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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Plán obnovy
Plán evropské hospodářské obnovy (EERP) byl schválen Evropskou radou v březnu 2009.
V dubnu 2009 Evropský parlament, Rada a Komise rozhodly o způsobech financování EERP, 
který spočívá ve dvou oblastech - projektech v oblasti energetiky a v širokopásmovém 
připojení k internetu ve venkovských oblastech.

Finanční prostředky stanovené ve společném prohlášení těchto tří orgánů ze dne 2. dubna 
2009 lze shrnout takto:

v milionech EUR

EERP - typ projektu Rok 2009 Rok 2010 Celkem
Energetika 2000 milionů 1980 milionů 3980 milionů
Širokopásmové připojení
k internetu

600 milionů 420 milionů 1020 milionů

CELKEM 2 600 milionů 2400 milionů

Zatímco financování na rok 2009 bylo zajištěno přesunem finančních prostředků z okruhu 2 
do okruhu 1a, dohody o financování na rok 2010 bylo dosaženo v rámci dohodovacího řízení 
dne 18. listopadu 2009. Velká část prostředků na závazky byla uvolněna na základě revize 
VFR na rok 2009 a rok 2010.

Částka ve výši 1,98 miliardy EUR na projekty v oblasti energetiky byla získána následovně: 
1776 milionů EUR (zvýšení stropu okruhu 1a), 120 milionů EUR uvolněním prostředků
z nástroje pružnosti a 81 milionů EUR přesuny provedenými v okruhu 1a. Za tím to účelem 
byla v roce 2009 vytvořena zvláštní rozpočtová položka 06 04 14 Projekty v oblasti 
energetiky na podporu hospodářského oživení. 

Projekty v oblasti energetiky - právní základ 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 ze dne 13. července 2009
o zavedení programu na obnovu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci 
Společenství pro projekty v oblasti energetiky1. 
Nařízení zřídilo finanční nástroj: Evropský program oživení energetiky (dále jen „EEPR“) za 
účelem rozvoje projektů v oblasti energetiky ve Společenství, které přispějí poskytnutím 
finančního podnětu k hospodářskému oživení, k zabezpečení dodávek energie a ke snížení 
emisí skleníkových plynů. Za účelem dosažení těchto cílů byly vytvořeny 3 podprogramy: 
infrastruktura plynu a elektrické energie, pobřežní větrná energie a zachycování a ukládání 
CO2. Toto nařízení určilo, které projekty mají být v rámci jednotlivých podprogramů 
financovány, a uvádí kritéria pro stanovení a provádění opatření nezbytných pro uskutečnění 
těchto projektů. V rámci rozpočtu EU byly vytvořeny zvláštní rozpočtové položky: 06 04 14 
01, 06 04 14 02 a 06 04 14 03.
Komise ve svém prohlášení, které bylo přiloženo k nařízení, zdůraznila, že energetická 
účinnost a obnovitelné zdroje energie jsou klíčovými prioritami energetické politiky EU, a to

                                               
1 Úř. věst. L 200, 31.7.2009
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s ohledem na důvody v oblasti životního prostředí i na zabezpečení dodávek, což je v souladu
s požadavky EP. 

(10). „Pokud Komise ve své zprávě z roku 2010 o provádění tohoto nařízení podle jeho 
článku 28 zjistí, že do konce roku 2010 nebude možné přidělit část finančních prostředků 
plánovaných pro projekty uvedené v příloze nařízení, navrhne případně a z geografického 
hlediska vyváženým způsobem změnu nařízení, která spolu s výše uvedenými iniciativami 
umožní financování projektů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie,
a rovněž příslušná kritéria způsobilosti téhož druhu jako kritéria způsobilosti uplatňovaná
u projektů uvedených v příloze tohoto nařízení.“

