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Pozměňovací návrh 1
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Nedostatečné zabezpečení dodávek 
v odvětví energetiky, obzvláště ve smyslu 
dodávek plynu, má čím dál nepříznivější 
dopad na finanční a hospodářský vývoj 
v členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Současný stav rozvoje plynovodní sítě 
v rámci Společenství neumožňuje řádné a 
přiměřené dodávky do všech členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Potřeba fungujícího a dobře 
propojeného vnitřního trhu s energiemi 
spolu se stabilním a transparentním 
právním a regulačním rámcem je 
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nezbytnou podmínkou účinných dodávek 
a využití energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1d) V zásadě jsou investice do 
energetické infrastruktury určovány 
tržními silami a podniky nesou obecnou a 
primární odpovědnost za rozvoj 
infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh nařízení
Právní východisko 1 e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1e) Existuje jedinečná, výjimečná a 
dočasná potřeba stabilizovat ekonomiku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Současně je zřejmé, že z dlouhodobého 
pohledu záleží síla a udržitelnost 
evropského hospodářství na tom, aby došlo 
k jeho změně, tak aby mohlo čelit 
požadavkům na zabezpečení dodávek 
energie a na potřebu snížit emise 
skleníkových plynů. K tomuto závěru 
přispívají i sílící obavy o zajištění 
spolehlivých dodávek plynu.

Současně je zřejmé, že z dlouhodobého 
pohledu záleží síla a udržitelnost 
evropského hospodářství na tom, aby došlo 
k jeho změně, tak aby mohlo čelit 
požadavkům na zabezpečení dodávek 
energie, na potřebu zvýšit energetickou 
účinnost a snížit emise skleníkových 
plynů. K tomuto závěru přispívají i sílící 
obavy o zajištění spolehlivých dodávek 
plynu.

Or. en

Odůvodnění

Podpora energetické účinnosti je zásadní, pokud chce EU dosáhnout svého cíle 20-20-20 
a dodržet své mezinárodní závazky v této oblasti. Je proto naprosto nezbytné, aby se 
zdůraznila důležitost energetické účinnosti tím, že bude jednoznačně uvedena v této zprávě.

Pozměňovací návrh 7
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Zdůrazňuje, že investice do 
energetické infrastruktury jsou určovány 
především tržními silami, a tudíž na 
podnicích spočívá primární odpovědnost 
za projekty zaměřené na infrastrukturu. 
Členské státy a Evropská unie by tedy 
měly přijmout opatření, jimiž poskytnou 
lepší rámec pro to, aby podniky 
investovaly do energetické infrastruktury. 
Jejich součástí by měly být stabilní a 
transparentní právní a regulační rámce 

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 6/97 AM\772702CS.doc

CS

jako předpoklad účinných dodávek a 
využití energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Důležitou součástí plánu obnovy byl 
návrh na zvýšení výdajů Společenství ve 
vymezených strategických odvětvích, a 
zaměřit se tak na řešení problému 
nedostatečné důvěry investorů a na pomoc 
při hledání cesty pro silnější ekonomiku do 
budoucna. Evropská rada požádala Komisi 
o předložení seznamu konkrétních projektů 
zohledňujícího odpovídající zeměpisnou 
rovnováhu, aby mohly být posíleny 
zejména investice do rozvoje projektů 
zaměřených na infrastrukturu.

(4) Důležitou součástí plánu obnovy byl 
návrh na zvýšení výdajů Společenství ve 
vymezených strategických odvětvích, a 
zaměřit se tak na řešení problému 
nedostatečné důvěry investorů a na pomoc 
při hledání cesty pro silnější ekonomiku do 
budoucna. Evropská rada požádala Komisi 
o předložení seznamu konkrétních projektů 
zohledňujícího odpovídající zeměpisnou 
rovnováhu, aby mohly být posíleny 
zejména investice do rozvoje projektů 
zaměřených na infrastrukturu, včetně 
obnovitelné energie a investic v oblasti 
energetické účinnosti, a to především 
energetické účinnosti ve městech a 
energetické účinnosti budov.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Důležitou součástí plánu obnovy byl 
návrh na zvýšení výdajů Společenství ve 
vymezených strategických odvětvích, a 
zaměřit se tak na řešení problému 

(4) Důležitou součástí plánu obnovy byl 
návrh na zvýšení výdajů Společenství ve 
vymezených strategických odvětvích, a 
zaměřit se tak na řešení problému 
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nedostatečné důvěry investorů a na pomoc 
při hledání cesty pro silnější ekonomiku do 
budoucna. Evropská rada požádala Komisi 
o předložení seznamu konkrétních projektů 
zohledňujícího odpovídající zeměpisnou 
rovnováhu, aby mohly být posíleny 
zejména investice do rozvoje projektů 
zaměřených na infrastrukturu.

nedostatečné důvěry investorů a na pomoc 
při hledání cesty pro silnější ekonomiku do 
budoucna, uznání jedinečné, výjimečné a 
dočasné potřeby stabilizovat ekonomiku. 
Evropská rada požádala Komisi 
o předložení seznamu konkrétních projektů 
zohledňujícího odpovídající zeměpisnou 
rovnováhu, aby mohly být posíleny 
zejména investice do rozvoje projektů 
zaměřených na infrastrukturu.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zejména je třeba financovat opatření, 
která se urychleně zaměří na řešení jak 
hospodářské krize, tak naléhavých 
energetických potřeb Společenství.

(5) Zejména je třeba financovat opatření, 
která se urychleně zaměří na řešení jak 
hospodářské krize, tak naléhavých 
energetických potřeb Společenství, a 
přijmout přitom vyvážený přístup, který 
zajistí regionální rovnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Aby byl realizován okamžitý dopad 
na hospodářskou krizi, je rovněž nezbytné 
zvýšit účinnost a hodnotu finanční pomoci 
Společenství prostřednictvím užší 
koordinace a účinné spolupráce 
s operacemi Evropské investiční banky, 
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Evropského investičního fondu a 
příslušných vnitrostátních finančních 
institucí, které jsou způsobilé řídit 
celoevropské programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Vzhledem k tomu, že hospodářská, 
energetická a finanční krize prokázala, 
jak křehký je náš výběr energií, mohlo by 
více pobídek k investicím do energetické 
účinnosti napomoci povzbudit ekonomiku 
a vytvořit nové pracovní příležitosti.

Or. en

Odůvodnění

Nutnost zajistit zabezpečení dodávek energie je dalším důvodem k tomu, abychom se věnovali 
energetické účinnosti, neboť ta snižuje na minimum skutečnou spotřebu energie a zajišťuje, 
aby byly rozvíjeny alternativní formy.

Pozměňovací návrh 13
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Aby se zajistil maximální pákový 
efekt finančních prostředků 
poskytovaných v rámci Evropského 
programu oživení energetiky (EEPR), 
neměly by tyto prostředky být omezeny na 
přímé granty, ale měly by být poskytovány 
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hlavně prostřednictvím inovačních 
finančních nástrojů, jako je systém 
pojištění půjček, sdílení rizika, přímý 
vlastní kapitál, revolvingové fondy nebo 
fondy za snížené úrokové sazby. Evropská 
komise by měla zmocnit Evropskou 
investiční banku (EIB), Evropský 
investiční fond (EIF) a další veřejné 
finanční instituce s odpovídajícími 
zkušenostmi, jako je německá KfW nebo 
francouzská Caisse des Crédits, aby 
vytvořily tyto nástroje. V zájmu toho, aby 
měl Evropský parlament jako rozpočtový 
orgán účinnou kontrolu nad výdaji 
v rámci těchto nástrojů, měla by Evropská 
komise každý měsíc předložit zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě 
o provádění programu a měla by dále na 
žádost Parlamentu nebo Rady mít 
povinnost poskytovat podrobné informace 
o použití pomoci v rámci programu 
EEPR, včetně informací o inovačních 
finančních nástrojích, a také o realizaci 
každého projektu, včetně informací o tom, 
v jaké fázi se projekt nachází, a 
konkrétních čísel, zejména ve vztahu 
k finančnímu plánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby byl dopad hmotný a podstatný, 
měla by se tato investice zaměřit na 
několik konkrétních odvětví. Mělo by se 
jednat o odvětví, v nichž:

(6) Aby byl dopad hmotný a podstatný, 
měla by se tato investice zaměřit na 
několik konkrétních odvětví. Mělo by se 
jednat o odvětví, v nichž:

a) dané opatření zřetelně přispěje k cílům 
zabezpečení dodávek energie a ke snížení 
emisí skleníkových plynů;

a) dané opatření zřetelně přispěje k cílům 
zabezpečení dodávek energie, 
k energetické účinnosti a ke snížení emisí 
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skleníkových plynů;
b) existují velké a propracované projekty, 
které jsou schopny účinně a efektivně 
využít značné částky finanční pomoci a 
podnítit významné investice z jiných 
zdrojů, včetně Evropské investiční banky; 
a

b) existují velké a propracované projekty, 
které jsou schopny účinně a efektivně 
využít značné částky finanční pomoci a 
podnítit významné investice z jiných 
zdrojů, včetně Evropské investiční banky; 
a

c) může opatření na evropské úrovni 
představovat přidanou hodnotu. 

c) může opatření na evropské úrovni 
představovat přidanou hodnotu. 

Tato kritéria splňují odvětví propojení 
plynárenských a elektrizačních soustav, 
větrné energie na moři a zachycování a 
ukládání uhlíku.

Tato kritéria splňují odvětví propojení 
plynárenských a elektrizačních soustav, 
větrné energie na moři a dalších 
obnovitelných zdrojů energie, energetické 
účinnosti a zachycování a ukládání uhlíku.

Or. en

Odůvodnění

Energetická účinnost tvoří součást cíle 20-20-20 stanoveného Evropskou unií. Je třeba 
podporovat důrazná opatření na její dosažení, neboť to poskytne rychlý a spolehlivý způsob, 
jak snížit emise oxidu uhličitého, zlepšit zabezpečení dodávek energie a nabídnout cenné nové 
pracovní příležitosti, důležité pro hospodářské oživení. Z tohoto důvodu také musíme 
podporovat všechny formy obnovitelné energie a nikoli pouze větrnou energii na moři.

Pozměňovací návrh 15
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby byl dopad hmotný a podstatný, 
měla by se tato investice zaměřit na 
několik konkrétních odvětví. Mělo by se 
jednat o odvětví, v nichž:

(6) Aby byl dopad hmotný a podstatný, 
měla by se tato investice zaměřit na 
několik konkrétních odvětví. Mělo by se 
jednat o odvětví, v nichž:

a) dané opatření zřetelně přispěje k cílům 
zabezpečení dodávek energie a ke snížení 
emisí skleníkových plynů;

a) dané opatření zřetelně přispěje k cílům 
zabezpečení dodávek energie a ke snížení 
emisí skleníkových plynů;

b) existují velké a propracované projekty, 
které jsou schopny účinně a efektivně 
využít značné částky finanční pomoci a 

b) existují velké a propracované projekty, 
které jsou schopny účinně a efektivně 
využít značné částky finanční pomoci a 
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podnítit významné investice z jiných 
zdrojů, včetně Evropské investiční banky; 
a

podnítit významné investice z jiných 
zdrojů, včetně Evropské investiční banky;

ba) dlouhodobé projekty začnou do konce 
roku 2010; a

c) může opatření na evropské úrovni 
představovat přidanou hodnotu.

c) může opatření na evropské úrovni 
představovat přidanou hodnotu.

Tato kritéria splňují odvětví propojení 
plynárenských a elektrizačních soustav, 
větrné energie na moři a zachycování a 
ukládání uhlíku.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že projekty způsobilé k financování podle tohoto nařízení budou skutečně 
přispívat k hospodářskému oživení, je nutné, aby dotčené projekty byly dokončeny a 
zrealizovány do jednoho a půl roku. Je rovněž důležité, aby bylo financování zaměřeno na 
velké projekty, a přispívalo tak k finančnímu oživení po dlouhou dobu. A konečně není vhodné 
uvádět některá odvětví jako a priori způsobilá; každý projekt musí projít týmž procesem 
hodnocení způsobilosti.

Pozměňovací návrh 16
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) existují velké a propracované projekty, 
které jsou schopny účinně a efektivně 
využít značné částky finanční pomoci a 
podnítit významné investice z jiných 
zdrojů, včetně Evropské investiční banky; 
a

b) existují velké a propracované projekty, 
které jsou schopny účinně a efektivně 
využít značné částky finanční pomoci a 
podnítit významné investice z jiných 
zdrojů, včetně Evropské investiční banky, 
Evropského investičního fondu a 
případně příslušných vnitrostátních 
finančních institucí, které jsou způsobilé 
řídit celoevropské programy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dané opatření přispívá k vyšší 
energetické účinnosti a ke snížení 
spotřeby primární energie;

Or. ro

Odůvodnění

S ohledem na posouzení příchozích návrhů by kritéria použitá Komisí měla obsahovat 
možnosti pro zvýšení energetické účinnosti a snížení spotřeby primární energie ve stavebnictví 
i jinde.

Pozměňovací návrh 18
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) dané opatření povede ke vzniku 
nových krátkodobých, střednědobých a 
dlouhodobých pracovních míst.

Or. ro

Odůvodnění

S ohledem na posouzení příchozích návrhů by kritéria použitá Komisí měla obsahovat 
možnosti pro zvýšení energetické účinnosti a snížení spotřeby primární energie ve stavebnictví 
i jinde.
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Pozměňovací návrh 19
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kritéria splňují odvětví propojení 
plynárenských a elektrizačních soustav, 
větrné energie na moři a zachycování a 
ukládání uhlíku.

Tato kritéria splňují odvětví propojení 
plynárenských a elektrizačních soustav, 
zejména supersíť EU, odvětví obnovitelné 
energie a energetické účinnosti a 
ekologická odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Eugenijus Maldeikis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pokud jde o propojení plynárenských a 
elektrizačních soustav, objevila se 
v průběhu posledních let řada úkolů. 
Nedávné krize v dodávkách plynu (v zimě 
roku 2006 a 2009) a zvyšování ceny ropy 
do poloviny roku 2008 ukázaly, jak moc je 
Evropa zranitelná. Vlastních zdrojů energie 
– plynu a ropy – ubývá, takže je Evropa ve 
svých dodávkách energie stále více závislá 
na dovozu. V této souvislosti bude hrát 
zásadní úlohu energetická infrastruktura.

(7) Pokud jde o propojení plynárenských a 
elektrizačních soustav, objevila se 
v průběhu posledních let řada úkolů. 
Nedávné krize v dodávkách plynu (v zimě 
roku 2006 a 2009) a zvyšování ceny ropy 
do poloviny roku 2008 ukázaly, jak moc je 
Evropa zranitelná. Nedostatečná vzájemná 
propojení z východoevropských zemí s 
trhem s energiemi v EU zatím nebyla 
řešena. Vlastních zdrojů energie – plynu a 
ropy – ubývá, takže je Evropa ve svých 
dodávkách energie stále více závislá na 
dovozu. V této souvislosti bude hrát 
zásadní úlohu energetická infrastruktura.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Mezi projekty zabývajícími se 
energetickou infrastrukturou je třeba vybrat 
projekty, které jsou důležité pro fungování 
vnitřního trhu s energií a pro zabezpečení 
dodávek energie a které rovněž přispějí 
k oživení hospodářství.

