
Program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finan
sowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki ***I 

P6_TA(2009)0366 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program 
wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na 

projekty w dziedzinie energetyki (COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)) 

(2010/C 212 E/46) 

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0035), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 156 i art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja 
przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0049/2009), 

— uwzględniając art.51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Budże
towej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0261/2009), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 

3. uważa, że kwota referencyjna określona we wniosku legislacyjnym może być zgodna z wieloletnimi 
ramami finansowymi, tylko pod warunkiem, że zostaną one poddane przeglądowi; 

4. przypomina, że należy unikać wszelkich przesunięć środków powodujących negatywny wpływ na inne 
strategie unijne z uwagi na zmniejszenie przeznaczonych na nie środków; 

5. przypomina, że kwota roczna zostanie ustalona w ramach rocznej procedury budżetowej, zgodnie 
z postanowieniami pkt 37 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarzą
dzania finansami ( 1 ); 

6. zauważa, że skoro uzgodnione zostało finansowanie programu, proces legislacyjny może zostać 
zakończony; 

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

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.
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( 1 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. 

Środa, 6 maja 2009 r.



P6_TC1-COD(2009)0010 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 
ustanawiającego program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy 

finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki 

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpo
wiada treści ostatecznego aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr 663/2009.) 

ZAŁĄCZNIK 

OŚWIADCZENIE KOMISJI 

Komisja podkreśla, że efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii są głównymi priorytetami polityki energe
tycznej UE, z powodów związanych zarówno ze środowiskiem, jak i z bezpieczeństwem dostaw. W tym względzie 
rozporządzenie przyczyni się do realizacji tych priorytetów przez udzielenie znacznego wsparcia projektom wykorzys
tującym morską energię wiatrową. 

W związku z tym Komisja przypomina o licznych innych nowych inicjatywach wspierania efektywności energetycznej 
i odnawialnych źródeł energii, zaproponowanych przez Komisję w szczególności w opracowanym przez nią europejskim 
planie naprawy gospodarczej, zatwierdzonym przez Radę Europejską w grudniu 2008 r. Obejmują one poniższe 
programy oraz inicjatywy. 

Zmiana rozporządzenia w sprawie EFRR, aby umożliwić zainwestowanie do 8 mld EUR w efektywność energetyczną 
i odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym we wszystkich państwach członkowskich. Partnerstwo publiczno- 
prywatne realizujące inicjatywę na rzecz europejskich efektywnych energetycznie budynków, której celem jest promo
wanie ekologicznych technologii i rozwój efektywnych energetycznie systemów i materiałów w nowych 
i modernizowanych budynkach. Szacowana pula na to działanie wynosi 1 mld EUR: 500 mln EUR z obowiązującego 
obecnie budżetu 7. programu ramowego na lata 2010–2013 i 500 mln EUR zaoferowane przez przemysł. 

Inicjatywa WE–EBI »Inicjatywa UE na rzecz finansowania zrównoważonej energii«. Jej celem jest umożliwienie inwestycji 
w projekty dotyczące efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych w środowiskach miejskich. Komisja 
finansuje instrument pomocy technicznej w ramach programu »Inteligentna Energia – Europa« (kwota na rok 2009 
wynosi 15 mln EUR). Instrument ten, zarządzany przez EBI, ułatwi dostęp do kredytów z EBI, prowadząc do istotnych 
efektów dźwigni finansowej. 

Utworzenie przez inwestorów instytucjonalnych z UE – pod przewodnictwem EBI – zorientowanego na rynek funduszu 
kapitałowego pod nazwą »Marguerite: Europejski Fundusz Roku 2020 na rzecz Energii, Zmiany Klimatu i Infrastruktury«. 
Ten fundusz będzie inwestował w nowych obszarach energii i zmiany klimatu (TEN-E, zrównoważona produkcja energii, 
energia ze źródeł odnawialnych, nowe technologie, inwestycje w efektywność energetyczną, bezpieczeństwo dostaw 
i infrastruktura środowiskowa). Komisja popiera tę inicjatywę. 

Ponadto Komisja do końca listopada 2009 r. przedstawi zmieniony plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii, 
czego życzyły sobie Rada (konkluzje Rady Europejskiej z marca 2009 r.) i Parlament (rezolucja Parlamentu Europejskiego 
P6_TA(2009)0064). 

Pośród specjalistów panuje zgoda co do tego, że efektywność energetyczna jest najtańszym dostępnym sposobem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Do listopada 2009 r. Komisja przedstawi szczegółową analizę przeszkód 
utrudniających zwiększenie inwestycji w efektywność energetyczną. Komisja w szczególności przeanalizuje następujące 
kwestie: czy istnieje potrzeba zwiększania zachęt finansowych w postaci niskooprocentowanych pożyczek lub dotacji 
i jak można by w tym celu wykorzystać budżet europejski – a w odpowiednim przypadku Komisja ujmie między innymi 
dodatkowe środki w nowym instrumencie na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i infrastruktury energetycznej UE, 
który ma być przedstawiony w roku 2010. 

Dokonując przeglądu planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii, Komisja zwróci szczególną uwagę na aspekt 
efektywności energetycznej związany z sąsiedztwem. Przeanalizuje, w jaki sposób może udzielić zachęt finansowych 
i prawnych krajom sąsiadującym, by przyspieszyć ich inwestycje w tej dziedzinie. 

W przypadku gdyby Komisja w sprawozdaniu z roku 2010 w sprawie wykonywania rozporządzenia, przewidzianym 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.
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Środa, 6 maja 2009 r.