Projekty v oblasti energetiky - návrh na revizi nařízení 
V souladu s tímto prohlášením Komise dne 31. května 2010 přijala návrh nařízení, kterým se 
mění nařízení (ES) č. 663/2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení 
prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky. 
Tento návrh byl předložen na základě zprávy o provádění EEPR ze dne 27. dubna 2010, v níž 
se odhaduje, že v rámci nařízení EEPR nebude přiděleno asi 114 milionů EUR. Přesný objem 
nepřidělených prostředků bude znám ke konci roku 2010.
Komise navrhuje, aby byly nepřidělené prostředky použity na vytvoření zvláštního 
finančního nástroje určeného výhradně k podpoře iniciativ v oblasti energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie v rámci Iniciativy pro financování udržitelné 
energetiky. Tento finanční nástroj podpoří rozvoj ziskových projektů v oblasti energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie a usnadní financování investic v oblasti energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, a to zejména v městském prostředí. Ve snaze 
podpořit velké množství decentralizovaných investic budou jejich příjemci orgány místní
a regionální samosprávy. Tento nástroj by měl řídit jeden nebo několik finančních 
zprostředkovatelů, jako jsou mezinárodní finanční instituce, které by měly být vybrány na 
základě prokázané schopnosti využít financování nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem
a s nejvyšším pákovým efektem mezi financováním EU a celkovými investicemi s cílem 
významně zvýšit objem investic v EU.

Zpravodajovy poznámky na závěr:
1. Zpravodaj vítá návrh Komise na využití nevyčerpaných prostředků EEPR na nový nástroj 
na podporu projektů energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Také rozhodně 
podporuje zřízení zvláštního finančního nástroje k tomuto účelu. Vyzývá proto orgány, které 
se podílejí na přijetí právního základu, aby dosáhly rychlé dohody.
2. Zpravodaj připomíná, že financování plánu evropské hospodářské obnovy byl jednou
z priorit EP v rozpočtovém procesu v roce 2009 a že konečné dohody s Radou bylo dosaženo 
po dlouhých jednáních v rámci dohodovacího řízení v listopadu 2008.
3. Zpravodaj zdůrazňuje, že stávající návrh Komise je zcela v souladu s původním 
požadavkem EP zahrnout projekty energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie do 
EERP, a vítá iniciativu Komise realizovat tuto prioritu.
4. Lituje nicméně zpoždění v provádění EEPR, jehož cílem je podpora a stimulace 
hospodářské obnovy v EU. Předkládá proto pozměňovací návrh, v němž vyzývá Komisi, aby 
okamžitě přijala nezbytná rozpočtová opatření s cílem uvolnit co nejdříve nevyčerpané 
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prostředky. Domnívá se, že před koncem roku 2010 by měla být vytvořena zvláštní 
rozpočtová položka pro nový nástroj, jehož cílem je podpora projektů energetické účinnosti.
5. Zpravodaj vyzývá Komisi, aby informovala rozpočtový orgán transparentním způsobem
o zřízení finančního nástroje a jeho způsobech fungování a také o výběru finančních 
zprostředkovatelů (mezinárodní finanční instituce). Současně žádá Komisi, aby poskytovala 
oběma složkám rozpočtového orgánu zprávy o provádění, které budou zahrnovat mimo jiné 
informace o příjemcích podpory z tohoto nástroje, podporovaných projektech a o dopadu, 
který má tento nástroj s ohledem na plnění cílů jednotlivých projektů.
6. Zpravodaj zdůrazňuje, že vzhledem k současným omezením v rámci rozpočtu a s řádným 
ohledem na zásadu finančního řízení, je třeba v rámci rozpočtu EU dále prohlubovat 
součinnost mezi stávajícími nástroji na podporu energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů 
energie a boje proti změně klimatu.

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 nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V souladu se strategií Evropa 2020 pro 
udržitelný růst a zaměstnanost podpoří 
rozvoj dalších obnovitelných zdrojů
a podpora energetické účinnosti ekologicky 
šetrnější růst, budování konkurenčního
a udržitelného hospodářství a potlačení 
změn klimatu. Podporou těchto politik 
vytvoří Evropa nová pracovní místa
a příležitosti na zeleném trhu, čímž podpoří 
rozvoj konkurenceschopného, zajištěného
a udržitelného hospodářství;

(3) V souladu se strategií Evropa 2020 pro 
udržitelný růst a zaměstnanost a také
v souladu s balíčkem návrhů EU 
týkajících se energetiky a změny klimatu a 
s akčním plánem pro energetickou 
účinnost podpoří rozvoj dalších 
obnovitelných zdrojů a podpora 
energetické účinnosti ekologicky šetrnější 
růst, budování konkurenčního
a udržitelného hospodářství a potlačení 
změn klimatu. Podporou těchto politik 
vytvoří Evropa nová pracovní místa
a příležitosti na zeleném trhu, čímž podpoří 
rozvoj konkurenceschopného, zajištěného
a udržitelného hospodářství. 

