
PA\774260CS.doc PE421.343v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Rozpočtový výbor

2009/0010(COD)

19. 3. 2009

NÁVRH STANOVISKA
Rozpočtového výboru

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vypracování programu na 
podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství 
pro projekty v oblasti energetiky
(KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

Navrhovatel: Mario Mauro



PE421.343v01-00 2/7 PA\774260CS.doc

CS

PA_Legam



PA\774260CS.doc 3/7 PE421.343v01-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro 
projekty v oblasti energetiky je součástí plánu evropské hospodářské obnovy, který 
předpokládá přidělení částky 30 miliard EUR (30 000 000 000 EUR).

Tento návrh má spojitost s návrhem nařízení s cílem posílit rozvoj venkova a širokopásmové 
technologie ve venkovských oblastech. Celková částka k přidělení činí 5 miliard EUR, z toho 
je 3,5 miliardy EUR určeno pro odvětví energetiky a 1,5 miliardy na rozvoj venkova.  

Jak uvedla Komise ve svém návrhu, „již předložila k projednání návrh na přezkoumání 
víceletého finančního rámce na období 2007–2013 za účelem zpřístupnění dodatečného 
financování v rámci okruhu 1A, přičemž by se respektovaly celkové částky stanovené v 
interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení ze dne 17. května 
20061“. Komise „nyní navrhuje převod zdrojů, které nejsou potřeba v rámci stropu okruhu 2 
na rok 2008, do okruhu 1A za účelem financování částky 3,5 miliardy EUR navržené pro 
projekty v oblasti energetiky (1,5 miliard EUR v roce 2009 a 2,0 miliardy EUR v roce 2010)“.

v mil. EUR

Navrhovatel poznamenává, že v provozních výdajích je dalších 18 milionů EUR, které nejsou 
zahrnuty v referenční částce, a byl by rád, kdyby Komise vyjasnila administrativní výdaje v 
tomto návrhu. 

I když se Evropská rada v prosinci 2008 postavila k této iniciativě kladně, Rada ministrů se 
dosud na ničem nedohodla. Rozpočtový výbor již mnohokrát hovořil o nutnosti revize 
víceletého finančního rámce.  

                                               
1 KOM (2008) 0859, 10.12.2008.

Druh výdajů
Oddíl č.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem

Provozní výdaje

Prostředky na závazky 
(PZ) 8.1 A 1498,8 1998,8 3497,6

Prostředky na platby (PP) B 75 1012 750 1024 362 212 62,6 3497,6

Administrativní výdaje jako součást referenční částky

Technická a 
administrativní pomoc 
(NP)

8.2.4 C 1,2 1,2 2,4

CCEELLKKOOVVÁÁ RREEFFEERREENNČČNNÍÍ ČČÁÁSSTTKKAA

Prostředky na závazky a+c 1500 2000 3500

Prostředky na platby b+c 76,2 1013,2 750 1024 362 212 62,6 3500
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Tento návrh nařízení vytváří program pro financování projektů v oblasti energetiky, které 
mohou přispět ke znovunastartování ekonomiky, k zabezpečení dodávek energie a ke snížení 
emisí skleníkových plynů.

Komise navrhla seznam projektů, které by mohly být v rámci programu financovány, Rada 
tento seznam revidovala ve snaze vyhovět potřebám těch členských států, které požadovaly 
širší spektrum projektů. 

Zpravodaj návrh Komise podporuje. I přes velký objem finančních prostředků, který bude 
vynaložen z rozpočtu EU, má takový projekt tak značný význam, pokud jde o ekonomiku a 
obnovu, že je nutno jej uskutečnit jakýmkoli možným způsobem.

Vzhledem ke změnám provedeným v příloze k návrhu Komise, které byly rozdávány na 
schůzi Rozpočtového výboru Rady dne 19. února 2009, se navrhovatel nemůže vyjádřit k 
přesné výši potřebného přídělu prostředků k financování programu.

Pokud jde o to, odkud budou vzaty prostředky na příděly pro oblast energetiky na roky 2009–
2010, navrhovatele by zajímalo, jak se využití tohoto zdroje srovnává s možným rizikem, že v 
budoucnu prudce klesnou ceny zemědělských produktů (např. ceny mléka), což si vyžádá 
krátkodobé poskytnutí prostředků pro oblast venkova.

V době vypracovávání tohoto stanoviska není navrhovateli známo, že by došlo k nějaké 
konkrétní dohodě v Radě, pokud jde o konečnou částku pro tento program. V této fázi se má 
za to, že rozhodnutí bylo nyní svěřeno do rukou Evropské rady, která bude zasedat ve dnech 
19.–20. března 2009.