(8a) Mezi projekty zabývajícími se 
energetickou infrastrukturou je třeba vybrat 
projekty, které jsou důležité pro fungování 
vnitřního trhu s energií a pro zabezpečení 
dodávek energie a které rovněž přispějí 
k oživení hospodářství. Zvláštní pozornost 
by v této souvislosti měla být věnována 
realizaci projektů, které poskytují 
alternativní řešení dodávek plynu do 
členských států, jež jsou závislé na 
jediném dodavateli a jsou nejzranitelnější 
vůči neočekávanému přerušení dodávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Mezi projekty zabývajícími se 
energetickou infrastrukturou je třeba vybrat 
projekty, které jsou důležité pro fungování 
vnitřního trhu s energií a pro zabezpečení 
dodávek energie a které rovněž přispějí 
k oživení hospodářství.

(8a) Mezi projekty zabývajícími se 
energetickou infrastrukturou je třeba vybrat 
projekty, které jsou důležité pro fungování 
vnitřního trhu s energií a pro zabezpečení 
dodávek energie, větší energetickou 
účinnost a snížení spotřeby primární 
energie a které rovněž přispějí k oživení 
hospodářství.

Or. ro

Odůvodnění

Pro posouzení příchozích návrhů by kritéria použitá Komisí měla obsahovat možnosti pro 
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zvýšení energetické účinnosti a snížení spotřeby primární energie ve stavebnictví i jinde.

Pozměňovací návrh 23
Eugenijus Maldeikis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Mezi projekty zabývajícími se 
energetickou infrastrukturou je třeba vybrat 
projekty, které jsou důležité pro fungování 
vnitřního trhu s energií a pro zabezpečení 
dodávek energie a které rovněž přispějí 
k oživení hospodářství.

(8a) Mezi projekty zabývajícími se 
energetickou infrastrukturou je třeba vybrat 
projekty, které jsou důležité pro fungování 
vnitřního trhu s energií a pro zabezpečení 
dodávek energie a které rovněž přispějí ke 
zmírnění důsledků recese a poté k oživení 
hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pokud jde o zachycování a ukládání 
uhlíku a větrnou energii na moři, vychází 
toto nařízení ze strategického plánu pro 
energetické technologie, který vyžadoval 
společný a strategický plán zaměřený na 
úsilí vynakládané na výzkum a inovace 
v oblasti energií ve spojení s politickými 
cíli EU v této oblasti a současně obsahoval 
závazek vypracovat šest evropských 
průmyslových iniciativ, a to zejména 
v uvedených dvou odvětvích. Evropská 
rada vyzvala na svém zasedání dne 
16. října 2008 Komisi, aby provádění 
plánu pro energetické technologie 
výrazným způsobem urychlila. Tímto 
programem se zahajuje financování 
zachycování a ukládání uhlíku a větrné 

(9) Pokud jde o obnovitelné zdroje 
energie, vychází toto nařízení ze směrnice 
2009/.../ES Evropského parlamentu a 
Rady o podpoře energie z obnovitelných 
zdrojů a směrnice 2009/.../ES 
o energetické náročnosti budov a ze 
strategického plánu pro energetické 
technologie, který vyžadoval společný a 
strategický plán zaměřený na úsilí 
vynakládané na výzkum a inovace v oblasti 
energií ve spojení s politickými cíli EU 
v této oblasti a současně obsahoval 
závazek vypracovat šest evropských 
průmyslových iniciativ, z nichž tři 
(největší větrné turbíny, přičemž se bude 
využívat především energie větru na moři; 
větší fotovoltaické články a koncentrované 
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energie na moři, aniž je přitom dotčeno 
šest průmyslových iniciativ zaměřených 
na demonstrační projekty v energetice, 
které navrhl Evropský strategický plán 
pro energetické technologie.

solární energie; a jednotné, inteligentní 
evropské distribuční soustavy pro 
elektřinu, která se vyrovná s výrazným 
začleněním obnovitelných a 
decentralizovaných zdrojů energie) přímo 
nebo nepřímo souvisí s touto specifickou 
oblastí;

Or. en

Odůvodnění

V případě obnovitelných zdrojů energie vychází toto nařízení ze směrnice o podpoře energie 
z obnovitelných zdrojů, směrnice o energetické náročnosti budov a Evropského strategického 
plánu pro energetické technologie.

Pozměňovací návrh 25
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pokud jde o zachycování a ukládání 
uhlíku a větrnou energii na moři, vychází 
toto nařízení ze strategického plánu pro 
energetické technologie, který vyžadoval 
společný a strategický plán zaměřený na 
úsilí vynakládané na výzkum a inovace 
v oblasti energií ve spojení s politickými 
cíli EU v této oblasti a současně obsahoval 
závazek vypracovat šest evropských 
průmyslových iniciativ, a to zejména 
v uvedených dvou odvětvích. Evropská 
rada vyzvala na svém zasedání dne 
16. října 2008 Komisi, aby provádění 
plánu pro energetické technologie 
výrazným způsobem urychlila. Tímto 
programem se zahajuje financování 
zachycování a ukládání uhlíku a větrné 
energie na moři, aniž je přitom dotčeno 
šest průmyslových iniciativ zaměřených 
na demonstrační projekty v energetice, 
které navrhl Evropský strategický plán 

9) Pokud jde o obnovitelné zdroje energie, 
vychází toto nařízení ze směrnice 
o podpoře energie z obnovitelných zdrojů 
a ze strategického plánu pro energetické 
technologie, který vyžadoval společný a 
strategický plán zaměřený na úsilí 
vynakládané na výzkum a inovace v oblasti 
energií ve spojení s politickými cíli EU 
v této oblasti a současně obsahoval 
závazek vypracovat šest evropských 
průmyslových iniciativ, z nichž tři přímo 
nebo nepřímo souvisí s touto specifickou 
oblastí.
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pro energetické technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pokud jde o zachycování a ukládání 
uhlíku a větrnou energii na moři, vychází 
toto nařízení ze strategického plánu pro 
energetické technologie, který vyžadoval 
společný a strategický plán zaměřený na 
úsilí vynakládané na výzkum a inovace 
v oblasti energií ve spojení s politickými 
cíli EU v této oblasti a současně obsahoval 
závazek vypracovat šest evropských 
průmyslových iniciativ, a to zejména 
v uvedených dvou odvětvích. Evropská 
rada vyzvala na svém zasedání dne 
16. října 2008 Komisi, aby provádění plánu 
pro energetické technologie výrazným 
způsobem urychlila. Tímto programem se 
zahajuje financování zachycování a 
ukládání uhlíku a větrné energie na moři, 
aniž je přitom dotčeno šest průmyslových 
iniciativ zaměřených na demonstrační 
projekty v energetice, které navrhl 
Evropský strategický plán pro energetické 
technologie.

(9) Pokud jde o zachycování a ukládání 
uhlíku a obnovitelné zdroje energie, 
vychází toto nařízení ze strategického 
plánu pro energetické technologie a ze
směrnice 2009/.../ES Evropského 
parlamentu a Rady o podpoře energie 
z obnovitelných zdrojů, které vyžadoval 
společný a strategický plán zaměřený na 
úsilí vynakládané na výzkum a inovace 
v oblasti energií ve spojení s politickými 
cíli EU v této oblasti a současně obsahoval 
závazek vypracovat šest evropských 
průmyslových iniciativ, z nichž tři 
(největší větrné turbíny, přičemž se bude 
využívat především energie větru na moři; 
větší fotovoltaické články a koncentrované 
solární energie; a jednotné, inteligentní 
evropské distribuční soustavy pro 
elektřinu, která se vyrovná s výrazným 
začleněním obnovitelných a 
decentralizovaných zdrojů energie) přímo 
nebo nepřímo souvisí s touto specifickou 
oblastí. Evropská rada vyzvala na svém 
zasedání dne 16. října 2008 Komisi, aby 
provádění plánu pro energetické 
technologie výrazným způsobem urychlila. 
Tímto programem se zahajuje financování 
zachycování a ukládání uhlíku a větrné 
energie na moři, aniž je přitom dotčeno 
šest průmyslových iniciativ zaměřených na 
demonstrační projekty v energetice, které 
navrhl Evropský strategický plán pro 
energetické technologie.
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Or. en

Odůvodnění

Není důvod, aby byla naše podpora omezena na projekty týkající se zachycování a skladování 
uhlíku a projekty týkající se větrné energie. Naopak to bude silně kontraproduktivní ve vztahu 
k naší snaze oživit a posílit evropské hospodářství a poskytnout nové pracovní příležitosti 
našim občanům. Obecná formulace týkající se všech forem energie bude proto považována za 
vhodnější.

Pozměňovací návrh 27
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) V oblasti energetické účinnosti 
existuje ve městech obrovský potenciál, 
vůle a schopnost směřovat k udržitelnému 
rozvoji, který vede ke krátkodobému 
povzbuzení i dlouhodobé restrukturalizaci 
ekonomiky EU, jak to ukazuje úspěch 
iniciativy Paktu primátorů. Města mohou 
apelovat na existující úzká mezioborová 
partnerství, odbornou znalost 
v projektovém řízení „v místě“, 
odpovědnost jako subjektů plánování a 
uplatňovat svou úlohu velkého 
zaměstnavatele i úlohu v řízení 
infrastruktury. Inovační a udržitelné 
projekty na úrovni měst budou mít
možnost využívat výhodu kapacit na 
místní úrovni ke školením pracovníků, 
modernizaci infrastruktury a podpoře 
podnikání. Města by rovněž měla být 
podporována, aby přinejmenším 
dosahovala cílů EU týkajících se energie 
a klimatu. Města, a zejména energetická 
účinnost a obnovitelné zdroje energie 
týkající se budov ve městech a městských 
center, by proto měly být středem zájmu 
programu EEPR, a to přerozdělením 
zdrojů ve prospěch „inteligentních 
projektů“ koordinovaných a široce 
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realizovaných na úrovni města.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) 40 % spotřebované energie v EU 
pochází ze stavebnictví. Nezbytné 
prostředky pro renovaci a výstavbu budov 
způsobem, který je nejúčinnější z hlediska 
spotřeby energie, a zároveň použití 
veškerých obnovitelných zdrojů energie, 
jež jsou v daném místě dostupné, mají 
mimořádnou důležitost pro zmírnění 
dopadů změny klimatu, zlepšení 
zabezpečení dodávek energie a zajištění 
okamžitého růstu zaměstnanosti v EU. 
Program EEPR by měl poskytovat pomoc 
pro počáteční investice do energeticky 
inteligentních budov a v obecnější rovině 
s cílem posloužit jako cíle směrnice 
xxxx/xxxx o energetické náročnosti 
budov.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9c) Náklady na využívání zdrojů jsou 
v některých klíčových odvětvích EU 
v současnosti značné, a někdy dokonce 
vyšší než náklady na pracovní sílu. Jak je 
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uvedeno v příslušném sdělení Komise, je 
EU rovněž rostoucí a zneklidňující měrou 
závislá na omezeném počtu zemí, které 
nejsou jejími členskými státy, v případě 
některých vzácných, avšak strategických 
surovin, jako například lithia. Využití 
nynější krize k výrazným investicím do 
modernizace průmyslových procesů ve 
velkých průmyslových odvětvích v EU a 
v jejich sektoru malých a středních 
podniků bude jeden z největších motorů 
pro konkurenceschopnost ekonomiky EU. 
Ekologická odvětví jsou díky svému 
vysokému potenciálu růstu také 
důležitými odvětvími do budoucna. EU 
zastává často vedoucí úlohu ve výzkumu 
v oblasti ekologických technologií, ale jiné 
ekonomiky, zejména Spojené státy, předčí 
EU, pokud jde o praktickou realizaci 
těchto technologií, včetně lepšího přístupu 
k rizikovému kapitálu.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby byl dopad tohoto nařízení na 
hospodářskou krizi okamžitý, je třeba, aby 
v něm byly uvedeny projekty, které mohou 
získat okamžitou finanční pomoc, s tím, že 
musí splňovat kritéria na zajištění 
účinnosti a efektivnosti a limity dané 
finančním rámcem.

(10) Aby byl dopad tohoto nařízení na 
hospodářskou krizi okamžitý, je třeba, aby 
v něm byl sestaven otevřený seznam 
projektů připravených k brzké realizaci, 
které mohou získat okamžitou finanční 
pomoc, s tím, že musí splňovat kritéria na 
zajištění závazku ohledně financování a 
dále brzkého zahájení nejpozději do roku 
2010, vysokého potenciálu sociální 
návratnosti, pokud jde o energetickou 
bezpečnost a změnu klimatu a technickou 
a finanční kvalitu, a limity dané finančním 
rámcem.
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Pozměňovací návrh 31
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Města mají obrovský potenciál, vůli 
a schopnost směřovat k udržitelnému 
rozvoji, který vede ke krátkodobému 
povzbuzení i dlouhodobé restrukturalizaci 
ekonomiky EU, jak to ukazuje úspěch 
iniciativy Paktu primátorů. Města by měla 
být podporována, aby přinejmenším 
dosahovala cílů EU týkajících se energie 
a klimatu; města a energetická účinnost 
by proto měly být středem zájmu 
programu EEPR, a to prostřednictvím 
projektů „inteligentních měst“.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pokud jde o projekty propojení 
plynárenských a elektrizačních soustav, je 
tento seznam sestaven podle toho, do jaké 
míry projekt přispívá k cílům zabezpečení 
a diverzifikace dodávek stanoveným 
v nedávno vydaném Druhém strategickém 
přezkumu energetické politiky, který 
schválil Evropský parlament a Rada. 
Základem pro výběr projektů je to, zda 
uskutečňují priority stanovené v uvedeném 
přezkumu, zda jsou dostatečně 

(11) Pokud jde o projekty propojení 
plynárenských a elektrizačních soustav, je 
tento otevřený seznam sestaven podle toho, 
do jaké míry projekt přispívá k cílům 
zabezpečení a diverzifikace dodávek 
stanoveným v nedávno vydaném Druhém 
strategickém přezkumu energetické 
politiky, který schválil Evropský parlament 
a Rada. Základem pro výběr projektů je to, 
zda uskutečňují priority stanovené 
v uvedeném přezkumu, zda jsou dostatečně 
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propracované a zda přispívají k: propracované a zda přispívají k:

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V tomto ohledu vykazuje stávající 
seznam projektů, který navrhuje Komise 
k financování z programu EEPR, i nadále 
nízkou soudržnost a nedává adekvátní 
odpověď na řešení krize členským státům 
nejvíce zasaženým krizí v dodávkách 
zemního plynu.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pokud jde o větrnou energii na moři, 
obsahuje seznam projekty, u nichž lze na 
základě informací od zúčastněných stran 
v rámci Evropské technologické platformy 
pro větrnou energii, průmyslových a jiných 
zdrojů zvážit, zda je možno je schválit a 
připravit k uskutečnění; zda jsou inovativní 
a zároveň vycházejí ze zavedených 
koncepcí; zda je možné je prostřednictvím 
finančního stimulu urychlit; zda mají 
přeshraniční význam; zda jsou rozsáhlé a 
zda mohou prokázat, jakým způsobem 
budou výsledky technického rozvoje 
efektivně šířeny z hlediska cílů a struktur 

(12) Pokud jde o obnovitelnou energii, 
obsahuje otevřený seznam projekty 
zaměřené na větrnou energii na moři, 
u nichž lze spolu s dalšími projekty 
v oblasti obnovitelné energie na základě 
informací od zúčastněných stran v rámci 
Evropské technologické platformy pro 
větrnou energii, průmyslových a jiných 
zdrojů zvážit, zda je možno je schválit a 
připravit k uskutečnění; zda jsou inovativní 
a zároveň vycházejí ze zavedených 
koncepcí; zda je možné je prostřednictvím 
finančního stimulu urychlit; zda mají 
přeshraniční význam; zda jsou rozsáhlé a 
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schválených v Evropském strategickém 
plánu pro energetické technologie. 
Finanční pomoc by měla směřovat k těm 
projektům, které jsou schopny výrazně 
postoupit kupředu s vývojem projektu 
v letech 2009 a 2010.

zda mohou prokázat, jakým způsobem 
budou výsledky technického rozvoje 
efektivně šířeny, a to zejména z hlediska 
cílů a struktur schválených v Evropském 
strategickém plánu pro energetické 
technologie. Finanční pomoc by měla 
směřovat k těm projektům, které jsou 
schopny výrazně postoupit kupředu s 
vývojem projektu v letech 2009 a 2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pokud jde o zachycování a ukládání 
uhlíku, měl by být tento seznam sestaven 
na základě informací od zúčastněných 
stran v rámci Fóra pro fosilní paliva, 
Evropské technologické platformy pro 
elektrárny na fosilní paliva s nulovými 
emisemi a jiných zdrojů. Finanční pomoc 
by měla směřovat k těm projektům, které 
jsou schopny výrazně postoupit kupředu s 
vývojem projektu v letech 2009 a 2010.

