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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Načrt obnovitve
Evropski načrt za oživitev gospodarstva je bil sprejet na zasedanju Evropskega sveta marca 
2009. Evropski parlament, Svet in Komisija so se aprila 2009 dogovorili o načinih 
financiranja tega načrta, sestavljenega iz dveh delov: energetski projekti in širokopasovni 
internet na podeželju. 

Financiranje, predvideno v izjavi treh institucij z dne 2. aprila 2009, se lahko povzame kot 
sledi:

v milijonih EUR
Evropski načrt za 

oživitev gospodarstva –
vrsta projekta

Leto 2009 Leto 2010 Skupaj

Energija 2.000 
milijonov

1.980 
milijonov

3.980 milijonov

Širokopasovni internet 600 
milijonov

420 milijonov 1.020 milijonov

SKUPAJ 2.600 milijonov 2.400 milijonov

Medtem ko je bilo financiranje za leto 2009 v glavnem urejeno s prerazporeditvijo sredstev iz 
postavke 2 v postavko 1a, je bilo financiranje za leto 2010 dogovorjeno s spravnim 
postopkom 18. novembra 2009. Večji del sredstev za prevzem obveznosti je bilo 
zagotovljenih s spremembo večletnega finančnega okvira za leti 2009 in 2010.
Znesek 1,98 milijarde EUR za financiranje energetskih projektov v letu 2010 je zajemal: 
1.776 milijonov (povečanje zgornje meje postavke 1a), 120 milijonov EUR z uporabo 
instrumenta prilagodljivosti in 81 milijonov s prerazporeditvijo v postavko 1a. V ta namen je 
bilo leta 2009 oblikovano posebno poglavje 06 04 14 za energetske projekte za podporo 
oživitvi gospodarstva.

Energetski projekti – pravna podlaga 
Uredba (ES) št. 663/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vzpostavitvi 
programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti 
energetskim projektom1. 
Ta uredba je vzpostavila finančni instrument: Evropski energetski program za oživitev 
gospodarstva za razvoj energetskih projektov v Skupnosti, ki z zagotovitvijo finančne 
spodbude prispeva h gospodarski oživitvi, zanesljivosti oskrbe z energijo in zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov. Za uresničitev teh ciljev so bili oblikovani trije podprogrami: plinska in 
električna infrastruktura, pridobivanje energije iz vetrnih elektrarn na morju ter zajemanje in 
shranjevanje ogljikovega dioksida. V tej uredbi so bili določeni projekti za financiranje v 
okviru vsakega podprograma in merila za določanje in izvajanje ukrepov za uresničevanje teh 
projektov. V proračunu EU so bile oblikovane posebne proračunske vrstice: 06 04 14 01, 06 
04 14 02 in 06 04 14 03.

                                               
1UL L 200, 31.7.2009
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Komisija je v svoji izjavi, ki je priložena uredbi, poudarila, da so energetska učinkovitost in 
obnovljivi viri energije osrednje prednostne naloge energetske politike EU tako iz okoljskih 
razlogov kot zaradi zanesljivosti oskrbe, kar je v skladu z zahtevami Evropskega parlamenta. 
(10). Če bi Komisija ob poročanju leta 2010 v skladu s členom 28 o izvajanju te uredbe 
ugotovila, da do konca leta 2010 ne bo mogoče dodeliti dela sredstev, predvidenih za projekte 
iz Priloge k tej uredbi, bo po potrebi z geografsko uravnoteženim pristopom predlagala 
spremembo te uredbe, vključno z merili upravičenosti, podobnimi merilom za projekte iz 
Priloge k tej uredbi, da bi ob navedenih pobudah omogočili tudi financiranje projektov s 
področja energetske učinkovitosti in virov obnovljive energije.
Energetski projekti – predlog za revidirano uredbo
Komisija je v skladu s to izjavo 31. maja 2010 sprejela predlog uredbe, ki spreminja Uredbo 
(ES) št. 663/2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo 
finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom. 
Ta predlog je bil predložen na podlagi poročila o izvajanju evropskega načrta za oživitev 
gospodarstva z dne 27. aprila 2010, v katerem se ocenjuje, da znesek v višini približno 
114 milijonov EUR na podlagi uredbe o evropskem načrtu za oživitev gospodarstva ne bo 
dodeljen. Natančen znesek nedodeljenih sredstev bo znan do konca leta 2010.
Komisija predlaga, da se nedodeljena sredstva uporabijo za oblikovanje finančnega 
instrumenta, ki bo namenjen podpori energetske učinkovitosti in pobud za obnovljive 
vire energije v okviru pobude za financiranje trajnostne energije. Ta instrument podpira 
razvoj dobičkonosnih projektov za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter 
omogoča financiranje naložb na področju energetske učinkovitosti in obnovljive energije, 
zlasti na urbanih območjih. Da bi spodbudili večje število decentraliziranih naložb, bodo 
upravičenci občinski, lokalni in regionalni javni organi. Instrument bi moralo upravljati več 
finančnih posrednikov, kot so mednarodne finančne institucije, ki naj bi bili izbrani na osnovi 
prikazane zmogljivosti za uporabo sredstev na najbolj učinkovit in uspešen način ter z 
najmočnejšim vzvodom med financiranjem EU in celotno naložbo, da bi povečali pomembne 
naložbe v EU.