Je každopádně možné již nyní předložit některé pozměňovací návrhy k návrhu Komise, se 
zřetelem k tomu, že předmět vyjednávání se může během pár dní změnit.

Předkládané pozměňovací návrhy se týkají souladu referenční částky s VFR. Navrhovatel je –
stejně jako Komise – toho názoru, že je třeba provést přezkum VFR s cílem nalézt prostředky 
na částku 3,5 miliardy EUR, která má být věnována na projekty v oblasti energetiky.

Navrhovatel také trvá na nutnosti nepřipravit okruh 2 o veškeré možné rozpětí, neboť situace 
na zemědělských trzích je značně nestabilní. Spuštěním těchto projektů v oblasti energetiky 
by neměla utrpět žádná politika v EU, všechny by měly být nadále financovány, jak je třeba. 

Mimoto navrhovatel trvá na tom, že z jednání v rámci Rady musí vzejít jasný, celkový a 
podrobný návrh financování a informace o veškerých důsledcích, jaké to bude mít pro roční 
rozpočet. Předkládá proto pozměňovací návrh, který připomíná potřebu postupovat v souladu 
s bodem 38 IID ze dne 17. května 2006, pokud jde o rozpočtový proces.

Další pozměňovací návrh, který navrhovatel předkládá, se týká povinnosti Komise podat 
zprávu Parlamentu o hodnocení, které bude provádět na začátku každého rozpočtového roku s 
cílem navrhnout, zda by prostředky odpovídající zrušeným závazkům měly být dány znovu k 
dispozici na tento program.

Konečně, navrhovatel předkládá pozměňovací návrh, v němž vyzývá Komisi, aby 



PA\774260CS.doc 5/7 PE421.343v01-00

CS

informovala Parlament o kontrolních, řídících a monitorovacích systémech, které členské 
státy zavedly a o nichž informovaly pouze Komisi.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že referenční částka 
uvedená v legislativním návrhu může být 
v souladu s víceletým finančním rámcem, 
jedině pokud bude tento rámec 
přezkoumán; 

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. znovu opakuje, že je ochoten jednat s 
Radou a pokusit se najít řešení ve věci 
referenční částky;  připomíná, že nesmí 
dojít k žádnému přerozdělení prostředků, 
které by mělo negativní dopad na jiné 
politiky EU, tj. snížily by se finanční 
prostředky pro tyto politiky; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. připomíná, že o roční částce bude 
rozhodnuto v rámci ročního rozpočtového 
procesu v souladu s ustanoveními bodu 38 
interinstitucionální dohody ze dne 17. 
května 2006;

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky na závazky odpovídající 
objemu závazků zrušených v důsledku 
úplného nebo částečného neuskutečnění 
projektů, na něž byly konkrétně určeny, 
mohou být ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech dány znovu k 
dispozici v roce 2010 a 2011, je-li 
nezbytné dosáhnout cíle programu EEPR.

Prostředky na závazky odpovídající 
objemu závazků zrušených v důsledku 
úplného nebo částečného neuskutečnění 
projektů, na něž byly konkrétně určeny, 
mohou být ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech dány znovu k 
dispozici v následujícím roce – tj. v roce 
2010, resp. 2011–, je-li nezbytné 
dosáhnout cíle programu EEPR.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odstavce 2 proto Komise na 
počátku každého rozpočtového roku 
přezkoumá položky zrušené během 
předcházejícího rozpočtového roku a na 

Pro účely odstavce 2 proto Komise na 
počátku každého rozpočtového roku 
přezkoumá položky zrušené během 
předcházejícího rozpočtového roku a na 
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základě požadavků vyhodnotí, zda je třeba 
dát tyto prostředky znovu k dispozici. Na 
základě toto hodnocení může Komise 
předložit rozpočtovému orgánu do 15. 
února každého rozpočtového roku vhodné 
návrhy, přičemž pro každý rozpočtový bod 
uvede důvody, proč by měly být tyto 
prostředky dány znovu k dispozici.

základě požadavků vyhodnotí, zda je třeba 
dát tyto prostředky znovu k dispozici. Na 
základě toto hodnocení, které bude 
předloženo rozpočtovému orgánu, může 
Komise předložit rozpočtovému orgánu do 
15. února každého rozpočtového roku 
vhodné návrhy, přičemž pro každý 
rozpočtový bod uvede důvody, proč by 
měly být tyto prostředky dány znovu k 
dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise informuje Evropský parlament 
o kontrolních, řídících a monitorovacích 
systémech, které zavedly členské státy.

Or. en