(13) Pokud jde o zachycování a ukládání 
uhlíku, finanční pomoc by měla směřovat 
pouze k těm projektům, které jsou schopny 
závazku ohledně financování a rovněž 
zahájení prací nejpozději do roku 2010. 

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V případě, že nemůže finanční 
pomoc směřovat k projektům uvedeným 
na seznamu s ohledem na nedosažení 
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pokroku a nepřipravenost investice v roce 
2009 a 2010, předloží Komise –
v případech, kdy je to vhodné – návrh, ve 
kterém uvede dodatečné způsobilé 
projekty v oblasti energetiky.

Or. en

Odůvodnění

V případě, že určené projekty nejsou připravené pro finanční podporu v příštích dvou letech, 
mělo by být zajištěno, aby finanční pomoc vyčleněná pro tyto projekty mohla být zpřístupněna 
jiným uznatelným projektům, které splňují kritéria uvedená v prvním pododstavci článku 1.

Pozměňovací návrh 37
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) To bylo mělo být posuzováno podle 
toho, zda existuje propracovaná a 
proveditelná koncepce pro elektrárnu, a to 
včetně komponenty na zachycování 
uhlíku; zda existuje propracovaná a 
proveditelná koncepce pro přepravu a 
ukládání CO2; a zda existuje jasný závazek
místních orgánů, že projekt podpoří. 
Projekty budou rovněž muset prokázat, že 
výsledky technického rozvoje budou 
rozšiřovány efektivně a jak urychlí 
dosažení cílů stanovených v Evropském 
strategickém plánu pro energetické 
technologie.

(14) Kritéria pro výběr projektů a pro 
poskytnutí finančních prostředků by měla 
být založena na tom, zda existuje 
propracovaný a proveditelný projekt na 
zachycování a ukládání uhlíku; zda 
existuje propracovaný a proveditelný
projekt na přepravu a ukládání CO2; a zda 
je prokázána schopnost získat veškerá 
nezbytná povolení vnitrostátních a
místních orgánů do konce roku 2009. 
Projekty budou rovněž muset prokázat, že 
výsledky technického rozvoje budou 
rozšiřovány efektivně a jak urychlí 
dosažení cílů stanovených v Evropském 
strategickém plánu pro energetické 
technologie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Mezi způsobilými projekty bude třeba 
vybírat. Výběr by měl mimo jiné zajistit, že 
v každém členském státě bude podporován 
nejvýše jeden projekt zaměřený na 
zachycování a ukládání uhlíku, aby se 
zajistil průzkum celého spektra podmínek 
geologického ukládání a podpořil cíl, jímž 
je podnítit oživení ekonomiky v Evropě.

(15) Mezi způsobilými projekty bude třeba
vybírat. Výběr by měl mimo jiné zajistit, že 
v každém členském státě bude podporován 
nejvýše jeden projekt zaměřený na 
zachycování a ukládání uhlíku.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) V souvislosti se specifickým cílem 
tohoto nařízení a vzhledem k potřebě 
naléhavě zajistit maximální finanční 
pomoc třem oblastem projektů, které jsou 
obsažené v tomto nařízení, by Komise 
měla ve spolupráci s finančními nástroji 
Evropské investiční banky a ve spolupráci 
s těmito oblastmi posílit finanční nástroje 
v rámci tohoto nařízení. Zvláštní 
pozornost by ze strany Evropské investiční 
banky měla být věnována vývoji 
finančního nástroje navrženého 
k finanční podpoře projektů v oblasti 
energetiky obsažených v tomto nařízení, 
jenž se bude odvíjet od finančního 
nástroje pro sídlení rizik.

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Lena Ek, Anne Laperrouze, Fiona Hall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Do 30. června 2009 by Komise měla 
Evropskému parlamentu předložit návrh 
zlepšení fungování tří evropských 
strukturálních fondů, zejména ve vztahu 
k malým a středním podnikům, mimo jiné 
zkrácením doby před proplacením 
finančních prostředků z fondů a možností 
obdržet příspěvky z fondů předem.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi potřebné prozkoumat, jak zlepšit přístup k evropským strukturálním fondům, 
především pro malé a střední podniky, neboť malé a střední podniky pravděpodobně neobdrží 
příspěvek z plánu hospodářského oživení.

Pozměňovací návrh 41
Eugenijus Maldeikis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Vzhledem k urgentní potřebě řešit 
hospodářskou krizi a naléhavé energetické 
potřeby Společenství by mělo toto nařízení 
vstoupit v platnost ihned po svém 
vyhlášení.

(23) Vzhledem k urgentní potřebě řešit 
hospodářskou krizi a naléhavé energetické 
potřeby Společenství by mělo toto nařízení 
vstoupit v platnost ihned po svém 
vyhlášení; a Komise by navíc měla 
vypracovat nový program pomoci 
hospodářskému oživení poskytováním 
finanční pomoci Společenství projektům 
v oblasti energetiky na období po roce 
2010.
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Or. en

Pozměňovací návrh 42
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí finanční nástroj 
Evropský program oživení energetiky, dále 
jen „program EEPR“, za účelem rozvoje 
projektů v oblasti energetiky ve 
Společenství, které přispějí 
k hospodářskému oživení, k zabezpečení 
dodávek energie a ke snížení emisí 
skleníkových plynů. 

Toto nařízení zavádí finanční nástroj 
Evropský program oživení energetiky, dále 
jen „program EEPR“, za účelem rozvoje 
projektů v oblasti energetiky ve 
Společenství, které přispějí 
k hospodářskému oživení, k zabezpečení 
dodávek energie, energetické účinnosti a 
ke snížení emisí skleníkových plynů.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení zavádí finanční nástroj, Evropský program oživení energetiky, a je důležité 
zahrnout energetickou účinnost, obzvláště energetickou účinnost budov, a inovační 
technologie.

Pozměňovací návrh 43
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro dosažení uvedených cílů zavádí 
podprogramy v těchto oblastech:

Pro dosažení uvedených cílů zavádí 
podprogramy v těchto oblastech:

a) propojení plynárenských a 
elektrizačních soustav;

a) propojení plynárenských a 
elektrizačních soustav;

b) větrné energie na moři a b) větrné energie na moři;
c) zachycování a ukládání uhlíku. c) zachycování a ukládání uhlíku;

ca) energetické účinnosti, zejména 
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energetické účinnosti budov, a
cb) inovačních technologií.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení zavádí finanční nástroj, Evropský program oživení energetiky, a je důležité 
zahrnout energetickou účinnost, obzvláště energetickou účinnost budov, a inovační 
technologie.

Pozměňovací návrh 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro dosažení uvedených cílů zavádí 
podprogramy v těchto oblastech:

Pro dosažení uvedených cílů zavádí 
podprogramy v těchto oblastech:

a) propojení plynárenských a 
elektrizačních soustav;

a) propojení plynárenských a 
elektrizačních soustav, zejména supersítě 
EU;

b) větrné energie na moři a b) větrné energie na moři a jiných 
obnovitelných zdrojů energie;

c) zachycování a ukládání uhlíku. c) energetické účinnosti, zejména 
prostřednictvím projektů „inteligentních 
měst“;
ca) ekologických odvětví, zejména vyšší 
produktivity zdrojů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro dosažení uvedených cílů zavádí 
podprogramy v těchto oblastech:

Pro dosažení uvedených cílů zavádí 
podprogramy v těchto oblastech:

a) propojení plynárenských a 
elektrizačních soustav;

a) propojení plynárenských a 
elektrizačních soustav;

b) větrné energie na moři a b) větrné energie na moři;
c) zachycování a ukládání uhlíku. c) zachycování a ukládání uhlíku;

ca) energetické účinnosti, včetně 
inteligentních měst, a
cb) jiných obnovitelných energií.

Or. en

Odůvodnění

Projekty zaměřené na oblast energetické účinnosti, zejména inteligentní města, a na 
obnovitelné energie je možné zahájit ihned a mají mimořádný potenciál přispět 
k hospodářskému oživení. Tato odvětví by proto měla být rovněž považována za způsobilá 
podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 46
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) úspory energie a energetické 
účinnosti;

Or. en

Odůvodnění

Měly by být upřednostněny projekty na krátkodobém základě, s krátkodobými výsledky, aby 
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měly významný dopad na současnou krizi.

Pozměňovací návrh 47
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) energeticky inteligentních měst

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jsou domovem pro 80 % obyvatel a vzniká v nich 70 % emisí 
skleníkových plynů, hrají městské oblasti klíčovou úlohu v boji proti změně klimatu. Je v nich 
obrovský potenciál a potřeba investic do udržitelné energie na místní úrovni, což vede ke 
vzniku pracovních míst a současně k rychlejšímu dosahování cílů týkajících se klimatu a 
energie.

Pozměňovací návrh 48
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určuje, které projekty mají být v rámci 
jednotlivých podprogramů financovány, a 
uvádí kritéria pro stanovení a provádění 
opatření nezbytných pro uskutečnění těchto 
projektů.

Uvádí, které projekty mají být 
financovány, a uvádí kritéria pro stanovení 
a provádění opatření nezbytných pro 
uskutečnění těchto projektů.

Or. en

Odůvodnění

Projekty zaměřené na oblast energetické účinnosti, zejména inteligentní města, a na 
obnovitelné energie je možné zahájit ihned a mají mimořádný potenciál přispět 
k hospodářskému oživení. Tato odvětví by proto měla být rovněž považována za způsobilá 
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podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 49
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že zavedené podprogramy a 
určené projekty neumožňují včasné 
investice kvůli nedostatečné 
propracovanosti projektů, může být toto 
nařízení doplněno návrhy, které stanoví 
dodatečné podprogramy a projekty.

Or. en

Odůvodnění

V případě, že určené projekty nejsou připravené pro finanční podporu v příštích dvou letech, 
mělo by být zajištěno, aby finanční pomoc vyčleněná pro tyto projekty mohla být zpřístupněna 
jiným uznatelným projektům, které splňují kritéria uvedená v prvním pododstavci.

Pozměňovací návrh 50
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Různé projekty budou upřednostněny 
podle proveditelnosti jejich obsahu a 
podle rychlosti, s níž je lze dosáhnout. 
Existuje vysoká míra pružnosti mezi 
projekty v těchto čtyřech oblastech.

Or. en
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Odůvodnění

Měly by být upřednostněny projekty na krátkodobém základě, s krátkodobými výsledky, aby 
měly významný dopad na současnou krizi.

Pozměňovací návrh 51
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „investiční fází“ se rozumí fáze projektu, 
během níž dochází k výstavbě a jsou 
vynakládány kapitálové náklady;

e) „investiční fází“ se rozumí fáze projektu, 
během níž dochází k pokročilým 
technickým studiím a výstavbě a jsou 
vynakládány kapitálové náklady;

Or. en

Odůvodnění

V rámci „technických studií“ se předpokládá řada fází, včetně projektu, která odpovídá 
propracovanější úrovni projektu, a proto by se měly technické studie předpokládat 
v investiční spíše než v plánovací fázi.

Pozměňovací návrh 52
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „inteligentními městy“ se rozumí 
města, která se zavázala k energetické 
účinnosti a obnovitelné energii, a to 
zejména v odvětví stavebnictví a odvětví 
dopravy, a která se koordinují na úrovni 
EU, zejména prostřednictvím sítí, jako je 
například Pakt primátorů;

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\772702CS.doc 33/97 PE421.268v01-00

CS

Pozměňovací návrh 53
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „obnovitelnou energií“ se rozumí 
energie z obnovitelných nefosilních 
zdrojů, jak jsou definovány v článku 
2 směrnice 2009/xxxx Evropského 
parlamentu a Rady o podpoře užívání 
energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „inteligentními městy“ se rozumí 
města, která jsou zavázána k podpoře 
energetické účinnosti a obnovitelné 
energie v odvětví stavebnictví a bydlení a 
podpoře projektů zaměřených na veřejnou 
dopravu šetrnou ke klimatu a která se 
koordinují na úrovni EU, zejména 
prostřednictvím sítí, jako je například 
Pakt primátorů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) „ekologickými odvětvími“ se rozumí 
činnosti, jejichž výsledkem jsou zboží a 
služby určené k měření, prevenci, omezení 
a minimalizaci nebo nápravě škod na 
životním prostředí, pokud jde o vodu, 
ovzduší a půdu, a problémů souvisejících 
s odpady, hlukem a ekosystémy. Zahrnuje 
to čistší technologie, výrobky a služby, 
které snižují dopady na životní prostředí a 
minimalizují znečišťování a využívání 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „inovačními finančními nástroji“ se 
rozumí nástroje s významným pákovým 
efektem na veřejné a soukromé investice; 
patří sem přímý vlastní kapitál pro velké 
projekty, zejména prostřednictvím fondu 
„Marguerite“, přímý vlastní kapitál pro 
malé a střední projekty prostřednictvím 
účasti ve „fondech rizikového kapitálu“ 
z Evropského investičního fondu (EIF), 
nástroj ručených úvěrů a finanční nástroj 
pro sdílení rizik u EIB nebo u státních 
bank, zavedení snížených úrokových sazeb 
nebo půjček od EIB či státních bank nebo 
financování technické pomoci 
„subjektům, které jsou katalyzátory 
změn“, tj. například tzv. inteligentním 
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městům;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) „zásadou podle kvalit“ se rozumí 
zásada, podle níž budou životaschopné a 
udržitelné projekty vybírány ze 
způsobilých projektů a budou jim 
poskytovány granty nebo pomoc v rámci 
inovačního finančního nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční rámec provádění programu 
EEPR pro léta 2009 a 2010 představuje 
částka 3 500 milionů EUR rozdělená 
takto:

1. Finanční rámec provádění programu 
EEPR pro léta 2009 a 2010 představuje 
částka 3 750 milionů EUR.

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Hannes Swoboda, Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční rámec provádění programu 
EEPR pro léta 2009 a 2010 představuje 
částka 3 500 milionů EUR rozdělená takto:

1. Finanční rámec provádění programu 
EEPR pro léta 2009 a 2010 představuje 
částka 3 500 milionů EUR rozdělená takto:

a) projekty zaměřené na propojení 
plynárenských a elektrizačních soustav: 
1 750 milionů EUR;

a) projekty zaměřené na propojení 
plynárenských a elektrizačních soustav až 
1 750 milionů EUR;

b) projekty zaměřené na větrnou energii na 
moři: 500 milionů EUR;

b) projekty zaměřené na větrnou energii na 
moři: až 500 milionů EUR;

c) projekty zaměřené na zachycování a 
ukládání uhlíku: 1 250 milionů EUR.

c) projekty zaměřené na zachycování a 
ukládání uhlíku: až 1 250 milionů EUR;

ca) investice do úspor energie a 
energetické účinnosti, zejména v rámci 
programů úspory energie na místní 
úrovni, až 1 000 milionů EUR.
Při rozhodování o konkrétním 
financování podle písmen a) až ca) by 
měla být věnována důkladná pozornost 
tomu, aby nedošlo k překročení celkového 
finančního rámce.

