програмата е договорено, законодателният 

процес може да бъде завършен; 

7. Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 

съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст; 

                                                 

1   ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр.1. 



8. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията. 

 



P6_TC1-COD(2009)0010 

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 май 2009 г. с оглед 

приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за 

създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез 

предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на 

енергетиката 

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на 

Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, 

Регламент (ЕО) № 663/2009.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА 

 

„Комисията подчертава, че енергийната ефективност и използването на енергия от 

възобновяеми източници са основни приоритети на енергийната политика на ЕС, като 

съображенията за това са свързани както с опазването на околната среда, така и със 

сигурността на доставките. В това отношение Регламентът ще допринесе за тези 

приоритети, като предостави съществена подкрепа за проекти за разположени в морето 

вятърни електрогенериращи инсталации. 

Във връзка с това Комисията припомня останалите нови инициативи в подкрепа на 

енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници, 

предложени от Комисията, по-конкретно в Европейския план за възстановяване, одобрен 

от Европейския съвет през декември 2008 г. Те включват: 

Изменение на Регламента за ЕФРР, за да се позволи инвестирането на до 8 млрд. евро в 

енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищния сектор във 

всички държави-членки. Публично-частно партньорство по инициативата „Европейски 

енергийноефективни сгради“ за насърчаване на екологичните технологии и разработване 

на енергийноефективни системи и материали за нови и обновени сгради. Финансовият 

пакет за тази дейност е 1 млрд. евро: 500 млн. евро от съществуващия бюджет по Седма 

рамкова програма на ЕО за 2010—2013 г. и 500 млн. евро от сектора на промишлеността. 

„Инициатива за финансиране на устойчиво развита енергия“ на ЕО—ЕИБ. Нейната цел е 

да даде възможност за инвестиране в проекти за енергийна ефективност и използване на 

възобновяеми енергийни източници в градска среда. Комисията осигурява средства за 

механизма за финансиране за техническа помощ по европейската програма „Интелигентна 

енергия“ (определената сума за 2009 г. е 15 млн. евро). Този механизъм за финансиране, 

управляван от ЕИБ, ще улесни достъпа до заеми от ЕИБ със съществен ефект на дългово 

финансиране. 

Създаването на пазарно-ориентиран фонд „Marguerite“ за частни капиталови инвестиции 

от институции-инвеститори — под ръководството на ЕИБ: Европейски фонд за 

енергетика, изменение на климата и инфраструктура 2020 г. Този фонд ще инвестира в 

областта на енергетиката и изменението на климата (ТЕМ-Е, устойчиво производство на 

енергия, енергия от възобновяеми източници, нови технологии, инвестиции в енергийна 

ефективност, сигурност на енергийните доставки, както и в екологична инфраструктура). 

Комисията подкрепя тази инициатива. 

Освен това до края на ноември 2009 г. Комисията ще представи преглед на плана за 

действие в областта на енергийната ефективност, както бе поискано от Съвета 

(заключения на Европейския съвет през март 2009 г.) и Европейския парламент 

(Резолюция P6_TA(2009)0064 на ЕП). 

Експертите са единодушни, че енергийната ефективност е най-икономичната възможност 

за намаляване на емисиите на парникови газови. До ноември 2009 г. Комисията ще 

представи подробен анализ на пречките за увеличаване на инвестициите в енергийна 

ефективност. По-специално тя ще разгледа въпроса за това дали съществува 

необходимост за увеличаване на финансовите стимули под формата на нисколихвени 



заеми и/или безвъзмездни средства, как може да се използва за тази цел европейският 

бюджет и, ако е уместно, ще включи наред с останалото и допълнителни фондове за 

финансиране на енергийна ефективност в новия Инструмент на ЕС за енергийна 

сигурност и инфраструктурни инвестиции, който ще бъде представен през 2010 г. 

При прегледа на плана за действие в областта на енергийната ефективност Комисията ще 

обърне специално внимание на свързаните с политиката за съседство аспекти при 

повишаване на енергийната ефективност. Тя ще направи анализ на начините, по които 

тези аспекти могат да предоставят финансови и регулаторни стимули за съседните 

държави, така че те да увеличат инвестициите си в енергийна ефективност. 

При условие че в доклада, който съгласно член 28 следва да бъде представен през 2010 г. 

относно прилагането на Регламента, Комисията установи, че не би било възможно до края 

на 2010 г. да се предоставят част от средствата, предвидени за проектите, посочени в 

приложението към Регламента, Комисията ще предложи, ако е уместно и по балансиран в 

географско отношение начин, изменение на Регламента, което да даде възможност за 

финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност и използването на 

енергия от възобновяеми източници като допълнение към посочените по-горе 

инициативи, включително и критерии за съответствие, подобни на критериите, 

приложими към проектите, посочени в приложението към настоящия регламент .“ 

 


