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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Plán obnovy
Plán hospodárskej obnovy Európy (EERP) schválila Európska rada v marci 2009. V apríli 
2009 Európsky parlament, Rada a Komisia rozhodli o spôsobe financovania EERP, ktorý sa 
skladá z dvoch častí, energetické projekty a širokopásmový internet vo vidieckych oblastiach. 
Financovanie, ktoré vo vyhlásení z 2. apríla 2009 stanovili tri inštitúcie, možno zhrnúť takto:

v miliónoch EUR

EERP – typ projektu Rok 2009 Rok 2010 Spolu
Energetická hodnota 2 000 

miliónov
1 980 miliónov 3 980 miliónov

Širokopásmový internet 600 miliónov 420 miliónov 1 020 miliónov
SPOLU 2 600 miliónov 2 400 miliónov

Zatiaľ čo financovanie v roku 2009 bolo dosiahnuté najmä presunutím prostriedkov z okruhu 
2 do okruhu 1a, súhlas s financovaním v roku 2010 bol dosiahnutý v zmierovacom konaní 
z 18. novembra 2009. Výrazná časť viazaných rozpočtových prostriedkov sa poskytla 
prostredníctvom revízie VFR na roky 2009 a 2010.

Suma 1,98 miliardy EUR na financovanie energetických projektov v roku 2010 sa skladá z:
1 776 miliónov EUR (zvýšenie stropu v okruhu 1a), 120 miliónov EUR z mobilizácie nástroja 
flexibility a 81 miliónov EUR z presunov v okruhu 1a. V roku 2009 bola na tento účel 
vytvorená osobitná kapitola 06 04 14 pre energetické projekty na pomoc hospodárskej 
obnove.

Energetické projekty – právny základ 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa 
ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci 
Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky1. 
Nariadením sa vytvoril finančný nástroj: Európsky energetický program pre oživenie, ďalej 
len „EEPO“, na prípravu projektov Spoločenstva v oblasti energetiky, ktoré prispejú 
k oživeniu hospodárstva prostredníctvom finančného stimulu, bezpečnosti dodávok energie 
a zníženiu emisií skleníkových plynov. Na dosiahnutie týchto cieľov boli vytvorené tri 
podprogramy: program plynárenskej infraštruktúry a infraštruktúry pre elektrickú energiu, 
program veternej energie na mori a program zachytávania a ukladania uhlíka. V tomto 
nariadení boli určené projekty, ktoré sa majú financovať v rámci každého podprogramu 
a stanovené kritériá prijímania a vykonávania akcií na realizáciu týchto projektov. V rámci 
rozpočtu EÚ boli vytvorené osobitné rozpočtové riadky: 06 04 14 01, 06 04 14 02 
a 06 04 14 03.

Vo svojom vyhlásení v prílohe k nariadeniu Komisia zdôraznila, že energetická účinnosť 
a obnoviteľné zdroje energie sú kľúčovými prioritami energetickej politiky EÚ, a to 
z environmentálnych dôvodov, aj z dôvodov bezpečnosti dodávok, čo je v súlade 
s požiadavkami EP. 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009.
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(10). Ak Komisia pri predkladaní správy o vykonávaní nariadenia podľa článku 28 v roku 
2010 zistí, že nebude možné do konca roku 2010 vyčleniť časť prostriedkov pre projekty 
uvedené v prílohe k nariadeniu, navrhne, ak to bude vhodné a ak sa tak stane geograficky 
vyváženým spôsobom, ako doplnok k uvedeným iniciatívam zmenu a doplnenie nariadenia, 
ktoré umožnia financovanie projektov v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných 
zdrojov energie, vrátane kritérií oprávnenosti podobných kritériám, ktoré sa uplatňujú na 
projekty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.“
Energetické projekty – návrh revidovaného nariadenia
V súlade s týmto vyhlásením 31. mája 2010 Komisia prijala návrh nariadenia, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 663/2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia 
hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky. 
Tento návrh bol predložený na základe správy z 27. apríla 2010 o vykonávaní EEPO, v ktorej 
sa odhaduje, že suma vo výške približne 114 miliónov EUR nebude viazaná v rámci 
nariadenia EEPO. Presná výška neviazaných finančných prostriedkov bude známa do konca 
roka 2010.
Komisia navrhuje použiť neviazané finančné prostriedky na vytvorenie jednoúčelového 
finančného nástroja, ktorý by v rámci iniciatívy na financovanie udržateľnej energetiky 
podporoval energetickú účinnosť a iniciatívy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
Finančný nástroj má podporovať vývoj financovateľných projektov zameraných na 
energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie a uľahčiť financovanie investícií do 
energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie, najmä v mestskom prostredí.
S cieľom podporiť mnohé decentralizované investície sa ako príjemcovia určujú orgány 
verejnej správy na obecnej, miestnej a regionálnej úrovni. Nástroj by mal riadiť jeden alebo 
viacerí z finančných sprostredkovateľov, ako napríklad medzinárodné finančné inštitúcie 
(IFI), ktoré by sa mali vybrať na základe preukázanej schopnosti využiť finančné prostriedky
najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom a za dosiahnutia najvyššej miery pákového efektu 
medzi finančnými prostriedkami EÚ a celkovými investíciami, aby sa tak významne zvýšil 
objem investícií v rámci EÚ.