Or. en

Odůvodnění

Iniciativy na místní a regionální úrovni, které mohou být prováděny poměrně snadno a rychle, 
by měly být rovněž podporovány.

Pozměňovací návrh 60
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) projekty zaměřené na zachycování a c) projekty zaměřené na zachycování a 

Adlib Express Watermark



AM\772702CS.doc 37/97 PE421.268v01-00

CS

ukládání uhlíku: 1 250 milionů EUR. ukládání uhlíku: 750 milionů EUR.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba mít finanční prostředky lépe rozložené.

Pozměňovací návrh 61
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) energetická účinnost, včetně 
energetické účinnosti budov: 500 milionů.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí investovat do energetické účinnosti budov, neboť stavebnictví je jedno z odvětví, 
které mohou nastartovat evropskou ekonomiku.

Pozměňovací návrh 62
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) energeticky inteligentní města: 
500 milionů EUR;

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. 50 % celkového finančního rámce, jak 
je uveden v odstavci 1, bude poskytnuto 
projektům spadajícím do oblastí 
uvedených v odst. 1 písm. c) ve formě 
přímých grantů, a to ve výši 1 875 milionů 
EUR, zatímco zbývajících 50 % celkového 
finančního rámce bude poskytnuto ve 
formě inovačních finančních nástrojů. 
Nerozdělené finanční prostředky v roce 
2009 a 2010 ve formě grantů budou 
převedeny ve prospěch inovačních 
finančních nástrojů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Energetická infrastruktura 
financovaná nebo spolufinancovaná ve 
formě dostupných evropských fondů bude 
hospodářsky životaschopnou a bude mít 
celkovou evropskou přidanou hodnotu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Příspěvek z rozpočtu Evropské unie do 
EIB, EIF a dalších státních bank určený 
pro inovační finanční nástroje, jak jsou 
uvedeny v odstavci 1a, se rovná 1 875 
milionů EUR. Příslušné finanční instituce 
přispějí stejnou částkou, tedy dalšími 
1 875 milionů EUR, a celkem tak bude 
k dispozici pro inovační finanční nástroje 
3 750 milionů EUR, s dalším významným 
pákovým efektem na veřejné a soukromé 
investice někde mezi 5 a 15 miliony EUR 
v závislosti na povaze daného inovačního 
finančního nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Celková částka přímých grantů a 
inovačních finančních nástrojů ve výši 
5 625 milionů EUR, jak je uvedena 
v odstavcích 1a a 1b, bude rozdělena 
rovnoměrně a flexibilně na základě 
zásady podle kvalit mezi:

a) projekty zaměřené na propojení 
plynárenských a elektrizačních soustav: 
1 750 milionů EUR;

a) projekty zaměřené na propojení 
plynovodů a elektřiny, zejména supersíť 
EU, (...)

b) projekty zaměřené na větrnou energii na 
moři: 500 milionů EUR;

b) projekty zaměřené na větrnou energii na 
moři a jiné obnovitelné energie (...);

c) projekty zaměřené na zachycování a 
ukládání uhlíku: 1 250 milionů EUR.

c) energetickou účinnost, zejména 
program „inteligentních měst“;
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ca) ekologická odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Finanční rámec určený pro projekty 
uvedené v příloze, které nesplňují kritéria 
způsobilosti podle článků 8, 14 a 19, 
budou neprodleně přerozděleny ve 
prospěch projektů energetické účinnosti, 
včetně projektů inteligentních měst, a 
dalších projektů zaměřených na 
obnovitelné zdroje energie, jak jsou 
uvedeny v písmenech ca) a cb) článku 1, 
které splňují kritéria způsobilosti uvedená 
v článku 23a.

Or. en

Odůvodnění

Projekty zaměřené na oblast energetické účinnosti, zejména inteligentní města, a na 
obnovitelné energie je možné zahájit okamžitě a mají mimořádný potenciál přispět 
k hospodářskému oživení.

Pozměňovací návrh 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozpočtový orgán rozhodne o návrhu 
Komise ve lhůtě šesti týdnů. Pokud 
Evropský parlament v této lhůtě 
nerozhodne, považují se návrhy za 

4. Rozpočtový orgán rozhodne o návrhu 
Komise ve lhůtě dvanácti týdnů.
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schválené.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Kapitola II – Podprogramy

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola II se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Namísto velmi specifických ustanovení o každém případném podprogramu, jak to navrhuje 
Komise, je lepší a snadnější mít horizontální ustanovení vztahující se na všechny 
podprogramy. Kapitola II jako celek se tedy nahrazuje souborem obecných ustanovení 
v kapitole III. Tento pozměňovací návrh ve skutečnosti vypouští celou kapitolu II, od článku 4 
po článek 22.

Pozměňovací návrh 70
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) k optimalizaci kapacity energetické sítě 
a dotvoření vnitřního trhu s energií, 
zejména pokud jde o projekty týkající se 
přeshraničních úseků;

b) k optimalizaci kapacity energetické sítě 
a dotvoření vnitřního trhu s energií, 
zejména pokud jde o projekty týkající se 
přeshraničních úseků, které se zaměří na 
propojení všech vnitrostátních trhů 
v členských státech a nebudou omezeny 
na některé regiony;

Or. en
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Odůvodnění

Omezení investic na regionální vzájemná propojení by bylo podceněním potenciálu 
vzájemného propojení a nepřispělo by k zabezpečení dodávek v dotčených členských státech.

Pozměňovací návrh 71
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) k rozvoji sítě s cílem posílit 
hospodářskou a sociální soudržnost 
snížením izolace znevýhodněných a 
ostrovních regionů Společenství;

c) k rozvoji energetické sítě s cílem posílit 
hospodářskou a sociální soudržnost a snížit 
izolaci znevýhodněných a ostrovních 
regionů Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) k napojení obnovitelných zdrojů energie 
a

d) k napojení a integraci obnovitelných 
zdrojů energie a

Or. en

Odůvodnění

Stejně významné jako fyzické připojení obnovitelných energií je jejich integrace a následná 
správa sítě. Infrastruktura související s integrací je nezbytná, neboť tyto systémy s vysokým 
stupněm vzájemného propojení jsou robustnější a mohou v souladu s cíli EU integrovat vyšší 
podíl obnovitelných energií.
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Pozměňovací návrh 73
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) k zajištění adekvátní reakce na 
nedávnou krizi v dodávkách plynu.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program EEPR slouží k naléhavě potřebné 
úpravě a rozvoji energetických sítí, které 
jsou ve Společenství obzvláště důležité pro 
podporu fungování vnitřního trhu s energií, 
a zejména pro řešení problémů se sníženou 
průchodností, zabezpečení a diverzifikaci 
dodávek a pro překonání 
environmentálních, technických a 
finančních překážek. Zvláštní podpora 
Společenství je nezbytná pro mnohem 
intenzivnější rozvoj energetických sítí a 
pro urychlení jejich budování.

Program EEPR slouží k naléhavě potřebné 
úpravě a rozvoji energetických sítí, které 
jsou ve Společenství obzvláště důležité pro 
podporu fungování vnitřního trhu s energií, 
a zejména pro řešení problémů se sníženou 
průchodností, zabezpečení a diverzifikaci 
dodávek a pro překonání 
environmentálních, technických a 
finančních překážek. Zvláštní podpora 
Společenství je nezbytná pro mnohem 
intenzivnější rozvoj energetických sítí a 
pro urychlení jejich budování, a to zejména 
v členských státech, které byly zasaženy 
krizí v dodávkách plynu v lednu 2009 a jež 
jsou nejzranitelnější vůči neočekávanému 
přerušení dodávek plynu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam projektů podle priorit stanovených 
v článku 5 je uveden v části A přílohy.

Orientační seznam projektů podle priorit 
stanovených v článku 5 je uveden v části A 
a B přílohy.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být upřednostněny projekty na krátkodobém základě, s krátkodobými výsledky, aby 
měly významný dopad na současnou krizi.

Pozměňovací návrh 76
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční pomoc Společenství v rámci 
programu EEPR (dále jen „pomoc EEPR“) 
na projekty zaměřené na propojení 
plynárenských a elektrizačních soustav se 
poskytuje na opatření, jejichž 
prostřednictvím se uskuteční projekty 
uvedené v části A přílohy nebo jejich části.

1. Finanční pomoc Společenství v rámci 
programu EEPR (dále jen „pomoc EEPR“) 
na projekty zaměřené na propojení 
plynárenských a elektrizačních soustav se 
poskytuje na opatření, která přispívají ke 
zvýšení energetické účinnosti, včetně 
energetické účinnosti budov, nebo jejichž 
prostřednictvím se uskuteční projekty 
uvedené v části A přílohy nebo jejich části.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byla finanční pomoc v rámci pomoci EEPR pro projekty zaměřené na 
propojení plynárenských a elektrizačních soustav poskytována opatřením, která rovněž 
přispívají ke zvýšení energetické účinnosti, včetně energetické účinnosti budov.
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Pozměňovací návrh 77
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návrhy jsou způsobilé pro pomoc 
EEPR, pouze pokud uskutečňují projekty 
uvedené v části A přílohy a nepřekročí 
maximální výši pomoci EEPR stanovenou 
tamtéž.

1. Návrhy jsou způsobilé pro pomoc 
EEPR, pouze pokud uskutečňují projekty 
týkající se energetické účinnosti, včetně 
energetické účinnosti budov, nebo jsou 
projekty uvedené v části A přílohy a 
nepřekročí maximální výši pomoci EEPR 
stanovenou tamtéž.

Or. ro

Odůvodnění

Energetická účinnost je oblastí, která by mohla přispět k hospodářskému rozvoji v Evropě.

Pozměňovací návrh 78
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) pro dlouhodobé projekty, které mají 
začít do konce roku 2010, a

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že projekty způsobilé k financování podle tohoto nařízení budou skutečně 
přispívat k hospodářskému oživení, je nutné, aby dotčené projekty byly dokončeny a 
zrealizovány do jednoho a půl roku. Je rovněž důležité, aby bylo financování zaměřeno na 
velké projekty, a přispívalo tak k finančnímu oživení po dlouhou dobu.
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Pozměňovací návrh 79
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Různé projekty budou upřednostněny 
podle proveditelnosti obsahu a podle 
rychlosti, s níž je lze realizovat.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být upřednostněny projekty na krátkodobém základě, s krátkodobými výsledky, aby 
měly významný dopad na současnou krizi.

Pozměňovací návrh 80
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) propracovanost, zejména ve vztahu ke 
schopnosti zahájit brzy práce a k závazku 
ohledně financování do konce roku 2010;

a) propracovanost, zejména ve vztahu ke 
schopnosti zahájit brzy práce a k závazku 
ohledně financování do konce roku 2011;

Or. en

Odůvodnění

Plán hospodářského oživení byl zamýšlen jako stimul pro evropskou ekonomiku na základě 
dlouhodobých cílů EU; zajištěním vyšší kapacity vzájemného propojení se však stává 
významnou příležitostí k tomu, aby se posunul kupředu jednotný evropský trh s energiemi.
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Pozměňovací návrh 81
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) období, v němž musí být zvýšení 
kapacity vzájemného propojení k dispozici 
subjektům na trhu, což nesmí být více než 
tři roky od poskytnutí pomoci;

Or. en

Odůvodnění

Plán hospodářského oživení byl zamýšlen jako stimul pro evropskou ekonomiku na základě 
dlouhodobých cílů EU; zajištěním vyšší kapacity vzájemného propojení se však stává 
významnou příležitostí k tomu, aby se posunul kupředu jednotný evropský trh s energiemi.

Pozměňovací návrh 82
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) zvýšení přepravní kapacity elektřiny 
nebo plynu alespoň mezi hranicemi 
členských států zapojených do projektu, 
bez ohledu na to zda je pomoc poskytnuta 
jednomu nebo více těmto členským 
státům;

Or. en

Odůvodnění

Plán hospodářského oživení byl zamýšlen jako stimul pro evropskou ekonomiku na základě 
dlouhodobých cílů EU; zajištěním vyšší kapacity vzájemného propojení se však stává 
významnou příležitostí k tomu, aby se posunul kupředu jednotný evropský trh s energiemi.
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Pozměňovací návrh 83
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) rozsah, ve kterém je projekt v souladu 
s prioritami stanovenými v každé 
z regionálních iniciativ pod vedením 
skupiny evropských regulačních orgánů 
pro elektroenergetiku a plynárenství
s cílem dosáhnout jednotného evropského 
trhu s energiemi;

Or. en

Odůvodnění

Plán hospodářského oživení byl zamýšlen jako stimul pro evropskou ekonomiku na základě 
dlouhodobých cílů EU; zajištěním vyšší kapacity vzájemného propojení se však stává 
významnou příležitostí k tomu, aby se posunul kupředu jednotný evropský trh s energiemi.

Pozměňovací návrh 84
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) možnosti pro zvýšení energetické 
účinnosti a snížení spotřeby primární 
energie ve stavebnictví i jinde.

Or. ro

Odůvodnění

S ohledem na posouzení příchozích návrhů by kritéria použitá Komisí měla obsahovat 
možnosti pro zvýšení energetické účinnosti a snížení spotřeby primární energie ve stavebnictví 
i jinde.
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Pozměňovací návrh 85
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Různé projekty budou upřednostněny 
podle pravděpodobné úspěšnosti jejich 
obsahu a podle rychlosti, s níž je lze 
realizovat.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být upřednostněny projekty na krátkodobém základě, s krátkodobými výsledky, aby 
měly významný dopad na současnou krizi.

Pozměňovací návrh 86
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pomoc EEPR na projekty zaměřené na 
větrnou energii na moři se poskytne na 
základě výzvy k předkládání návrhů 
omezených na opatření, jejichž 
prostřednictvím se realizují projekty 
uvedené v části B přílohy.

1. Pomoc EEPR na projekty zaměřené na 
větrnou energii na moři se poskytne na 
základě výzvy k předkládání návrhů, které 
realizují projekty, například ty, které jsou 
orientačně uvedené v části B přílohy.

Or. en

Odůvodnění

Příloha se musí příslušně upravit.
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Pozměňovací návrh 87
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Projektům zaměřeným na větrnou 
energii na moři, jak jsou uvedeny 
v odstavci 1, budou poskytnuty finanční 
prostředky v souladu s prioritami 
stanovenými v Evropském strategickém 
plánu pro energetické technologie (plán 
SET). Plán SET se v budoucnosti vezme 
v úvahu při stanovení priorit pro 
financování ve vztahu k šesti evropským 
průmyslovým iniciativám plánu SET.

Or. en

Odůvodnění

Plán SET se zaměřuje na urychlení vývoje širokého portfolia technologií, které budou 
nezbytné k boji proti změně klimatu a při zlepšení zabezpečení dodávek energie. Tento plán 
hospodářského oživení přispívá financováním předem pouze pro větrnou energii a 
zachycování a ukládání uhlíku. Při diskusích o rozpočtu by se v budoucnu mělo zvážit 
financování dalších technologií, aby bylo zajištěno, že tyto další technologie nebudou 
opomíjeny a že vítr a zachycování a ukládání uhlíku nedostává dvojí finanční podporu 
z různých zdrojů na úkor jiných odvětví.

