
AM\774902PL.doc PE421.388v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Rozwoju Regionalnego

2009/0010(COD)

16.3.2009

POPRAWKI
1 - 17

Projekt opinii
Rumiana Jeleva
(PE421.246v01-00)

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez 
przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki

Projekt rozporządzenia 
(COM(2009)0035 – 2009/0010(COD))



PE421.388v01-00 2/13 AM\774902PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion23



AM\774902PL.doc 3/13 PE421.388v01-00

PL

Poprawka 1
Gisela Kallenbach

Projekt rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ważną częścią planu naprawy był 
wniosek dotyczący zwiększenia wydatków 
Wspólnoty w wyznaczonych sektorach 
strategicznych, będący odpowiedzią na 
brak zaufania inwestorów. Pomógł on w 
wytyczeniu drogi w kierunku silniejszej 
gospodarki w przyszłości. Rada Europejska 
wezwała Komisję do przedstawienia 
wykazu konkretnych projektów, przy 
zachowaniu odpowiednich proporcji 
rozkładu geograficznego, w celu 
wzmocnienia inwestycji w zakresie 
opracowania projektów dotyczących w 
szczególności infrastruktury.

(4) Ważną częścią planu naprawy był 
wniosek dotyczący zwiększenia wydatków 
Wspólnoty w wyznaczonych sektorach 
strategicznych, będący odpowiedzią na 
brak zaufania inwestorów. Pomógł on w 
wytyczeniu drogi w kierunku silniejszej 
gospodarki w przyszłości. Rada Europejska 
wezwała Komisję do przedstawienia 
wykazu konkretnych projektów, przy 
zachowaniu odpowiednich proporcji 
rozkładu geograficznego, w celu 
wzmocnienia inwestycji w zakresie 
opracowania projektów dotyczących w 
szczególności infrastruktury, wraz z 
odnawialnymi źródłami energii oraz 
inwestycjami w dziedzinie wydajności 
energetycznej, przede wszystkim w 
miastach i budynkach.

Or. en

Poprawka 2
Gisela Kallenbach

Projekt rozporządzenia
Punkt 6 preambuły – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te kryteria spełniają sektory 
międzysieciowych połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych, morskiej energii 
wiatrowej; oraz wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla.

Te kryteria spełniają sektory 
międzysieciowych połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych, a szczególnie 
supersieci unijne, odnawialne źródła
energii, wydajność energetyczna oraz
przemysł środowiskowy.

Or. en
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Poprawka 3
Gisela Kallenbach

Projekt rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W dziedzinie wydajności 
energetycznej miasta posiadają olbrzymi 
potencjał, wolę oraz zdolność do trwałego 
rozwoju, który prowadzi do 
krótkoterminowej stymulacji oraz 
długoterminowej restrukturyzacji 
gospodarki unijnej, co potwierdza sukces 
inicjatywy „Porozumienia między 
burmistrzami”.  Miasta mają możliwość 
wezwania istniejących bliskich spółek 
międzysektorowych, zdobycia 
specjalistycznej wiedzy na temat 
zarządzania projektami i 
odpowiedzialności organów planowania 
oraz ich roli jako ważnych pracodawców 
czy też jednostek zarządzających 
infrastrukturą. Innowacyjne i trwałe 
projekty na szczeblu miejskim powinny 
wykorzystywać lokalną możliwość 
szkolenia pracowników, dostosować 
infrastrukturę oraz wspierać 
przedsiębiorstwa.  Należy dalej zachęcać 
miasta do osiągania i przekraczania celów 
unijnych w zakresie energii i klimatu. 
EEPR powinien zatem skupić się na 
miastach, a w szczególności na 
wydajności energetycznej oraz stosowaniu 
odnawialnych źródłach energii w 
budynkach poprzez ponowne przyznanie 
funduszy na „małe projekty”, 
skoordynowane oraz wdrożone na 
szczeblu miejskim. 

Or. en
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Poprawka 4
Gisela Kallenbach

Projekt rozporządzenia
Punkt 9 b preambuly (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) 40% zużycia energii w UE wiąże się z 
sektorem budowlanym. Środki potrzebne 
do odnowienia i wzniesienia budynków 
przy efektywnym zużyciu energii oraz 
zastosowaniu dostępnych na miejscu 
odnawialnych źródeł energii stanowią 
istotną rolę dla ograniczenia wpływu na 
zmiany klimatyczne, zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw energii, jak 
również natychmiastowego stymulowania 
zatrudnienia na terenie UE. Plan 
naprawy powinien udzielić pomocy na 
rzecz nakładów inwestycyjnych dla 
budynków efektywnie wykorzystujących 
energię.