Záverečné poznámky spravodajcu:
1. spravodajca víta návrh Komisie využiť nespotrebované rozpočtové prostriedky EEPO na 
nový nástroj podporujúci energetickú účinnosť a projekty obnoviteľnej energie. Zároveň na 
tento účel jednoznačne podporuje vytvorenie osobitného finančného nástroja. Vyzýva preto 
zainteresované inštitúcie, aby pri schvaľovaní právneho základu dosiahli rýchlu dohodu;
2. spravodajca pripomína, že financovanie plánu obnovy Európy bolo jednou z priorít 
rozpočtového postupu EP na rok 2009 a že konečná dohoda s Radou bola dosiahnutá po 
zložitých rokovaniach na zmierovacom konaní v novembri 2008;
3. spravodajca zdôrazňuje, že súčasný návrh Komisie je plne v súlade s pôvodnou žiadosťou 
EP zahrnúť energetickú účinnosť a projekty obnoviteľnej energie do EERP a víta iniciatívu 
Komisie uplatniť túto prioritu;
4. ľutuje však oneskorenie pri vykonávaní EEPO, ktorého cieľom je podporiť a podnietiť 
hospodársku obnovu EÚ. Predložil preto pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým vyzýva 
Komisiu, aby okamžite prijala potrebné rozpočtové opatrenia s cieľom čo najskôr sprístupniť 
nespotrebované rozpočtové prostriedky. Domnieva sa, že do konca roka 2010 sa vytvorí 
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osobitný rozpočtový riadok pre nový finančný nástroj na podporu projektov energetickej 
účinnosti;
5. spravodajca vyzýva Komisiu, aby transparentným spôsobom informovala rozpočtový orgán 
o vytvorení finančného nástroja, o spôsoboch jeho fungovania a o výbere finančných 
sprostredkovateľov (IFI). Zároveň žiada Komisiu, aby obom zložkám rozpočtového orgánu 
postúpila vykonávacie správy, do ktorých okrem iného zahrnie údaje o prijímateľoch 
prostriedkov z nástroja, o podporovaných projektoch a o pákovom efekte nástroja na 
dosiahnutie projektov;
6. spravodajca zdôrazňuje, že v súvislosti so skutočnými obmedzeniami rozpočtu a pri 
dodržiavaní zásady riadneho finančného hospodárenia sa synergie medzi existujúcimi 
nástrojmi podporujúcimi energetickú účinnosť, obnoviteľné energie a boj proti zmene klímy 
ďalej rozvinú v rámci rozpočtu EÚ.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Rozvoj ďalších obnoviteľných zdrojov 
energie a propagácia energetickej účinnosti 
by v duchu stratégie pre udržateľný rast a 
pracovné príležitosti s názvom Európa 
2020 prispeli k ekologickejšiemu rastu, 
vybudovaniu konkurencieschopného a 
udržateľného hospodárstva a riešeniu 
problematiky zmeny klímy. Podporou 
týchto politík Európa vytvorí nové 
pracovné miesta a ekologický trh 
príležitostí a zároveň napomôže rozvoj 
konkurencieschopného, bezpečného a 
udržateľného hospodárstva.

(3) Rozvoj ďalších obnoviteľných zdrojov 
energie a propagácia energetickej účinnosti 
by v duchu stratégie pre udržateľný rast a 
pracovné príležitosti s názvom Európa 
2020 a v súlade s balíkom opatrení EÚ 
v oblasti klímy a energetiky a jej akčným 
plánom energetickej účinnosti prispeli 
k ekologickejšiemu rastu, vybudovaniu 
konkurencieschopného a udržateľného 
hospodárstva a riešeniu problematiky 
zmeny klímy. Podporou týchto politík 
Európa vytvorí nové pracovné miesta a 
ekologický trh príležitostí a zároveň 
napomôže rozvoj konkurencieschopného, 
bezpečného a udržateľného hospodárstva. 