Pozměňovací návrh 88
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návrhy jsou způsobilé pro pomoc 
EEPR, pouze pokud uskutečňují projekty 
uvedené v části B přílohy, nepřekročí 
maximální výši pomoci EEPR stanovenou 

1. Návrhy jsou způsobilé pro pomoc 
EEPR, pouze pokud uskutečňují projekty, 
které jsou například uvedené v části B 
přílohy B.
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tamtéž a splňují tyto podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Měly by být upřednostněny projekty na krátkodobém základě, s krátkodobými výsledky, aby 
měly významný dopad na současnou krizi.

Pozměňovací návrh 89
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) harmonogram projektu zahrnuje hlavní 
kapitálové náklady v roce 2009 a 2010;

a) projekt je dlouhodobý a jeho začátek je 
zamýšlen do konce roku 2010;

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že projekty způsobilé k financování podle tohoto nařízení budou skutečně 
přispívat k hospodářskému oživení, je nutné, aby dotčené projekty byly dokončeny a 
zrealizovány do jednoho a půl roku. Je rovněž důležité, aby bylo financování zaměřeno na 
velké projekty, a přispívalo tak k finančnímu oživení po dlouhou dobu.

Pozměňovací návrh 90
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Různé projekty budou upřednostněny 
podle proveditelnosti jejich obsahu a 
podle rychlosti, s níž je lze realizovat.

Or. en
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Odůvodnění

Měly by být upřednostněny projekty na krátkodobém základě, s krátkodobými výsledky, aby 
měly významný dopad na současnou krizi.

Pozměňovací návrh 91
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) rozsah, v jakém podniky ve 
Společenství, jak jsou uvedeny v čl. 14 
odst. 2, řádně začleňují příslušný evropský 
průmysl.

Or. en

Odůvodnění

Pokud má plán hospodářského oživení vyvolat požadovaný účinek, měl by zahrnovat soudržné 
zastoupení evropského průmyslu.

Pozměňovací návrh 92
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Různé projekty by měly být 
upřednostněny podle proveditelnosti 
obsahu a podle rychlosti, s níž je lze 
realizovat.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být upřednostněny projekty na krátkodobém základě, s krátkodobými výsledky, aby 
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měly významný dopad na současnou krizi.

Pozměňovací návrh 93
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pomoc EEPR pro projekty zaměřené na
zachycování a ukládání uhlíku se poskytuje 
na opatření, jejichž prostřednictvím se 
uskuteční projekty uvedené v části C 
přílohy.

1. Pomoc EEPR pro projekty zaměřené na 
zachycování a ukládání uhlíku se poskytuje 
na opatření, jejichž prostřednictvím se 
uskuteční projekty, které jsou například
uvedené v části C přílohy.

Or. en

Odůvodnění

Příloha se musí příslušně upravit.

Pozměňovací návrh 94
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pomoc EEPR se poskytne maximálně na 
pět projektů. Finanční prostředky 
nepřekročí 250 milionů EUR na jeden 
projekt.

4. Pomoc EEPR se poskytne maximálně na 
pět projektů. Finanční prostředky 
nepřekročí 150 milionů EUR na jeden 
projekt.

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Projektům zaměřeným na zachycování 
a ukládání uhlíku, jak jsou uvedeny 
v odstavci 1, budou poskytnuty finanční 
prostředky v souladu s Evropským 
strategickým plánem pro energetické 
technologie (plán SET). Ty finanční 
prostředky se v budoucnu vezmou v úvahu 
při stanovení priorit pro financování ve 
vztahu k šesti evropským průmyslovým 
iniciativám plánu SET.

Or. en

Odůvodnění

Plán SET se zaměřuje na urychlení vývoje širokého portfolia technologií, které budou 
nezbytné k boji proti změně klimatu a při zlepšení zabezpečení dodávek energie. Tento plán 
hospodářského oživení přispívá financováním předem pouze pro větrnou energii a 
zachycování a ukládání uhlíku. Při diskusích o rozpočtu by se v budoucnu mělo zvážit 
financování dalších technologií, aby se zamezilo tomu, že budou jiné technologie opomíjeny 
nebo že vítr a zachycování a ukládání uhlíku bude dostávat dvojí finanční podporu z různých 
zdrojů na úkor jiných odvětví.

Pozměňovací návrh 96
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návrhy jsou způsobilé pro poskytnutí 
pomoci EEPR, pouze pokud se jejich 
prostřednictvím realizují projekty uvedené 
v části C přílohy a pokud splňují tyto 
podmínky:

1. Návrhy jsou způsobilé pro pomoc 
EEPR, pouze pokud uskutečňují projekty, 
které jsou například uvedené v části C 
přílohy:
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Or. en

Odůvodnění

Příloha se musí příslušně upravit.

Pozměňovací návrh 97
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty prokáží, že mají schopnost 
zachycovat nejméně 85 % CO2
v zařízeních na výrobu energie 
s minimálním elektrickým výkonem 
300 MW nebo jeho ekvivalentem a 
schopnost přepravovat a geologicky 
ukládat tento CO2 bezpečně pod zemí;

a) projekty prokáží, že mají schopnost 
zachycovat nejméně 85 % CO2
v zařízeních na výrobu energie 
s minimálním elektrickým výkonem 
300 MW nebo jeho ekvivalentem (nebo 
v zařízeních pro zachycování 
zpracovávajících tok odpadního plynu 
odpovídající nejméně výkonu 300 MW ve 
větší elektrárně) a schopnost přepravovat a 
geologicky ukládat tento CO2 bezpečně 
pod zemí;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité upřesnit, že by bylo možné uskutečnit demonstrační projekt zaměřený na 
zachycování a skladování uhlíku zpracovávající odpadní plyn odpovídající nejméně výkonu 
300 MW, i když bude mít elektrárna více než 300 MW jako instalovaný výkon (např. 
800 MW). Umožnilo by to udržet na nízké úrovni celkové náklady, aniž by tím byla ohrožena 
účinnost demonstrace.
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Pozměňovací návrh 98
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty prokáží, že mají schopnost 
zachycovat nejméně 85 % CO2
v zařízeních na výrobu energie 
s minimálním elektrickým výkonem 
300 MW nebo jeho ekvivalentem a 
schopnost přepravovat a geologicky 
ukládat tento CO2 bezpečně pod zemí;

a) projekty prokáží, že mají schopnost 
zachycovat nejméně 85 % CO2
v zařízeních na výrobu energie 
s minimálním elektrickým výkonem 
300 MW nebo jeho ekvivalentem (nebo 
v zařízeních pro zachycování 
zpracovávajících tok odpadního plynu 
odpovídající nejméně výkonu 300 MW ve 
větší elektrárně) a schopnost přepravovat a 
geologicky ukládat tento CO2 bezpečně 
pod zemí;

Or. xm

Odůvodnění

Many demonstration projects based on post-combustion capture technology will involve 
installations with an output exceeding 300 MW, treating only part, and not all, the flue gas 
flow. The above amendment makes this possible providing that the flue gas treated is equal to, 
or greater than, that which would be produced by a 300MW plant using the same technology. 
The decision not to treat the entire flue gas flow makes it possible to reduce the cost of the 
demonstration project without compromising the significance thereof. In fact, post-
combustion CO2 capture will be affected in modular plants.

Pozměňovací návrh 99
Jerzy Buzek, Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty prokáží, že mají schopnost 
zachycovat nejméně 85 % CO2
v zařízeních na výrobu energie 
s minimálním elektrickým výkonem 
300 MW nebo jeho ekvivalentem a 
schopnost přepravovat a geologicky 

a) projekty prokáží, že mají schopnost 
zachycovat nejméně 85 % CO2
v zařízeních na výrobu energie 
s minimálním elektrickým výkonem 
250 MW nebo jeho ekvivalentem a 
schopnost přepravovat a geologicky 
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ukládat tento CO2 bezpečně pod zemí; ukládat tento CO2 bezpečně pod zemí;

Or. en

Odůvodnění

Pokud by nebyla stanovena hranice 250 MW, nesplnila by řada projektů uvedených v příloze 
v seznamu způsobilých projektů kritéria pro financování z tohoto programu.

Pozměňovací návrh 100
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) harmonogram projektu zahrnuje
hlavní kapitálové náklady v roce 2009 a 
2010.

b) projekty budou schopny poskytnout 
závazek ohledně financování hlavních
kapitálových nákladů do roku 2010 za 
podmínky, že obdrží požadované souhlasy 
v plánovací fázi. Hlavní nákladové 
schéma bude do roku 2013, přičemž 
poslední předpokládané náklady budou 
plánovány na rok 2014, resp. 2015.

Or. xm

Odůvodnění

První formulace, která požadovala hlavní investiční náklady v roce 2009 a 2010, nebere 
v potaz skutečnost, že žádné investice nelze provést, dokud nebylo vydáno povolení. Záleží to 
na provedení směrnice o geologickém skladování oxidu uhličitého na vnitrostátní úrovni, ale 
podle nejoptimističtějších předpovědí lze povolení očekávat během dvou let. Očekává se, že 
většina investičních nákladů bude uhrazena do roku 2013 a v roce 2014 a 2015 tyto náklady 
významně poklesnou.
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Pozměňovací návrh 101
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) harmonogram projektu zahrnuje hlavní 
kapitálové náklady v roce 2009 a 2010.

b) projekty budou schopny poskytnout 
závazek ohledně financování hlavních
kapitálových nákladů do roku 2010 za 
podmínky, že obdrží požadované souhlasy 
v plánovací fázi. Hlavní nákladové 
schéma bude do roku 2013, přičemž 
poslední předpokládané náklady budou 
plánovány na rok 2014, resp. 2015.

Or. en

Odůvodnění

S přihlédnutím k reálným termínům provedení směrnice o zachycování a ukládání uhlíku a 
administrativním postupům při schvalování je nezbytné umožnit, aby hlavní nákladové 
schéma mohlo být do roku 2013 a nejzazší investice naplánovány na rok 2014, resp. 2015.

Pozměňovací návrh 102
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) harmonogram projektu zahrnuje hlavní 
kapitálové náklady v roce 2009 a 2010.

b) harmonogram projektu zahrnuje závazek 
ohledně hlavního kapitálu během prvních 
dvou let po poskytnutí finančních 
prostředků. Veškeré závazky jsou 
s výhradou fungujícího vnitrostátního 
rámce a získání nezbytných povolení.

Or. en

Odůvodnění

Proces výběru demostračních projektů by mohl trvat do konce roku 2009. Navržená přesná 

Adlib Express Watermark



AM\772702CS.doc 59/97 PE421.268v01-00

CS

data by pak již nebyla s procesem slučitelná. Jakýkoli závazek ohledně kapitálu může být 
proveden pouze s výhradou podmínek, které jsou mimo kontrolu pracovníků projektu.

Pozměňovací návrh 103
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) harmonogram projektu zahrnuje 
hlavní kapitálové náklady v roce 2009 a
2010.

b) projekt je dlouhodobý a jeho začátek je 
zamýšlen do konce roku 2010.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že projekty způsobilé k financování podle tohoto nařízení budou skutečně 
přispívat k hospodářskému oživení, je nutné, aby dotčené projekty byly dokončeny a 
zrealizovány za jeden a půl roku. Je rovněž důležité, aby bylo financování zaměřeno na velké 
projekty, a přispívalo tak k finančnímu oživení po dlouhou dobu.

Pozměňovací návrh 104
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) harmonogram projektu zahrnuje hlavní 
kapitálové náklady v roce 2009 a 2010.

b) harmonogram projektu stanoví možnost 
závazku ohledně financování v roce 2011 
a zahrnuje hlavní kapitálové náklady do 
konce roku 2012.

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) harmonogram projektu zahrnuje hlavní 
kapitálové náklady v roce 2009 a 2010.

b) harmonogram projektu zahrnuje hlavní 
náklady v roce 2009 a 2010.

Or. en

Odůvodnění

Náklady by neměly být omezeny na kapitálové náklady, ale měly by umožňovat také jiné 
náklady, jako například validaci skladování nebo podrobné technické studie.

Pozměňovací návrh 106
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Různé projekty budou upřednostněny 
podle proveditelnosti obsahu a podle 
rychlosti, s níž je lze realizovat.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být upřednostněny projekty na krátkodobém základě, s krátkodobými výsledky, aby 
měly významný dopad na současnou krizi.
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Pozměňovací návrh 107
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kvalitu finančního návrhu na celou 
investiční fázi projektu;

b) kvalitu finančního návrhu na celou 
investiční fázi projektu na základě 
souhrnného finančního plánu a vymezení 
oblastí nebo položek nebo investičních 
fází, k nimž se poskytnutí financování 
vztahuje;

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo podrobně a jednoznačně stanovit nezbytné prvky pro vyhodnocení 
finančního plánu projektového návrhu. Obecná formulace by případě tohoto článku nemusela 
řádně podporovat proces výběru projektů zaměřených na zachycování a skladování uhlíku 
Evropskou komisí.

Pozměňovací návrh 108
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kvalitu finančního návrhu na celou 
investiční fázi projektu;

b) kvalitu finančního návrhu na celou 
investiční fázi projektu na základě 
souhrnného finančního plánu a vymezení 
oblastí nebo položek nebo investičních 
fází, k nimž se poskytnutí financování 
vztahuje;

Or. xm

Odůvodnění

Obecná formulace čl. 20 odst. 1 písm. b) nemusí poskytovat Komisi konkrétní základ 
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k posouzení za účelem výběru projektů zaměřených na zachycování a skladování uhlíku. 
Nařízení by proto mělo podrobně a jednoznačně stanovit prvky, které by se měly používat jako 
základ pro hodnocení finančního balíčku určeného pro předložené projekty.

Pozměňovací návrh 109
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadované finanční prostředky na 
snížení emisí o jednu tunu CO v prvních 
pěti letech provozu (40% podíl);

a) požadované finanční prostředky na 
snížení emisí o jednu tunu CO v prvních 
pěti letech provozu s přihlédnutím mimo 
jiné k nejvýznamnějším faktorům, jako je 
velikost projektu, použitá technologie, 
použité palivo, způsob přepravy (20% 
podíl);

Or. en

Odůvodnění

Návrh je příliš zjednodušený: Náklady na tunu CO2 závisí mimo jiné na velikosti projektu, 
použité technologii (před spalováním a po spalování), použitém palivu, způsobu přepravy 
(včetně dléky potrubí) aj.

Pozměňovací návrh 110
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) složitost projektu a míru inovací celého 
zařízení včetně dalších doprovodných 
výzkumných činností a toho, jak příjemci 
prokáží závazek, že předají výsledky 
technického rozvoje, které projekt přinese, 
dalším subjektům v Evropě v souladu 
s právem Společenství, a zejména s cíli a 

b) míru inovací celého zařízení včetně 
dalších doprovodných výzkumných 
činností a toho, jak příjemci prokáží 
závazek, že předají výsledky technického 
rozvoje, které projekt přinese, dalším 
subjektům v Evropě v souladu s právem 
Společenství, a zejména s cíli a strukturami 
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strukturami uvedenými v Evropském 
strategickém plánu pro energetické 
technologie (40% podíl);

uvedenými v Evropském strategickém 
plánu pro energetické technologie (20% 
podíl);

Or. en

Odůvodnění

Složitost by pro tento účel neměla být podporována. Musíme nalézt rovnováhu mezi 
pravděpodobností, že projekt poskytne očekávané výsledky, a riziky dané technologie.

Pozměňovací návrh 111
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pravděpodobnost toho, že bude projekt 
dosahovat očekávané výsledky (20% 
podíl);

Or. en

Odůvodnění

Složitost by pro tento účel neměla být podporována. Musíme nalézt rovnováhu mezi 
pravděpodobností, že projekt poskytne očekávané výsledky, a riziky dané technologie.