Odůvodnění

Balíček návrhů týkajících se energetiky a změny klimatu schválily Evropský parlament a Rada
v prosinci 2008 a v červnu 2009 vstoupil tento balíček v platnost. Odráží integrovaný přístup
k politice v oblasti energetiky a změny klimatu, který má za cíl bojovat proti změně klimatu
a zlepšit zabezpečení dodávek energie v EU, ale zároveň posílit její konkurenceschopnost.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je tedy třeba vytvořit zvláštní finanční 
nástroj určený výhradně k podpoře iniciativ
v oblasti energetické účinnosti
a obnovitelných zdrojů energie v rámci 
Iniciativy pro financování udržitelné 
energetiky, který by využil zdroje 
nepřidělené podle kapitoly II nařízení (ES)
č. 663/2009. Tento finanční prostředek by 
měl podpořit rozvoj financovatelných 
projektů v oblasti energetické účinnosti
a obnovitelných zdrojů energie a usnadní 
financování investic v oblasti energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie 
zejména v městském prostředí;

(5) Je tedy třeba do konce roku 2010
vytvořit zvláštní finanční nástroj určený 
výhradně k podpoře iniciativ v oblasti 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie v rámci Iniciativy pro 
financování udržitelné energetiky, který by 
využil zdroje nepřidělené podle kapitoly II 
nařízení (ES) č. 663/2009. K tomuto účelu 
by měla být vytvořena zvláštní rozpočtová 
položka pro zapsání těchto prostředků do 
rozpočtu EU. Tento finanční prostředek by 
měl podpořit rozvoj financovatelných 
projektů v oblasti energetické účinnosti
a obnovitelných zdrojů energie a usnadní 
financování investic v oblasti energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie 
zejména v městském prostředí.

Odůvodnění

Nový finanční nástroj na podporu projektů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie musí být vytvořen co nejdříve, aby bylo zajištěno, že začne fungovat do konce 
roku 2010. Tento nástroj je také třeba transparentně prezentovat v rámci rozpočtu EU; proto 
by bylo vhodné vytvořit novou zvláštní rozpočtovou položku. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Ve snaze v krátkodobém horizontu 
maximalizovat dopad finančních zdrojů 
EU by byl nástroj spravován jedním nebo 
několika finančními zprostředkovateli, 
např. mezinárodními finančními 
institucemi. Výběr by měl být prováděn na 

(6) Ve snaze v krátkodobém horizontu 
maximalizovat dopad finančních zdrojů 
EU by byl nástroj spravován jedním nebo 
několika finančními zprostředkovateli, 
např. mezinárodními finančními 
institucemi. Výběr by měl být prováděn na 
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základě prokázané schopnosti finančních 
zprostředkovatelů využít financování 
nejúčinnějším a nejefektivnějším 
způsobem a s nejvyšším pákovým efektem 
mezi financováním EU a celkovými 
investicemi s cílem významně zvýšit objem 
investic v EU.

základě prokázané schopnosti finančních 
zprostředkovatelů využít financování 
nejúčinnějším a nejefektivnějším 
způsobem a s nejvyšším pákovým efektem 
mezi financováním EU a celkovými 
investicemi s cílem významně zvýšit objem 
investic v EU. Nicméně v době finanční
a ekonomické krize, která má obzvláště 
negativní vliv na finanční situaci 
regionálních a místních orgánů, je třeba 
zajistit, aby složitá rozpočtová situace 
příjemců tohoto mechanismu nesnižovala 
jejich schopnost využít tyto finanční 
prostředky;

Odůvodnění

V souladu s přílohou II, částí III, odstavcem 2 návrhu Evropské komise je nezbytné zdůraznit 
skutečnost, že složitá rozpočtová situace místních nebo regionálních orgánů by neměla 
zhoršovat přístup těchto orgánů k danému mechanismu pomoci, a to v souladu s jeho cílem 
řešit ekonomickou krizi a naléhavé potřeby Evropské unie v oblasti energetiky, jak je uvedeno
v návrhu Komise v bodě odůvodnění 10.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 663/2009
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení umožní vytvořit finanční 
nástroje podporující iniciativy v oblasti 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie;