Or. en

Poprawka 5
Gisela Kallenbach

Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanawia ono podprogramy służące 
realizacji tych celów w dziedzinie:

Ustanawia ono podprogramy służące 
realizacji tych celów w dziedzinie:

(a) międzysieciowych połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych;

(a) międzysieciowych połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych, w szczególności 
supersieci unijnych;

(b) morskiej energii wiatrowej; oraz (b) morskiej energii wiatrowej oraz innych 
odnawialnych źródeł energii; 

(c) wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla.

(c) wydajności energetycznej, szczególnie 
poprzez  projekty „inteligentnych miast”;
(d) przemysłu środowiskowego, a 
szczególnie wyższej produktywności 
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Poprawka 6
Gisela Kallenbach

Projekt rozporządzenia
Artykuł 2 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) termin „inteligentne miasta” należy 
stosować w odniesieniu do miast, które 
zobowiązują się do efektywnego 
wykorzystywania energii oraz korzystania 
z jej odnawialnych źródeł w sektorze 
budowlanym i mieszkalnym, jak również 
do realizowania przyjaznych dla 
środowiska projektów w zakresie 
transportu publicznego, koordynowanych 
na szczeblu unijnym w szczególności 
poprzez inicjatywy takie jak 
„Porozumienie między burmistrzami”, 
URBACT, ICLEI, Eurocities;

Or. en

Poprawka 7
Gisela Kallenbach

Projekt rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koperta finansowa na realizację EEPR 
w roku 2009 i 2010 wynosi 3 500 mln 
EUR, rozdysponowanych w następujący 
sposób na:

1. Koperta finansowa na realizację EEPR 
w roku 2009 i 2010 wynosi 3 750 mln 
EUR.

Or. en
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Poprawka 8
Gisela Kallenbach

Projekt rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. 50% całkowitej wartości koperty 
finansowej, o której mowa w ust. 1, należy 
przeznaczyć na projekty objęte zakresem 
postanowień ust. 1 lit. c) w formie 
bezpośrednich dotacji o wartości 1 875 
mln EUR, podczas gdy pozostałe 50% 
wartości koperty należy przyznać w formie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych. Fundusze niewykorzystane 
na dotacje w 2009 oraz 2010 roku zostaną 
przeznaczone na wzmocnienie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych. 

Or. en

Poprawka 9
Gisela Kallenbach

Projekt rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

  1b. Wkład z budżetu Unii Europejskiej 
dla EBI, EFI oraz innych banków 
państwowych na rzecz innowacyjnych 
instrumentów finansowych, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), wynosi 1 875 mln 
EUR. Stosowne instytucje finansowe 
przeznaczają dodatkowo jednakową sumę 
1 875 mln EUR, podnosząc całkowitą 
kwotę innowacyjnego instrumentu 
finansowania do 3 750 mln EUR oraz 
wywierając tym samym znaczący efekt 
dźwigni na państwowe i prywatne 
inwestycje na poziomie między 5 a 15, 
zależnie od charakteru innowacyjnego 
instrumentu finansowego. 
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Poprawka 10
Gisela Kallenbach

Projekt rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Całkowita kwota 5 625 mln EUR, o 
której mowa w ust. 1 lit. a) i b), będąca 
sumą bezpośrednich dotacji oraz 
innowacyjnego instrumentu finansowego, 
zostanie jednakowo rozdzielona w sposób 
elastyczny oraz zgodnie z systemem zasług 
pomiędzy: 

(a) projekty dotyczące międzysieciowych 
połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych: 1 750 mln EUR;

(a) rurociągi gazowe i energię elektryczną, 
w szczególności supersieci unijne oraz
projekty dotyczące międzysieciowych 
połączeń;

(b) projekty dotyczące morskiej energii 
wiatrowej: 500 mln EUR;

(b) projekty dotyczące morskiej energii 
wiatrowej oraz innych odnawialnych 
źródeł energii;

(c) projekty dotyczące wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla: 1 250 mln 
EUR. 

(c) wydajność energetyczna, szczególnie w 
ramach programu „inteligentnych miast”;

(d) przemysł środowiskowy. 

Or. en

Poprawka 11
Gisela Kallenbach

Projekt rozporządzenia
Rozdział II – tytuł i art. 4 - 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział II – tytuł i art. 4 - 22 zostały 
skreślone

Or. en
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Poprawka 12
Gisela Kallenbach

Projekt rozporządzenia
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 lit. a)
Kwalifikowalność