Pozměňovací návrh 112
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) dodatečné přínosy projektu, jako 
například příspěvek směrem k budoucí 
evropské infrastruktuře pro metodu CCS, 
kterou by mohly v budoucnosti využívat 
komerční projekty (20% podíl)
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Or. en

Odůvodnění

Složitost by pro tento účel neměla být podporována. Musíme nalézt rovnováhu mezi 
pravděpodobností, že projekt poskytne očekávané výsledky, a riziky dané technologie.

Pozměňovací návrh 113
Herbert Reul, Werner Langen

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomoc EPPR přispěje na náklady těch 
prvků v investiční fázi projektu, které se 
týkají výhradně zachycování a ukládání 
uhlíku, se zohledněním možných 
provozních zisků. Nepřekročí 80 % 
celkových způsobilých investičních 
nákladů.

Pomoc EPPR přispěje na náklady těch 
prvků v investiční fázi projektu, které se 
týkají výhradně zachycování a ukládání 
uhlíku, se zohledněním možných 
provozních zisků. Nepřekročí 80 % 
celkových způsobilých investičních 
nákladů. Přijetí pomoci EEPR nevylučuje 
další zdroje financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomoc EPPR přispěje na náklady těch 
prvků v investiční fázi projektu, které se 
týkají výhradně zachycování a ukládání 
uhlíku, se zohledněním možných 
provozních zisků. Nepřekročí 80 % 
celkových způsobilých investičních 
nákladů.

Pomoc EPPR přispěje na náklady těch 
prvků v plánovací a investiční fázi 
projektu, které se týkají výhradně 
zachycování a ukládání uhlíku, se 
zohledněním možných provozních zisků. 
Nepřekročí 80 % celkových způsobilých 
investičních nákladů.

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba zahrnout do způsobilých investičních nákladů také náklady související s plánovací 
fází projektu jako celku. Přípravná fáze projektu je ve skutečnosti nedílnou součástí realizace 
velkých projektů.

Pozměňovací návrh 115
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomoc EPPR přispěje na náklady těch 
prvků v investiční fázi projektu, které se 
týkají výhradně zachycování a ukládání 
uhlíku, se zohledněním možných 
provozních zisků. Nepřekročí 80 % 
celkových způsobilých investičních 
nákladů.

Pomoc EPPR přispěje na náklady těch 
prvků v plánovací a investiční fázi 
projektu, které se týkají výhradně 
zachycování a ukládání uhlíku, se 
zohledněním možných provozních zisků. 
Nepřekročí 80 % celkových způsobilých 
investičních nákladů.

Or. xm

Odůvodnění

Do tohoto návrhu nařízení je důležité zahrnout do nákladů financovaných programem EEPR 
náklady související s plánovací fází projektu jako celku na evropské úrovni. Přípravná 
plánovací fáze ve skutečnosti tvoří nedílnou součást realizace projektu, který bude 
spolufinancován, jako celku.

Pozměňovací návrh 116
Philippe Busquin

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomoc EPPR přispěje na náklady těch 
prvků v investiční fázi projektu, které se 
týkají výhradně zachycování a ukládání 
uhlíku, se zohledněním možných 

Pomoc EPPR přispěje na náklady těch 
prvků v investiční fázi projektu, které se 
týkají výhradně zachycování a ukládání 
uhlíku, se zohledněním možných 
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provozních zisků. Nepřekročí 80 %
celkových způsobilých investičních 
nákladů.

provozních zisků. Nepřekročí 50%
celkových způsobilých investičních 
nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomoc EPPR přispěje na náklady těch 
prvků v investiční fázi projektu, které se 
týkají výhradně zachycování a ukládání 
uhlíku, se zohledněním možných 
provozních zisků. Nepřekročí 80%
celkových způsobilých investičních 
nákladů.

Pomoc EPPR přispěje na náklady těch 
prvků v investiční fázi projektu, které se 
týkají výhradně zachycování a ukládání 
uhlíku, se zohledněním možných 
provozních zisků. Nepřekročí 50%
celkových způsobilých investičních 
nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Tři různé oblasti projektů v plánu hospodářského oživení musí být upraveny stejně. Plán 
oživení je míněn k „maximalizaci přínosů a minimalizaci nákladů“. Je kladem přílišný důraz 
na metodu CCS. Peníze daňových poplatníků musí být použity způsobem, který povede 
k rychlému přínosu. Snížením míry celkových způsobilých investičních nákladů na úroveň 
projektů zaměřených na vzájemné propojení sítí a projektů zaměřených na větrnou energii na 
moři by mohly být uvolněny další peníze, aniž se zvýší celkový objem finančních prostředků 
plánu hospodářského oživení.

Pozměňovací návrh 118
Fiona Hall, Lena Ek, Dirk Sterckx, Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomoc EPPR přispěje na náklady těch 
prvků v investiční fázi projektu, které se 

Pomoc EPPR přispěje na náklady těch 
prvků v investiční fázi projektu, které se 
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týkají výhradně zachycování a ukládání 
uhlíku, se zohledněním možných 
provozních zisků. Nepřekročí 80 %
celkových způsobilých investičních 
nákladů.

týkají výhradně zachycování a ukládání 
uhlíku, se zohledněním možných 
provozních zisků. Nepřekročí 50 %
celkových způsobilých investičních 
nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je nutná v zájmu zachování soudržnosti se zásadami uvedenými v dokumentaci 
systému obchodování s emisemi (bod odůvodnění 20), které Parlament přijal v prosinci 2008. 

Pozměňovací návrh 119
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomoc EPPR přispěje na náklady těch 
prvků v investiční fázi projektu, které se 
týkají výhradně zachycování a ukládání 
uhlíku, se zohledněním možných 
provozních zisků. Nepřekročí 80 %
celkových způsobilých investičních 
nákladů.

Pomoc EPPR přispěje na náklady těch 
prvků v investiční fázi projektu, které se 
týkají výhradně zachycování a ukládání 
uhlíku, se zohledněním možných 
provozních zisků. Nepřekročí 50 %
celkových způsobilých investičních 
nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomoc EPPR přispěje na náklady těch 
prvků v investiční fázi projektu, které se 
týkají výhradně zachycování a ukládání 
uhlíku, se zohledněním možných 
provozních zisků. Nepřekročí 80 %

Pomoc EPPR přispěje na náklady těch 
prvků v investiční fázi projektu, které se 
týkají výhradně zachycování a ukládání 
uhlíku, se zohledněním možných 
provozních zisků. Nepřekročí 50 %
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celkových způsobilých investičních 
nákladů. 

celkových způsobilých investičních 
nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomocí EEPR není dotčeno další 
spolufinancování členskými státy a 
z jiných nástrojů Společenství za 
předpokladu, že celková částka 
financovaná Společenstvím a 
vnitrostátními nástroji nepřekročí 80 % 
celkových způsobilých investičních 
nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Ve snaze zamezit případným nejasnostem ve výkladu je nutné jasně stanovit – jak tomu je 
v revidované směrnici o systému obchodování s emisemi – že by demonstrační projekty mohly 
být financovány také členskými státy a/nebo prostřednictvím jiných evropských nástrojů. To 
by posílilo důvěru v investování do metody CCS, neboť zavedení metody CCS je považováno 
za strategické pro dosahování evropských cílů v oblasti změny klimatu.

Pozměňovací návrh 122
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomocí EEPR není dotčeno další 
spolufinancování členskými státy a 
z jiných nástrojů Společenství.
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Or. xm

Odůvodnění

Je nutné, jak je to uvedeno v pozměněné směrnici o systému obchodování s emisemi, jasně 
stanovit, že tyto projekty mohou být také financovány členskými státy a/nebo prostřednictvím 
jiných evropských nástrojů, a zabránit tím jakýmkoli nejasnostem ohledně výkladu 
příslušného znění a napomoci vytvořit nezbytné prostředí investiční důvěry v metodu CCS, 
jejíž zavedení je považováno za strategicky důležité pro dosahování evropských cílů v boji
proti změně klimatu.

Pozměňovací návrh 123
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na základě výzvy k předkládání návrhů 
uvedené v čl. 18 odst. 2 vybere Komise 
postupem podle čl. 28 odst. 2 návrhy na 
získání pomoci EEPR a určí výši 
poskytnuté pomoci EEPR. Komise upřesní 
podmínky a způsoby jejich provádění.

1. Na základě výzvy k předkládání návrhů 
uvedené v čl. 18 odst. 2 vybere Komise 
postupem podle čl. 28 odst. 2 návrhy na 
získání pomoci EEPR a určí výši 
poskytnuté pomoci EEPR. Komise upřesní 
podmínky a způsoby jejich provádění. 
Komise sestaví rezervní seznam návrhů.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 124
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise zveřejní jednou za tři měsíce 
zprávu, ve které uvede aktualizovaný 
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seznam návrhů spolu s očekávanými 
termíny zahájení výstavby.

Or. en

Odůvodnění

Většina projektů uvedených v přílohách A,B,C a D nebude provedena v požadované lhůtě a 
v návaznosti na to nebudou mít tyto projekty ihned pozitivní dopad ve smyslu hospodářství a 
zaměstnanosti. Na druhé straně může odvětví obnovitelných energií a konkrétně odvětví 
solární tepelné energie nabídnout demonstrační projekty, jejichž výstavba může začít ihned a 
které budou mít dopad v energetické i hospodářské oblasti. Měla by Komisí být stanovena 
nová příloha E, která by obsahovala návrhy v oblasti obnovitelných energií a konkrétně 
solární energie.

Pozměňovací návrh 125
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Pokud dojde ke zpoždění jakéhokoli 
návrhu zařazeného do hlavního seznamu 
tak, že jeho fyzická výstavba nebude moci 
být zahájena do 30. června 2010, budou 
návrhy v rezervním seznamu, které 
požadují obdobnou výši finanční podpory, 
zařazeny do hlavního seznamu, aby mohly 
být ihned zahájeny.

Or. en

Odůvodnění

Většina projektů uvedených v přílohách A,B,C a D nebude provedena v požadované lhůtě a 
v návaznosti na to nebudou mít tyto projekty ihned pozitivní dopad ve smyslu hospodářství a 
zaměstnanosti. Na druhé straně může odvětví obnovitelných energií a konkrétně odvětví 
solární tepelné energie nabídnout demonstrační projekty, jejichž výstavba může začít ihned a 
které budou mít dopad v energetické i hospodářské oblasti. Měla by Komisí být stanovena 
nová příloha E, která by obsahovala návrhy v oblasti obnovitelných energií a konkrétně 
solární energie.

Adlib Express Watermark



AM\772702CS.doc 71/97 PE421.268v01-00

CS

Pozměňovací návrh 126
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Návrh nařízení
Kapitola II – oddíl 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 3a
ENERGETICKY INTELIGENTNÍ 

MĚSTA
Článek 22a

Pomoc EEPR na projekty zaměřené na 
energeticky inteligentní města se poskytne 
na základě výzvy k předkládání návrhů 
omezených na opatření, jejichž 
prostřednictvím se realizují projekty 
uvedené v části Ca přílohy (nové).

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jsou domovem pro 80 % obyvatel a vzniká v nich 70 % emisí 
skleníkových plynů, hrají městské oblasti klíčovou úlohu v boji proti změně klimatu. Alokace 
500 milionů EUR městům v rámci plánu hospodářského oživení, jak to původně navrhla 
Komise, byla vyjmuta ze seznamu opatření. Ve městech je však obrovský potenciál investic do 
udržitelné energie na místní úrovni, což vede ke vzniku pracovních míst a současně 
k rychlejšímu dosahování cílů týkajících se klimatu a energie.

Pozměňovací návrh 127
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Kapitola II – oddíl 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 3a
Článek 22a

1. Při financování projektů zaměřených 
na úsporu energie a energetickou 
účinnost bude docházet k úzké spolupráci 
různých finančních institucí, zejména 
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EIB a EIF.
2. Kromě toho bude existovat úzká 
spolupráce místních orgánů při realizaci 
příslušných projektů a různých programů, 
jako jsou např. projekty „inteligentních 
měst“, což bude považováno za projekt 
k financování. Způsobilé mohou být 
projekty zaměřené na fondy na místní 
úrovni v oblasti udržitelné energie 
v oblasti klimatu, přímé půjčky městům 
v EU a bankám na místní úrovni na 
financování opatření v oblasti 
udržitelnosti, projekty agentur na místní 
úrovni v oblasti energie a klimatu a 
kampaně na zvýšení informovanosti 
o trhu s energeticky inteligentními 
budovami.

Or. en

Odůvodnění

Ve spolupráci s různými možnostmi investování mohou být projekty v rámci tohoto nařízení 
posíleny.

Pozměňovací návrh 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Kapitola III – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola III Kapitola III
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

PŘÍMÉ GRANTY A INOVAČNÍ 
FINANČNÍ NÁSTROJE

Or. en

Odůvodnění

Namísto velmi specifických ustanovení o každém případném podprogramu, jak to navrhuje 
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Komise, je lepší a snadnější mít horizontální ustanovení vztahující se na všechny 
podprogramy. Kapitola II jako celek se tedy nahrazuje souborem obecných ustanovení 
v kapitole III. Tento pozměňovací návrh zavádí tato společná ustanovení.

Pozměňovací návrh 129
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 22 a (nový) – za nadpisem v kapitole III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
Způsobilost

1. Návrhy jsou způsobilé k pomoci EEPR, 
pouze pokud se jejich prostřednictvím 
realizují projekty uvedené v článku 1.
2. Návrhy mohou být v závislosti na 
projektu předloženy:
a) jedním nebo několika členskými státy 
nebo městy v EU jednajícími společně;
b) se souhlasem přímo dotčeného 
členského státu / členských států a/nebo 
příslušných orgánů (obcí, provincií nebo 
regionů), kterých se dotčený projekt týká, 
jedním nebo několika veřejnými či 
soukromými podniky či subjekty 
jednajícími společně;
c) se souhlasem všech členských států 
a/nebo příslušných orgánů (obcí, 
provincií nebo regionů), kterých se 
dotčený projekt bezprostředně týká, 
jednou nebo několika mezinárodními 
organizacemi jednajícími společně; nebo
c) se souhlasem všech členských států 
a/nebo příslušných orgánů (obcí, 
provincií nebo regionů), kterých se 
dotčený projekt bezprostředně týká, 
společným podnikem; nebo
e) jedním nebo několika podniky 
jednajícími společně.
2. Návrhy předložené fyzickými osobami 
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nejsou způsobilé.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 22 b (nový) – za nadpisem v kapitole III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22b
Kritéria pro výběr a poskytnutí finanční 

pomoci
1. Při posuzování obdržených návrhů 
v rámci výzvy pro předkládání návrhů 
uplatňuje Komise zásadu podle kvalit, 
která bude založena na těchto kritériích:
– propracovanosti, zejména pokud jde 
o schopnost zahájit práce brzy a závazek 
uskutečnění významného podílu 
souvisejících výdajů do konce roku 2010 a 
dále prokazatelnou schopnost provést 
posouzení proveditelnosti, přípravné a 
technické studie a získat licence a 
povolení do konce roku 2010;
– možnosti dlouhodobé sociální 
návratnosti, pokud jde o zabezpečení 
dodávek energie a cíle v oblasti změny 
klimatu;
– kvality a technické adekvátnosti 
přístupu a dále kvality finančního balíčku 
pro celou investiční fázi projektu, zejména 
pokud jde o předpoklad rozšíření počtu 
pracovních míst a velikost násobného 
účinku domácích daní a o využití 
nedostatečně využívaných lidských a 
přírodních zdrojů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 22 c (nový) – za nadpisem v kapitole III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22c
Podmínky financování

1. Pomoc EEPR přispěje na náklady 
spojené s technickou pomocí a 
s přípravou projektů, se zohledněním 
případných možných provozních zisků.
2. V případě projektů uvedených 
v orientačním seznamu projektů podle 
přílohy k tomuto nařízení nepřesáhne 
pomoc EEPR, vypočítaná jako součet 
přímých grantů a inovačních finančních 
nástrojů poskytnutých danému projektu, 
maximální částky pomoci EEPR 
stanovené v tomto nařízení.
3. Pomoc v rámci přímého grantu EEPR 
nepřesáhne 50 % způsobilých investičních 
nákladů projektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 22 d (nový) – za nadpisem v kapitole III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22d
Nástroje

1. 1. V návaznosti na výzvu k předkládání 
návrhů Komise příslušně vybírá návrhy a 
zohledňuje přitom orientační seznam 
podle přílohy jako základ pro získání 
pomoci EEPR poté, kdy bude posouzen 
soulad těchto návrhů s kritérii 
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způsobilosti uvedenými v článku 22a a 
kritérii pro výběr a poskytnutí finanční 
pomoci uvedenými v článku 22b, a určí 
výši finanční pomoci EEPR, která bude 
poskytnuta. Podmínky a způsoby čerpání 
dané částky budou specifikovány v dohodě 
o spolupráci uzavřené mezi Komisí a 
žadatelem. Komise informuje příjemce 
jakékoli finanční podpory EEPR o jejím 
poskytnutí.
2. Pomoc EEPR je poskytována na 
základě dohod o přímém grantu nebo 
inovačních finančních nástrojích, jak to 
předepisuje článek 23.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Část pomoci Společenství na projekty 
uvedené v příloze může mít formu 
příspěvku k příslušnému nástroji v rámci 
zdrojů Evropské investiční banky. 
Uvedený příspěvek nepřekročí 500 milionů 
EUR.