Toto nařízení umožní vytvořit finanční 
nástroje podporující iniciativy v oblasti 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie na místní a regionální 
úrovni. Nový finanční nástroj bude zřízen 
do konce roku 2010;

Odůvodnění

Zpravodaj považuje za nezbytné zdůraznit, že tyto finanční nástroje budou zaměřeny na místní
a regionální úroveň. Zpravodaj vyzývá Komisi, aby přijala nezbytná legislativní a rozpočtová 
opatření s cílem zajistit, aby tento nástroj začal fungovat do konce roku 2010. 
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 663/2009
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s čl. 3 odst. 2 rozpočtové 
prostředky, na které nelze uplatnit 
jednotlivé právní závazky dle kapitoly II na 
částku 114 milionů EUR, případně jiné 
rozpočtové prostředky, které budou
k dispozici v důsledku nerealizování 
projektů podle kapitoly II, ať už v celém 
rozsahu či částečně, jsou určeny pro 
finanční nástroj v rámci Iniciativy pro 
financování udržitelné energetiky.

1. V souladu s čl. 3 odst. 2 rozpočtové 
prostředky, na které nelze uplatnit 
jednotlivé právní závazky dle kapitoly II na 
částku 114 milionů EUR, případně jiné 
rozpočtové prostředky, které budou
k dispozici v důsledku nerealizování 
projektů podle kapitoly II, ať už v celém 
rozsahu či částečně, jsou určeny pro 
finanční nástroj v rámci Iniciativy pro 
financování udržitelné energetiky. Na 
nástroj se navíc vyčlení částka 15 milionů 
EUR z akčního programu EU pro boj 
proti změně klimatu (rozpočtová položka 
07 03 23 v rozpočtu na rok 2010). Tato 
částka se získá využitím všech ustanovení 
interinstitucionální dohody ze dne 
17. května 2006, zejména bodu 23,
k pozměnění stropů v okruhu 1a a 2.
Komise tedy provede nezbytné návrhy 
týkající se úpravy stropů a vytvoření nové 
zvláštní rozpočtové položky pro tento 
nástroj v rozpočtu na rok 2010.

Odůvodnění

Zpravodaj souhlasí se zpravodajem výboru ITRE v tom, že by měly být využity již dostupné 
finanční zdroje a finanční prostředky z rozpočtové položky 07 03 23 by tedy měly být 
převedeny na tento nástroj. Aby mohla být částka 15 milionů EUR převedena z rozpočtové 
položky 07 03 23 do tohoto nástroje, je třeba to doplnit do obsahu opravného rozpočtu 
zavádějícího tento nástroj. 

Tuto otázku by bylo možno projednat na jednom z příštích třístranných jednání o rozpočtu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 663/2009
Čl. 22. – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V rámci přezkumu rozpočtu budou 
nalezena trvale udržitelná, víceletá 
následná opatření a řešení pro okruh 1a
a bude provedena nezbytná revize 
víceletého finančního rámce (VFR)
s využitím všech ustanovení 
interinstitucionální dohody ze dne 
17. května 2006, zejména jejích bodů 21–
23. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 663/2009
Čl. 22. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise pravidelně zasílá oběma 
složkám rozpočtového orgánu zprávy
o fungování finančního nástroje 
uvedeného v odstavci 1. Tyto zprávy mimo 
jiné obsahují informace o příjemcích 
podpory z tohoto nástroje, podporovaných 
projektech, uvedení výše prostředků, 
přesné informace o finančních nákladech 
projektů a o pákovém efektu tohoto 
nástroje s cílem zajistit, aby tyto projekty 
byly opravdu uskutečněny.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část III – pododstavec 3 – bod vi a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi a) nákladová efektivita projektů;
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Odůvodnění

Zpravodaj souhlasí s tím, že inovačnímu potenciálu by měla být vždy věnována pozornost
a měl by být důležitým rozhodovacím faktorem při výběru projektů. Přikládá však důležitost
i dlouhodobému cíli projektů. Tím by neměla být jen vysoká úroveň energetické účinnosti, ale 
také rozumná úroveň nákladové efektivity, měřitelný a významný vliv na oživení hospodářství
v EU, lepší zabezpečení dodávek energie a snížení emisí skleníkových plynů, jak je uvedeno
v příloze II, části III, odstavci 1 návrhu Komise ze dne 31. května 2010.
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