1. Wnioski kwalifikują się do pomocy 
EEPR wyłącznie wówczas, gdy dotyczą 
realizacji projektów w dziedzinach 
objętych art. 1.
2. W zależności od projektu, wnioski mogą 
przedłożyć:
(a) jedno lub kilka państw członkowskich 
oraz miasta unijne działające wspólnie;
(b) jedno lub kilka przedsiębiorstw 
państwowych bądź prywatnych, jak 
również podmioty działające wspólnie, 
bezpośrednio za zgodą państwa 
członkowskiego (czy też państw 
członkowskich) oraz/lub stosownych 
władz (miast, prowincji czy regionów) 
zainteresowanych danym projektem; lub
(c) jedna lub kilka organizacji 
międzynarodowych działających wspólnie,
za zgodą wszystkich państw 
członkowskich oraz/lub stosownych władz 
(miast, prowincji czy regionów) 
bezpośrednio zainteresowanych danym 
projektem; lub
(d) wspólne przedsiębiorstwo, za zgodą 
wszystkich państw członkowskich oraz/lub 
stosownych władz (miast, prowincji czy 
regionów) bezpośrednio zainteresowanych 
danym projektem; lub
e) jedno lub kilka przedsiębiorstw 
działających wspólnie;
3. Wnioski osób fizycznych nie są 
kwalifikowalne.
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Poprawka 13
Gisela Kallenbach

Projekt rozporządzenia
Artykuł 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 lit. b)
Kryteria selekcji i przyznania pomocy

1. Przy ocenie wniosków otrzymanych w 
odpowiedzi na zaproszenie do składania 
wniosków, Komisja stosuje własny system 
zasług, stosowany zgodnie z 
następującymi kryteriami:
- dojrzałość, szczególnie w kontekście 
możliwości wczesnego rozpoczęcia pracy 
oraz zobowiązania się do wykorzystania 
znacznej ilości nakładów do końca 2010 
roku, jak również widoczna zdolność do 
przeprowadzenia oceny wykonalności, 
badań przygotowawczych i technicznych 
oraz uzyskania koncesji i zezwoleń do 
czerwca 2010 roku; 
- potencjał długoterminowych korzyści 
społecznych w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego oraz celów dotyczących 
zmian klimatycznych, szczególnie poprzez 
promowanie odnawialnych źródeł energii 
oraz wydajności energetycznej;
- zastosowanie zintegrowanego podejścia i 
stopnia zaangażowania partnerów 
publicznych i prywatnych we wszystkie 
fazy przygotowania, wdrażania i oceny 
projektów;
- solidność i techniczna adekwatność 
podejścia, jak również solidność pakietu 
finansowego przeznaczonego na cały etap 
inwestycyjny projektu, szczególnie w 
odniesieniu do przypuszczalnego zasięgu 
tworzenia miejsc pracy, rozmiaru 
krajowego mnożnika fiskalnego oraz 
wykorzystania niedocenianych zasobów 
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Poprawka 14
Gisela Kallenbach

Projekt rozporządzenia
Artykuł 22 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 lit. c)
Warunki finansowania

1. Pomoc EEPR stanowi wkład na 
pokrycie kosztów związanych z pomocą 
techniczną i tworzeniem projektów, przy 
uwzględnieniu, o ile jest to możliwe, 
korzyści eksploatacyjnych.
2. W przypadku projektów objętych 
przykładowym wykazem projektów 
określonym w załączniku, pomoc EEPR, 
będąca sumą bezpośrednich dotacji oraz 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych przyznanych dla każdego 
projektu, nie powinna przekraczać 
określonej maksymalnej kwoty pomocy 
EEPR.
3. Bezpośrednie dotacje pomocy EEPR 
nie powinny przekraczać 50% 
kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych 
przewidzianych na jeden projekt.

Or. en
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Poprawka 15
Gisela Kallenbach

Projekt rozporządzenia
Artykuł 22 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 lit. d)
Instrumenty

1. W następstwie zaproszenia do składania 
wniosków Komisja, zależnie od 
okoliczności, dokonuje, na podstawie 
orientacyjnego wykazu znajdującego się w 
załączniku, selekcji wniosków, które 
otrzymają pomoc EEPR po ocenie 
zgodności wniosków z kryteriami 
kwalifikującymi określonymi w art. 22 
lit. a), kryteriami wyboru i przyznawania, 
o których mowa w art. 22 lit. b), oraz 
ustaleniu kwoty pomocy EEPR, która 
zostanie przyznana.  Warunki i metody ich 
realizacji są określane zgodnie z umową o 
współpracy pomiędzy Komisją a 
beneficjentami.  Komisja powiadamia 
beneficjentów o każdej przyznanej pomocy 
EEPR.
2. Pomoc EEPR zostaje przyznana na 
podstawie bezpośrednich umów o dotację 
lub innowacyjnych instrumentów 
finansowych, zgodnie z art. 23.

Or. en

Poprawka 16
Gisela Kallenbach

Projekt rozporządzenia
Rozdział III - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ III
PRZEPISY WSPÓLNE

ROZDZIAŁ III
PRZEPISY WSPÓLNE

DOTACJE BEZPOŚREDNIE ORAZ 
INNOWACYJNE INSTRUMENTY 
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FINANSOWANIA

Or. en

Poprawka 17
Gisela Kallenbach

Projekt rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) dla projektów na rzecz racjonalizacji 
zużycia energii, komitet ustanowiony na 
mocy art. 16 dyrektywy 2006/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
art. 14 dyrektywy 2002/91/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.  

Or. en