1. Část pomoci Společenství na projekty, 
například projekty uvedené v příloze,
může mít formu příspěvku k příslušnému 
nástroji v rámci zdrojů Evropské investiční 
banky. Uvedený příspěvek nepřekročí 500 
milionů EUR.

Or. en

Odůvodnění

Příloha se musí příslušně upravit.
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Pozměňovací návrh 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Další pomoc EEPR a nástroje Pomoc EEPR prostřednictvím inovačních 
finančních nástrojů

1. Část pomoci Společenství na projekty 
uvedené v příloze může mít formu 
příspěvku k příslušnému nástroji v rámci 
zdrojů Evropské investiční banky. 
Uvedený příspěvek nepřekročí 
500 milionů EUR.

1. Společenství poskytne finanční 
příspěvek na přidělování běžných a 
kapitálových finančních prostředků pro 
půjčky nebo záruky nebo vlastní kapitál a 
další finanční produkty, které bude 
vydávat EIB, EIF nebo jiné státní banky 
z vlastních zdrojů v rámci příslušných 
finančních nástrojů na podporu projektů 
zaměřených na propojení plynárenských a 
elektrizačních soustav, energetickou 
účinnost, obnovitelné energie či 
inteligentní města nebo ekologická 
odvětví.
Tyto nástroje budou vytvořeny Evropskou 
komisí ve spolupráci s EIB, EIF a 
státními bankami, které mají v dané 
oblasti zkušenosti.
1a. Příspěvek z rozpočtu Evropské unie 
EIB a jiným veřejným finančním 
institucím se bude rovnat 50 % celkového 
finančního rámce podle čl. 3 odst. 1, který 
je 1 875 milionů EUR: Příslušné finanční 
instituce přispějí stejnou částkou.
Hlavní pojmy, podmínky a postupy 
v rámci daného nástroje, včetně jeho 
sledování a kontroly, budou uvedeny 
v dohodě o spolupráci uzavřené mezi 
Komisí, EIB, EIF a příslušnými státními 
bankami.

Úvěrová angažovanost Společenství 
v rámci nástroje pro úvěrové záruky nebo 
jiného finančního nástroje, včetně 
poplatků za správu a jiných způsobilých 
nákladů, je omezena na výši příspěvku 
Společenství k uvedenému nástroji, a 
souhrnný rozpočet Evropské unie proto 

2. Úvěrová angažovanost Společenství 
v rámci nástroje, včetně poplatků za správu 
a jiných způsobilých nákladů, je omezena 
na výši příspěvku Společenství 
k uvedenému nástroji, a souhrnný rozpočet 
Evropské unie proto nesmí být nijak dále 
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nesmí být nijak dále zatížen. zatížen.

3. Komise rozhodne postupem podle čl. 28 
odst. 2 o výši pomoci EEPR, která má být 
tomuto nástroji poskytnuta. Komise a 
Evropská investiční banka vypracují 
memorandum o porozumění, v němž 
budou uvedeny podmínky a způsoby 
provedení uvedeného rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23a
Kritéria způsobilosti u ostatních projektů 

zaměřených na obnovitelné energie a 
inteligentní města

Návrhy, které jsou financované podle 
podmínek uvedených v odstavci 2 článku 
3, jsou způsobilé pro pomoc EEPR, 
jestliže splňují tyto podmínky:
– jsou předloženy jedním nebo několika 
městy v EU;
– jejích zahájení je zamýšleno do konce 
roku 2011;
– jejich cílem je vyšší energetická 
účinnost a podpora jiných obnovitelných 
energií, a to zejména ve stavebnictví a 
v odvětví dopravy, což vede ke 
krátkodobému povzbuzení a dlouhodobé 
restrukturalizaci ekonomiky EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Návrh nařízení
Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26a
Finanční odpovědnost členských států

1. Členské státy vykonávají v úzké 
spolupráci s Komisí technické sledování a 
finanční kontrolu projektů a potvrzují výši 
a soulad výdajů vynaložených v souvislosti 
s projekty nebo jejich částmi a soulad 
výdajů s požadavky tohoto nařízení. 
Členské státy mohou požádat o účast 
Komise při kontrolách na místě.
2. Členské státy uvědomí Komisi 
o opatřeních přijatých podle odstavce 1, 
zejména jí poskytnou popis systémů 
kontroly, řízení a sledování, které byly 
zavedeny pro zajištění úspěšného 
dokončení projektů, a o tom, zda jsou 
finanční prostředky vynakládány zákonně 
a řádně.

Or. en

Odůvodnění

Finanční odpovědnost členských států by měla být zachovávána u všech projektů a nikoli 
pouze u projektů zaměřených na propojení plynárenských a elektrizačních soustav. Proto by 
měl být článek 12 nahrazen (kapitola III).

Pozměňovací návrh 137
Lena Ek, Dirk Sterckx, Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise provede hodnocení programu 
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EEPR v polovině období do 30. září 2010, 
aby bylo možné posoudit efektivní využití 
rozpočtových prostředků. Ty finanční 
prostředky, které dosud nebyly vydány 
nebo rezervovány pro probíhající 
výběrová řízení, budou přerozděleny ve 
prospěch jiných projektů zaměřených na 
obnovitelnou energii a energetickou
účinnost, včetně projektů inteligentních 
měst.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pro projekty týkající se energetické 
účinnosti výbor zřízený podle článku 16 
směrnice 2006/32/ES Evropského 
parlamentu a Rady a článku 14 směrnice 
2002/91/ES Evropského parlamentu a 
Rady.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pro projekty inteligentních měst Pakt 
primátorů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 140
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pro projekty inteligentních měst Pakt 
primátorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se 
články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na článek 8 zmíněného 
rozhodnutí.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použije
se článek 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Období stanovené v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 
1999/468/ES je jeden měsíc.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Komise vypracuje finanční zhodnocení 
dopadu nedávné krize v dodávkách plynu 
podle jednotlivých členských států a 
zohlední závěry tohoto zhodnocení ve své 
budoucí práci v oblasti energetické 
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politiky Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise provede hodnocení programu 
EEPR v polovině období do 30. září 2010, 
aby bylo možné posoudit efektivní využití 
rozpočtových prostředků. Ty finanční 
prostředky, které dosud nebyly vydány 
nebo rezervovány pro probíhající 
výběrová řízení, budou přerozděleny ve 
prospěch projektů zaměřených na 
obnovitelnou energii, které lze použít na 
podporu projektů v oblasti větrné energie 
na moři.

Or. en

Odůvodnění

Dosud nevydané finanční prostředky by mohly být použiy k dalšímu povzbuzení obnovitelných 
technologií.

Pozměňovací návrh 144
Philippe Busquin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise provede hodnocení programu 
EEPR v polovině období do 30. září 2010, 
aby bylo možné posoudit efektivní využití 
rozpočtových prostředků. Ty finanční 
prostředky, které dosud nebyly 
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rezervovány pro probíhající výběrová 
řízení, by měly být přerozděleny ve 
prospěch projektů zaměřených na 
obnovitelnou energii, které lze použít na 
podporu projektů v oblasti větrné energie 
na moři.

Or. en

Odůvodnění

Finanční prostředky, které dosud nebyly vydány, by mohly být použiy k dalšímu povzbuzení 
obnovitelných technologií. 

Pozměňovací návrh 145
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise sleduje provádění tohoto nařízení. 
Každý rok při předkládání předběžného 
návrhu rozpočtu předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o provádění programu.

Komise sleduje provádění tohoto nařízení. 
Jednou za šest měsíců, zejména při 
předkládání předběžného návrhu rozpočtu,
předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o provádění programu.

Kromě povinného předkládání zpráv 
podle prvního odstavce poskytne Komise 
na žádost Parlamentu nebo Rady 
podrobné informace o využití pomoci 
EEPR, včetně využití inovačních 
finančních nástrojů, a o realizaci každého 
projektu, včetně uvedení fáze vývoje 
projektu a konkrétních čísel, zejména 
pokud jde o finanční plán.

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Eugenijus Maldeikis

Návrh nařízení
Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30a
Další vývoj

1. Komise vypracuje nový program 
pomoci hospodářskému oživení 
poskytováním finanční pomoci 
Společenství projektům v oblasti 
energetiky na období po roce 2010.
2. Komise při přípravě nového programu 
zohlední současnou hospodářskou a 
politickou situaci a zorganizuje 
konzultace se zúčastněnými stranami a 
s odborníky, dříve však provede posouzení 
dopadu s cílem určit nejnaléhavější 
oblasti pro investice.
3. Souběžně Komise vytvoří silný a 
významný finanční mechanismus pro 
tento nový program.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Příloha – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilé projekty Otevřený seznam způsobilých projektů

Or. en
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Pozměňovací návrh 148
András Gyürk

Návrh nařízení
Příloha
Znění navržené Komisí

A. PŘESHRANIČNÍ PROPOJENÍ

1. Propojení plynárenských soustav

Projekt Umístění podporovaných 
projektů

Předpokláda
ný příspěvek 
Společenství
(v milionech 
EUR)

Jižní koridor pro přepravu plynu

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Rakousko, Maďarsko, 
Bulharsko, Německo, 
Rumunsko, 
Itálie, Řecko 

250

100

Propojení Pobaltí Skanled

Polsko, Dánsko, Švédsko 150
Soustava zplyňovacích zařízení

Terminál LNG na polské pobřeží v přístavu 
Świnoujście 

Polsko 80

Střední a jihovýchodní Evropa

Přeshraniční propojení plynovodem mezi 
Slovenskem a Maďarskem
(Veľký Krtíš – Balassagyarmat)
Přepravní soustava zemního plynu ve Slovinsku 
mezi rakouskou hranicí a Ljubljanou (kromě úseku 
Rogatec-Kidričevo) 
Propojení mezi Bulharskem a Řeckem
(Haskovo-Komotini)
Propojovací plynovod mezi Rumunskem a 
Maďarskem
Rozšíření kapacity pro skladování plynu v českém 
rozbočovači
Infrastruktura a vybavení umožňující, aby plyn 
proudil v případě krátkodobého přerušení dodávek

Slovensko-Maďarsko

Slovinsko

Bulharsko, Řecko

Rumunsko, Maďarsko
Česká republika

Všechny členské státy

25

40

20

30
25

20

Středozemí

                                               
1 Tato podpora může být směrována spolu s podporou Evropské investiční banky

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 86/97 AM\772702CS.doc

CS

Posílení francouzské plynárenské sítě na ose Afrika-
Španělsko-Francie

Francie 150

Oblast Severního moře
Plynovod Německo-Belgie-Spojené království
Spojení Francie a Belgie

Belgie
Francie, Belgie

35
100

CELKEM 1025

2. Propojení elektrizačních soustav

Projekt Umístění podporovaných 
projektů

Předpokláda
ný příspěvek 
Společenství
(v milionech 
EUR)

Propojení Pobaltí

Estlink-2
Propojení Švédska a pobaltských zemí a posílení 
elektrizační soustavy v pobaltských zemích

Estonsko, Finsko
Švédsko, Lotyšsko, Litva

100
175

Střední a jihovýchodní Evropa

Halle/Saale – Schweinfurt Německo 50
Středozemí

Posílení propojení mezi Portugalskem a Španělskem
Propojení mezi Francií a Španělskem (Baixas – Sta 
Llogaia)
Nový 380kV střídavý podmořský kabel mezi Sicílií 
a pevninskou Itálií (Sorgente – Rizziconi)

Portugalsko
Francie, Španělsko
Itálie

30
150
100

Oblast Severního moře

Propojení Irské republiky a Walesu Irsko, Spojené království 100
CELKEM 705

3. Projekty týkající se malých ostrovních států
Iniciativy týkající se malých izolovaných ostrovů Kypr, Malta 20

B. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VĚTRNOU ENERGII NA MOŘI

Projekt Kapacita Umístění 
podporovaných 
projektů

Předpokláda
ný
příspěvek 
Společenství 
(v milionech 
EUR)

1) Integrace větrné energie na moři do elektrizační soustavy
1.1.Baltic I a II - Kriegers Flak I, II, III 1,5 GW Dánsko, Švédsko, 150
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Práce na připravovaných projektech. 
Financování zaměřené na zajištění 
zvláštních nákladů na zabezpečení 
společného propojení.

Německo, Polsko

1.2. Distribuční síť v Severním moři
Modulový rozvoj elektrizační soustavy 
na moři, demonstrace virtuální elektrárny 
na moři

1 GW Spojené království, 
Nizozemsko, 
Německo, Irsko, 
Dánsko

150

2) Nové turbíny, struktury a komponenty, optimalizace výrobních kapacit 
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1 
Práce na již připravovaných projektech. 
Nová generace 6–7MW turbin a 
inovačních struktur, umístěných daleko 
od pobřeží (až 100 km) v hlubších 
vodách (až 40 m). 

0,5 GW Německo, Polsko 150

2.2 Větrná elektrárna na moři 
u Aberdeenu (Evropské testovací 
středisko)
Práce na již připravovaných projektech –
testování multi-MW turbín. Rozvoj 
inovačních struktur a substruktur včetně 
optimalizace výrobních kapacit zařízení 
na výrobu větrné energie na moři. 
Předpokládané zvýšení je 100 MW.

0,25 GW Spojené království 40

2.3 Thornton Bank
Práce na již připravovaných projektech. 
Získání poznatků z projektu Downvind 
(spolufinancovaného prostřednictvím 
6. rámc. programu). Zvětšení turbín 
v zařízeních Downvind (velikost 5 MW) 
v hlubokých vodách (až 30 m) s nízkým 
vizuálním dopadem (až 30 km).