Sklepne pripombe pripravljavca mnenja
1. Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije, da se neporabljena sredstva za evropski 
načrt za oživitev gospodarstva uporabijo za nov instrument, ki bo podpiral projekte za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. Odločno podpira tudi oblikovanje 
posebnega finančnega instrumenta, ki bo temu namenjen. Zato poziva institucije, ki 
sprejemajo pravno podlago, naj se o njem čim prej sporazumejo.
2. Pripravljavec mnenja opozarja, da je bilo financiranje evropskega načrta za oživitev 
gospodarstva ena od prednostnih nalog Evropskega parlamenta v proračunskem postopku za 
leto 2009, in da je bil končni sporazum s Svetom dosežen s spravnim postopkom novembra 
2008 po napornih pogajanjih.
3. Pripravljavec mnenja poudarja, da je sedanji predlog Komisije popolnoma skladen s 
prvotno zahtevo Evropskega parlamenta po vključitvi projektov za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije v evropski načrt za oživitev gospodarstva, ter pozdravlja pobudo 
Komisije za izvajanje te prednostne naloge.
4. Obžaluje pa zamudo pri izvajanju tega načrta, ki je namenjen podpori in spodbujanju 
gospodarske oživitve EU. Zato je vložil predlog spremembe, v katerem je pozval Komisijo, 
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naj nemudoma sprejme potrebne proračunske ukrepe, da bi bila neporabljena sredstva čim 
prej na voljo. Meni, da bo posebna proračunska vrstica za nov finančni instrument, ki bo 
podpiral projekte za energetsko učinkovitost, oblikovana pred koncem leta 2010.
5. Pripravljavec mnenja poziva Komisijo, naj proračunski organ pregledno obvešča o 
vzpostavitvi finančnega instrumenta in načinih njegovega delovanja ter o izbiri finančnih 
posrednikov. Poziva jo tudi, naj obema vejama proračunskega organa posreduje poročila o 
izvajanju, ki bodo med drugim zajemala podatke o upravičencih v okviru instrumenta, 
projekte, ki jih ta instrument podpira in njegov učinek vzvoda za uresničitev projektov.
6. Pripravljavec mnenja poudarja, da se bodo sinergije med obstoječimi instrumenti za 
podporo energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije ter boj proti podnebnim 
spremembam ob sedanjih proračunskih omejitvah in ustreznem upoštevanju načela dobrega 
finančnega poslovodenja še naprej razvijale v okviru proračuna EU.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V duhu strategije Evropa 2020 za 
trajnostno rast in delovna mesta bi razvoj 
nadaljnjih obnovljivih virov in promocija 
energetske učinkovitosti prispevala k 
okolju prijazni rasti, gradnji 
konkurenčnega in trajnostnega 
gospodarstva in reševanju podnebnih 
sprememb. S podporo teh politik bo 
Evropa ustvarila nova delovna mesta in 
priložnosti zelenega trga, kar bo 
omogočalo konkurenčno, varno in 
trajnostno gospodarstvo.