Odôvodnenie

Dohodu ohľadom „balíka opatrení v oblasti klímy a energetiky“ dosiahol Európsky 
parlament a Rada v decembri 2008 a balík sa stal právnym predpisom v júni 2009. Odráža 
integrovaný prístup k politike v oblasti klímy a energetiky, ktorej cieľom je boj proti zmene 
klímy a zvýšenie energetickej bezpečnosti EÚ pri súčasnom posilnení jej 
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konkurencieschopnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) S cieľom využiť neviazané prostriedky 
podľa kapitoly II nariadenia (ES) č. 
663/2009 by sa teda mal vytvoriť 
jednoúčelový finančný nástroj, ktorý by v 
rámci iniciatívy na financovanie 
udržateľnej energetiky podporoval 
energetickú účinnosť a iniciatívy v oblasti 
obnoviteľných zdrojov. Finančný nástroj 
by mal podporovať vývoj projektov 
zameraných na energetickú účinnosť a 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré sa môžu 
použiť ako záruky, a umožniť, aby orgány 
verejnej správy na miestnej a regionálnej 
úrovni mohli financovať programy 
investícií do energetickej účinnosti a 
obnoviteľných zdrojov energie, najmä v 
mestskom prostredí.

(5) S cieľom využiť neviazané prostriedky 
podľa kapitoly II nariadenia (ES) 
č. 663/2009 by sa teda do konca roka 2010
mal vytvoriť jednoúčelový finančný 
nástroj, ktorý by v rámci iniciatívy na 
financovanie udržateľnej energetiky 
podporoval energetickú účinnosť 
a iniciatívy v oblasti obnoviteľných 
zdrojov. Mal by sa vytvoriť osobitný 
rozpočtový riadok, aby sa tieto rozpočtové 
prostriedky zahrnuli do rozpočtu EÚ.
Finančný nástroj by mal podporovať vývoj 
projektov zameraných na energetickú 
účinnosť a obnoviteľné zdroje energie, 
ktoré sa môžu použiť ako záruky, a 
umožniť, aby orgány verejnej správy na 
miestnej a regionálnej úrovni mohli 
financovať programy investícií do 
energetickej účinnosti a obnoviteľných 
zdrojov energie, najmä v mestskom 
prostredí.

Odôvodnenie

Nový finančný nástroj na podporu energetickej účinnosti a projektov obnoviteľnej energie sa 
musí vytvoriť čo najskôr, aby sa zabezpečilo, že sa do konca roka 2010 stane 
prevádzkyschopným. Tento nástroj sa zároveň musí transparentne prezentovať v rámci 
rozpočtu EÚ; preto by sa odporúčalo vytvorenie nového osobitného rozpočtového riadku. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S cieľom maximalizovať vplyv (6) S cieľom maximalizovať vplyv 
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finančných prostriedkov EÚ v krátkom 
období by sa nástroj mal riadiť jedným 
alebo viacerými sprostredkovateľskými 
finančnými subjektmi, ako napr. 
medzinárodnými finančnými inštitúciami. 
Výber by sa mal uskutočniť na základe 
preukázanej schopnosti 
sprostredkovateľských finančných 
subjektov využiť finančné prostriedky 
najefektívnejším a najúčinnejším 
spôsobom a za dosiahnutia najvyššej miery 
pákového efektu medzi finančnými 
prostriedkami EÚ a celkovými 
investíciami, aby sa tak významne zvýšil 
objem investícií v rámci EÚ.

finančných prostriedkov EÚ v krátkom 
období by sa nástroj mal riadiť jedným 
alebo viacerými sprostredkovateľskými 
finančnými subjektmi, ako napr. 
medzinárodnými finančnými inštitúciami. 
Výber by sa mal uskutočniť na základe 
preukázanej schopnosti 
sprostredkovateľských finančných 
subjektov využiť finančné prostriedky 
najefektívnejším a najúčinnejším 
spôsobom a za dosiahnutia najvyššej miery 
pákového efektu medzi finančnými 
prostriedkami EÚ a celkovými 
investíciami, aby sa tak významne zvýšil 
objem investícií v rámci EÚ. V čase 
finančnej a hospodárskej krízy, ktorá má 
mimoriadne nepriaznivý účinok na 
financie regionálnych a miestnych 
orgánov, by sa však malo zabezpečiť, aby 
zložitá rozpočtová situácia prijímateľov 
prostriedkov z mechanizmu týmto 
prijímateľom nebránila v prístupe 
k prostriedkom;

Odôvodnenie

V súlade s prílohou II, časť III, ods. 2 návrhu Európskej komisie treba zdôrazniť skutočnosť, 
že zložitá rozpočtová situácia miestneho alebo regionálneho orgánu nebránia v prístupe 
k mechanizmu nástroja v súlade s cieľom riešiť hospodársku krízu a urgentné potreby 
Európskej únie v oblasti energetiky, ako je uvedené v odôvodnení 10 návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 663/2009
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Týmto nariadením by sa malo umožniť 
vytvorenie finančných nástrojov na 
podporu iniciatív zameraných na 
energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje 
energie.“