90 MW Belgie 10

CELKEM 500

C. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA ZACHYCOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ UHLÍKU
Název/umístění projektu Předpokládaný

příspěvek 
Společenství 
(v milionech 
EUR)

Palivo Kapacita Technika 
zachycování 

Koncepce 
ukládání

Huerth Německo 250 uhlí 450 MW IGCC hlubinný 
zásobník 
slané vody

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 88/97 AM\772702CS.doc

CS

Jaenschwalde uhlí 500 MW Oxyfuel ložiska 
ropy/plynu

Eemshaven uhlí 1200 MW IGCC ložiska 
ropy/plynu

Rotterdam uhlí 1080 MW PC ložiska 
ropy/plynu

Rotterdam

Nizozemsko 250

uhlí  800 MW PC ložiska 
ropy/plynu

Belchatow Polsko 250 uhlí 858 MW PC hlubinný 
zásobník 
slané vody

Compostella Španělsko 
(s Portugalskem)

250 uhlí 500 MW Oxyfuel hlubinný 
zásobník 
slané vody

Kingsnorth uhlí 800 MW PC ložiska 
ropy/plynu

Longannet uhlí 3390 MW PC hlubinný 
zásobník 
slané vody

Tilbury uhlí 1600 MW PC ložiska 
ropy/plynu

Hatfield 
(Yorkshire)

Spojené 
království

250

uhlí 900 MW IGCC ložiska 
ropy/plynu

CELKEM 1 250

Pozměňovací návrh Parlamentu

A. PŘESHRANIČNÍ PROPOJENÍ

1. Propojení plynárenských soustav

Projekt Umístění podporovaných 
projektů

Předpokláda
ný příspěvek 
Společenství
(v milionech 
EUR)

Jižní koridor pro přepravu plynu

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Rakousko, Maďarsko, 
Bulharsko, Německo, 
Rumunsko
Itálie, Řecko 

250

115

Propojení Pobaltí

Skanled Polsko, Dánsko, Švédsko 165
Soustava zplyňovacích zařízení

                                               
1 Tato podpora může být směrována spolu s podporou Evropské investiční banky
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Terminál LNG na polské pobřeží v přístavu 
Świnoujście 

Polsko 100

Střední a jihovýchodní Evropa

Přeshraniční propojení plynovodem mezi 
Slovenskem a Maďarskem
(Veľký Krtíš – Balassagyarmat)
Přepravní soustava zemního plynu ve Slovinsku 
mezi rakouskou hranicí a Ljubljanou (kromě úseku 
Rogatec-Kidričevo) 
Propojení mezi Bulharskem a Řeckem
(Haskovo-Komotini)
Propojovací plynovod mezi Rumunskem a 
Maďarskem
Rozšíření kapacity pro skladování plynu v českém 
rozbočovači
Infrastruktura a vybavení umožňující, aby plyn 
proudil zpětně v případě krátkodobého přerušení 
dodávek

Propojení Slovensko-Polsko

Propojení Maďarsko-Chorvatsko

Propojení Bulharsko-Rumunsko

Slovensko-Maďarsko

Slovinsko

Bulharsko, Řecko

Rumunsko, Maďarsko
Česká republika

Rakousko, Bulharsko, Česká 
republika, Estonsko, Finsko, 
Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, 
Litva, Lucembursko, Polsko, 
Rumunsko, Slovensko

Slovensko, Polsko

Maďarsko

Bulharsko, Rumunsko

40

50

50

40
40

100

30

30

20

Středozemí
Posílení francouzské plynárenské sítě na ose Afrika-
Španělsko-Francie

Francie 200

GALSI (Gazoduc Alžírsko-Itálie) Itálie 100

Oblast Severního moře
Plynovod Německo-Belgie-Spojené království
Spojení Francie a Belgie

Belgie
Francie, Belgie

35
200

CELKEM 1565

2. Propojení elektrizačních soustav

Projekt Umístění podporovaných 
projektů

Předpokláda
ný příspěvek 
Společenství
(v milionech 
EUR)

Propojení Pobaltí
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Estlink-2
Propojení Švédska a pobaltských zemí a posílení 
elektrizační soustavy v pobaltských zemích

Estonsko, Finsko
Švédsko, Lotyšsko, Litva

100
175

Střední a jihovýchodní Evropa

Halle/Saale – Schweinfurt Německo 50
Středozemí

Posílení propojení mezi Portugalskem a Španělskem
Propojení mezi Francií a Španělskem (Baixas – Sta 
Llogaia)
Nový 380kV střídavý podmořský kabel mezi Sicílií 
a pevninskou Itálií (Sorgente – Rizziconi)

Portugalsko
Francie, Španělsko
Itálie

30
150
100

Oblast Severního moře

Propojení Irské republiky a Walesu Irsko, Spojené království 100
Propojení elektrizační soustavy Malta – Itálie Malta/Itálie 20
CELKEM 725

3. Projekty týkající se malých ostrovních států
Iniciativy týkající se malých izolovaných ostrovů Kypr, Malta 10

B. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VĚTRNOU ENERGII NA MOŘI

Projekt Kapacita Umístění 
podporovaných 
projektů

Předpokláda
ný
příspěvek 
Společenství 
(v milionech 
EUR)

1) Integrace větrné energie na moři do elektrizační soustavy
1.1.Baltic I a II - Kriegers Flak I, II, III
Práce na připravovaných projektech. 
Financování zaměřené na zajištění 
zvláštních nákladů na zabezpečení 
společného propojení.

1,5 GW Dánsko, Švédsko, 
Německo, Polsko

150

1.2. Distribuční síť v Severním moři
Modulový rozvoj elektrizační soustavy 
na moři, demonstrace virtuální elektrárny 
na moři

1 GW Spojené království, 
Nizozemsko, 
Německo, Irsko,
Dánsko, Belgie, 
Francie

150

2) Nové turbíny, struktury a komponenty, optimalizace výrobních kapacit 
2.1 Alpha Ventus/oblast Borkum –
Bard 1 
Práce na již připravovaných projektech. 

0,5 GW Německo, Dánsko 150
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Nová generace 6–7MW turbin a 
inovačních struktur, umístěných daleko 
od pobřeží (až 100 km) v hlubších 
vodách (až 40 m). 
2.2 Větrná elektrárna na moři 
u Aberdeenu (Evropské testovací 
středisko)
Práce na již připravovaných projektech –
testování multi-MW turbín. Rozvoj 
inovačních struktur a substruktur včetně 
optimalizace výrobních kapacit zařízení 
na výrobu větrné energie na moři. 
Předpokládané zvýšení je 100 MW.

0,25 GW Spojené království 40

2.3 Thornton Bank
Práce na již připravovaných projektech. 
Získání poznatků z projektu Downvind 
(spolufinancovaného prostřednictvím 
6. rámc. programu). Zvětšení turbín 
v zařízeních Downvind (velikost 5 MW) 
v hlubokých vodách (až 30 m) s nízkým 
vizuálním dopadem (až 30 km).

90 MW Belgie 10

CELKEM 500

C. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA ZACHYCOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ UHLÍKU
Název/umístění projektu Předpokláda

ný
příspěvek 
Společenství 
(v milionech 
EUR)

Palivo Kapacita Technika 
zachycová
ní 

Koncepce 
ukládání

Huerth uhlí 450 MW IGCC hlubinný 
zásobník slané 
vody

Jaenschwalde

Německo 150

uhlí 500 MW Oxyfuel ložiska 
ropy/plynu

Eemshaven uhlí 1200 MW IGCC ložiska 
ropy/plynu

Rotterdam uhlí 1080 MW PC ložiska 
ropy/plynu

Rotterdam

Nizozemsko 150

uhlí  800 MW PC ložiska 
ropy/plynu

Belchatow Polsko 150 uhlí 858 MW PC hlubinný 
zásobník slané 
vody

Compostella Španělsko (s 150 uhlí 500 MW Oxyfuel hlubinný 
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Portugalskem
)

zásobník slané 
vody

Kingsnorth uhlí 800 MW PC ložiska 
ropy/plynu

Longannet uhlí 3390 MW PC hlubinný 
zásobník slané 
vody

Tilbury uhlí 1600 MW PC ložiska 
ropy/plynu

Hatfield 
(Yorkshire)

Spojené 
království

150

uhlí 900 MW IGCC ložiska 
ropy/plynu

Torrevaldagli
a

Itálie 100 uhlí 660 MW PC

Projekty zaměřené na průmyslové zachycování uhlíku
Florange Francie 50 Přeprava CO2 z průmyslových provozů (oceláren) do 

podzemních skladů (hlubinného zásobníku slané vody)
CELKEM 900

Ca (nový) PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA GEOTERMÁLNÍ ENERGII

Projekt Umístění podporovaných 
projektů

Předpokládan
ý příspěvek 
Společenství
(v milionech 
EUR)

Nízkoteplotní a vysokoteplotní elektrárny ve střední a 
východní Evropě

Slovensko, Maďarsko, 
Rumunsko

50

CELKEM 50

Or. en

Odůvodnění

Původní příloha navržená Evropskou komisí nepředstavuje vyvážené regionální rozdělení 
finanční podpory na investice do energetiky. Kromě toho byl kladen přílišný důraz na 
investice související se zachycováním a skladováním uhlíku ve srovnání s posílením propojení 
plynáresnkých soustav. Pozměněná příloha nabízí vyváženější regionální přístup a rovněž 
více zdrojů na geotermální energii a propojení plynárenských soustav, které by v budoucnu 
mohly být významnými prostředky řešení všech krizí v dodávkách plynu.
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Pozměňovací návrh 149
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha – bod A – podbod 1 – část 6

Znění navržené Komisí

Středozemí
Posílení francouzské plynárenské sítě na ose 
Afrika-Španělsko-Francie

Francie 150

Pozměňovací návrh

Středozemí
Posílení osy Afrika-
Španělsko-Francie

Francie, Španělsko 200

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Návrh nařízení
Příloha IV– bod C

Znění navržené Komisí

Název/umístění projektu Předpokládaný
příspěvek 
Společenství 
(v milionech 
EUR)

Palivo Kapacita Technika 
zachycování 

Koncepce 
ukládání

Huerth uhlí 450 MW IGCC hlubinný 
zásobník slané 
vody

Jaenschwalde

Německo 250

uhlí 500 MW Oxyfuel ložiska 
ropy/plynu

Eemshaven uhlí 1200 MW IGCC ložiska 
ropy/plynu

Rotterdam uhlí 1080 MW PC ložiska 
ropy/plynu

Rotterdam

Nizozemsko 250

uhlí  800 MW PC ložiska 
ropy/plynu

Belchatow Polsko 250 uhlí 858 MW PC hlubinný 
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zásobník slané 
vody

Compostella Španělsko (s 
Portugalskem)

250 uhlí 500 MW Oxyfuel hlubinný 
zásobník slané 
vody

Kingsnorth uhlí 800 MW PC ložiska 
ropy/plynu

Longannet uhlí 3390 MW PC hlubinný 
zásobník slané 
vody

Tilbury uhlí 1600 MW PC ložiska 
ropy/plynu

Hatfield 
(Yorkshire)

Spojené 
království

250

uhlí 900 MW IGCC ložiska 
ropy/plynu

CELKEM 1 250

Pozměňovací návrh

Název/umístění projektu Předpokláda
ný
příspěvek 
Společenství 
(v milionech 
EUR)

Palivo Kapacita Technika 
zachycová
ní 

Koncepce 
ukládání

Huerth uhlí 450 MW IGCC hlubinný 
zásobník slané 
vody

Jaenschwalde

Německo 150

uhlí 500 MW Oxyfuel ložiska 
ropy/plynu

Eemshaven uhlí 1200 MW IGCC ložiska 
ropy/plynu

Rotterdam uhlí 1080 MW PC ložiska 
ropy/plynu

Rotterdam

Nizozemsko 150

uhlí  800 MW PC ložiska 
ropy/plynu

Belchatow Polsko 150 uhlí 858 MW PC hlubinný 
zásobník slané 
vody

Compostella Španělsko (s 
Portugalskem
)

150 uhlí 500 MW Oxyfuel hlubinný 
zásobník slané 
vody

Kingsnorth uhlí 800 MW PC ložiska 
ropy/plynu

Longannet

Spojené 
království

150

uhlí 3390 MW PC hlubinný 
zásobník slané
vody
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Tilbury uhlí 1600 MW PC ložiska 
ropy/plynu

Hatfield 
(Yorkshire)

uhlí 900 MW IGCC ložiska 
ropy/plynu

CELKEM 1 250

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Návrh nařízení
Příloha – bod C a (nový)

Pozměňovací návrh

Ca. Projekty energeticky inteligentních měst

Projekt Cíl Předpokládaný 
příspěvek Společenství
(v milionech EUR)

Fondy na místní 
úrovni v oblasti 
udržitelné energie a 
klimatu

Vznik nebo posílení fondů 
na místní úrovni 
v oblastech obnovitelné 
energie a klimatu ve snaze 
o povzbuzení opatření na 
místní úrovni, jejichž cílem 
je vyšší energetická 
účinnost ve službách na 
místní úrovni, a 
maximalizace pákového 
efektu veřejných peněz, 
přilákání soukromých 
investic a povzbuzení 
partnerství veřejného a 
soukromého sektoru. 

200

Přímé půjčky 
městům v EU a 
místním bankám na 
opatření v oblasti 
udržitelnosti

Poskytování půjček přímo 
evropským městům nebo 
bankám na místní úrovni 
na financování opatření 
spojených s fungováním 
obcí a týkajících se 
energetické účinností a 

doplňkové opatření, 
které by mělo být 
provedeno 
prostřednictvím již 
existujících postupů a 
na základě dohody 
mezi EIB a bankami 
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obnovitelné energie, 
zejména ve veřejných 
budovách, systémech 
veřejného osvětlení, 
dopravě nebo v rámci 
odborné přípravy.

na místní úrovni

Agentury na místní 
úrovni v oblasti 
klimatu a/nebo 
společnosti 
zabývající se 
energetickými 
službami

Spolufinancování vytváření 
nebo posilování odborných 
subjektů na místní úrovni, 
které by mohly zajišťovat 
technickou a finanční 
podporu projektům na 
místní úrovni v oblasti 
obnovitelné energie a 
energetické účinnosti.

150

Kampaně na 
povzbuzení trhu 
s energeticky 
inteligentními 
budovami

Stimulovat a rychle 
uskutečnit opatření 
v oblasti energetické 
účinnosti a v technologiích 
obnovitelné energie ve 
stavebnictví za účelem 
dosahování souladu 
s přísnými normami 
energetické náročnosti 
budov.

150

CELKEM 500

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jsou domovem pro 80 % obyvatel a vzniká v nich 70 % emisí 
skleníkových plynů, hrají městské oblasti klíčovou úlohu v boji proti změně klimatu. Alokace 
500 milionů EUR městům v rámci plánu hospodářského oživení, jak to původně navrhla 
Komise, byla vyjmuta ze seznamu opatření. Města však mají obrovský potenciál směřovat 
k udržitelným investicím na místní úrovni, které přispívají ke krátkodobému povzbuzení i 
dlouhodobější restrukturalizaci ekonomiky EU.
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Pozměňovací návrh 152
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh nařízení
Příloha – bod C a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha Ca
Projekty zaměřené na solární tepelnou 
energii a projekty solární energie
Komise zavede novou přílohu E, ve které 
budou uvedeny projekty v oblasti solární 
energie.
Komise vyhlásí výzvu k předkládání 
návrhů v oblasti solární energie a 
konkrétně solární tepelné energie.

Or. en

Odůvodnění

Jeden z argumentů Komise, proč nezahrnout projekty solární energie, bylo to, že nebyly 
dostupné ani navrhované žádné projekty ze strany odvětví. Parlament má důkazy o tom, že 
tyto projekty existují, a mohou být zahrnuty do nové přílohy E týkající se projektů solární 
energie.
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