(3) V duhu strategije Evropa 2020 za 
trajnostno rast in delovna mesta ter v 
skladu s podnebnim in energetskim 
zakonodajnim svežnjem ter njegovim 
akcijskim načrtom za energetsko 
učinkovitost bi razvoj nadaljnjih 
obnovljivih virov in promocija energetske 
učinkovitosti prispevala k okolju prijazni 
rasti, gradnji konkurenčnega in 
trajnostnega gospodarstva in reševanju 
podnebnih sprememb. S podporo teh 
politik bo Evropa ustvarila nova delovna 
mesta in priložnosti zelenega trga, kar bo 
omogočalo konkurenčno, varno in 
trajnostno gospodarstvo. 

Obrazložitev

Evropski parlament in Svet sta se decembra 2008 dogovorila o svežnju ukrepov za podnebne 
spremembe in obnovljivo energijo, uzakonjen pa je bil junija 2009. Odraža celovit pristop k 
podnebni in energetski politiki, katerega namen je boj proti podnebnim spremembam, 
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povečanje energetske varnosti EU ter okrepitev njene konkurenčnosti.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zato je treba oblikovati finančni 
instrument, ki bo namenjen podpori 
energetske učinkovitosti in spodbudam 
obnovljivih virov energije v okviru Pobude 
za financiranje trajnostne energije, da se 
porabijo nedodeljena sredstva iz poglavja 
II Uredbe ES št. 663/2009. Ta finančni 
instrument podpira razvoj energetske 
učinkovitosti, zanimive za banke, in 
projekte za obnovljive vire energije ter 
omogoča, da lokalni in regionalni javni 
organi financirajo programe naložb na 
področju energetske učinkovitosti in 
obnovljive energije, zlasti na urbanih 
območjih.

(5) Zato je treba do konca leta 2010 
oblikovati finančni instrument, ki bo 
namenjen podpori energetske učinkovitosti 
in spodbudam obnovljivih virov energije v 
okviru Pobude za financiranje trajnostne 
energije, da se porabijo nedodeljena 
sredstva iz poglavja II Uredbe ES 
št. 663/2009. Za vključitev teh sredstev v 
proračun EU je treba oblikovati posebno 
proračunsko vrstico. Ta finančni 
instrument podpira razvoj energetske 
učinkovitosti, zanimive za banke, in 
projekte za obnovljive vire energije ter 
omogoča, da lokalni in regionalni javni 
organi financirajo programe naložb na 
področju energetske učinkovitosti in 
obnovljive energije, zlasti na urbanih 
območjih.

Obrazložitev

Nov finančni instrument za podporo projektov za energetsko učinkovitost in obnovljive vire 
energije je treba oblikovati čim prej, da bi lahko pričel delovati do konca leta 2010 . Ta 
instrument mora biti tudi pregledno vključen v proračun EU, zato bi bilo priporočljivo 
oblikovati posebno proračunsko vrstico. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za povečanje kratkoročnega učinka na 
financiranje EU mora instrument upravljati 
več finančnih posrednikov, kot so 
mednarodne finančne institucije. Izbira naj 

(6) Za povečanje kratkoročnega učinka na 
financiranje EU mora instrument upravljati 
več finančnih posrednikov, kot so 
mednarodne finančne institucije. Izbira naj 
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bo osnovana na prikazani zmogljivosti 
finančnih posrednikov za uporabo sredstev 
na najbolj učinkovit in uspešen način in z 
najmočnejšim vzvodom med financiranjem 
EU in celotno naložbo za povečanje 
pomembnih naložb v EU.

bo osnovana na prikazani zmogljivosti 
finančnih posrednikov za uporabo sredstev 
na najbolj učinkovit in uspešen način in z 
najmočnejšim vzvodom med financiranjem 
EU in celotno naložbo za povečanje 
pomembnih naložb v EU. Vendar je v času 
finančne in gospodarske krize, ki izrazito 
negativno vpliva na finančno stanje 
regionalnih in lokalnih organov, treba 
zagotoviti, da upravičencem v okviru 
mehanizma, ki so v težkem proračunskem 
položaju, ne bi bil oviran dostop do 
sredstev.