„Týmto nariadením by sa malo umožniť 
vytvorenie finančných nástrojov na 
podporu iniciatív miestneho 
a regionálneho charakteru zameraných na 
energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje 
energie.“ Nové finančné nástroje sa 
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vytvoria do konca roka 2010;

Odôvodnenie

Spravodajca považuje za potrebné zdôrazniť skutočnosť, že finančné nástroje sú zamerané na 
miestnu a regionálnu úroveň. Spravodajca vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné legislatívne 
a rozpočtové opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa nástroj stal prevádzkyschopným do konca 
roka 2010. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 663/2009
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Prostriedky vo výške 114 mil. EUR, 
vzhľadom na ktoré sa podľa kapitoly II 
neprijmú žiadne individuálne právne 
záväzky, a prípadné iné prostriedky, ktoré 
sa stanú dostupnými v dôsledku toho, že 
projekty podľa kapitoly II sa úplne alebo 
čiastočne nerealizovali, sa v súlade s 
článkom 3 ods. 2 prevedú k prostriedkom 
finančného nástroja v rámci iniciatívy na 
financovanie udržateľnej energetiky.

1. Prostriedky vo výške 114 mil. EUR, 
vzhľadom na ktoré sa podľa kapitoly II 
neprijmú žiadne individuálne právne 
záväzky, a prípadné iné prostriedky, ktoré 
sa stanú dostupnými v dôsledku toho, že 
projekty podľa kapitoly II sa úplne alebo 
čiastočne nerealizovali, sa v súlade s 
článkom 3 ods. 2 prevedú k prostriedkom 
finančného nástroja v rámci iniciatívy na 
financovanie udržateľnej energetiky. Na 
tento nástroj sa navyše vyčlení 
15 miliónov EUR z akčného programu 
EÚ na boj proti zmene klímy (rozpočtový 
riadok 07 03 23 v rozpočte na rok 2010).
Táto suma sa získa využitím všetkých 
ustanovení v rámci medziinštitucionálnej 
dohody zo 17. mája 2006, najmä jej bodu 
23, s cieľom príslušne upraviť stropy 
okruhov 1a a 2. Komisia preto predloží 
potrebné návrhy týkajúce sa úpravy 
stropov a vytvorenia nového, 
samostatného rozpočtového riadku pre 
nástroj v rámci rozpočtu na rok 2010.

Odôvodnenie

Spravodajca súhlasí s názorom spravodajcu výboru ITRE v tom, že dostupné finančné 
prostriedky by sa mali dobre využiť, a že by sa preto finančné prostriedky v rozpočtovom 
riadku 07 03 23 taktiež mali presunúť do tohto nástroja. S cieľom presunúť 15 miliónov EUR 
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z rozpočtového riadku 07 03 23 do nástroja je potrebné pridať túto sumu do obsahu 
opravného rozpočtu, čím sa nástroj vytvorí. 

Tento bod by sa mohol prediskutovať na jednom z najbližších rozpočtových trialógov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 663/2009
Článok 22 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. V súvislosti s revíziou rozpočtu sa 
nájdu udržateľné viacročné nadväzné 
opatrenia a riešenie pre okruh 1a 
a uskutoční sa potrebná revízia 
viacročného finančného rámca (VFR) 
využitím všetkých ustanovení 
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 
2006, najmä jej bodov 21 – 23. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Nárh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 663/2009
Článok 22 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia pravidelne postupuje obom 
zložkám rozpočtového orgánu správy 
o fungovaní finančného nástroja 
uvedeného v odseku 1. Správy okrem 
iného zahŕňajú údaje o prijímateľoch 
prostriedkov z nástroja, o projektoch, 
ktoré sú z nástroja podporované, údaj o 
rozpočtových prostriedkoch, presné 
informácie o finančných nákladoch 
projektov, ako aj údaje o pákovom efekte 
nástroja, aby sa zabezpečilo, že projekty 
boli skutočne vykonané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
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Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 663/2009
Príloha II – časť III – pododsek 3 – bod vi a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

vi a) nákladová účinnosť projektov;

Odôvodnenie

Spravodajca súhlasí s tým, že na inovačný potenciál by sa vždy mala sústreďovať pozornosť 
a mal by byť jednou z priorít pri výbere projektov. Okrem toho však pripisuje dôležitosť 
dlhodobému cieľu projektov. Ten by nemal spočívať len vo vysokej úrovni energetickej 
účinnosti, ale aj v rozumnej úrovni nákladovej účinnosti vzhľadom na rýchly, merateľný 
a významný vplyv na hospodársku obnovu v rámci EÚ, zvýšenú energetickú bezpečnosť 
a zníženie emisií skleníkových plynov, ako sa stanovuje v prílohe II časti III ods. 1 návrhu 
Komisie z 31. mája 2010.
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