Obrazložitev

V skladu z odstavkom 2 dela III Priloge II k predlogu Evropske komisije je pomembno 
poudariti, da lokalnim ali regionalnim organom, ki so v težkem proračunskem položaju, ne 
sme biti oviran dostop do finančnega instrumenta, kar je v skladu s ciljem predloga o 
reševanja gospodarske krize in obravnavanja perečih potreb Evropske unije po energiji, 
kakor je navedeno v uvodni izjavi 10 tega predloga.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 663/2009
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta Uredba omogoča merila za oblikovanje 
finančnih instrumentov v podporo 
energetski učinkovitosti in obnovljivim 
virom energije.

Ta Uredba omogoča merila za oblikovanje 
finančnih instrumentov v podporo 
energetski učinkovitosti in obnovljivim 
virom energije na lokalni in regionalni 
ravni. Novi finančni instrumenti se 
vzpostavijo do konca leta 2010.

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja meni, da je treba poudariti, da je finančni instrument namenjen za 
lokalno in regionalno raven. Komisijo poziva, naj sprejme potrebne zakonodajne in 
proračunske ukrepe, s katerimi bo zagotovila vzpostavitev instrumenta pred koncem 
leta 2010. 
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 663/2009
Člen 22 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu s členom 3(2) so proračunska 
sredstva, ki ne morejo biti predmet 
posameznih pravnih zavez iz poglavja II za 
znesek v višini 114 milijonov EUR, in 
morebitna druga sredstva, ki postanejo 
razpoložljiva zaradi popolnega ali delnega 
neizvajanja projektov v skladu s poglavjem 
II, namenjena za finančni instrument v 
okviru Pobude za financiranje trajnostne 
energije.

1. V skladu s členom 3(2) so proračunska 
sredstva, ki ne morejo biti predmet 
posameznih pravnih zavez iz poglavja II za 
znesek v višini 114 milijonov EUR, in 
morebitna druga sredstva, ki postanejo 
razpoložljiva zaradi popolnega ali delnega 
neizvajanja projektov v skladu s poglavjem 
II, namenjena za finančni instrument v 
okviru Pobude za financiranje trajnostne 
energije. Instrumentu se nameni dodatnih 
15 milijonov EUR iz akcijskega 
programa EU za spoprijemanje s 
podnebnimi spremembami (proračunska 
vrstica 07 03 23 v proračunu za 
leto 2010). Pri tem znesku se upoštevajo 
vse določbe medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 17. maja 2006, zlasti
točka 23, da se ustrezno prilagodijo 
zgornje meje postavk 1a in 2. Komisija 
zato še naprej oblikuje potrebne predloge 
za prilagoditev zgornjih mej in 
oblikovanje nove ločene proračunske 
vrstice za instrument v proračunu za 
leto 2010.

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja podpira poročevalca odbora ITRE, ki meni, da bi bilo treba finančna 
sredstva, ki so že na voljo, koristno uporabiti, in zato v finančni instrument prenesti tudi 
sredstva iz proračunske vrstice 07 03 23. Da pa bi ta sredstva v višini 15 milijonov EUR vanj 
lahko prenesli, je treba navedeno dodati vsebini predlagane spremembe proračuna, ki 
instrument vzpostavlja. 

To točko bi lahko obravnavali na enem od prihodnjih proračunskih trialogov.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 12 – točka 3
Uredba (ES) št. 663/2009
Člen 22 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V okviru pregleda proračuna je treba 
zagotoviti trajnostno večletno spremljanje 
in rešitev za razdelek 1a in opraviti 
potrebno revizijo večletnega finančnega 
okvira z uporabo vseh določb 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 
17. maja 2006, zlasti točk 21-23. 

Amendment 7

Proposal for a regulation – amending act
Article 1 - point 3
Regulation (EC) No 663/2009
Article 22 - paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

2a. Komisija obema vejama 
proračunskega organa redno posreduje 
poročila o delovanju finančnega 
instrumenta iz odstavka 1. Poročila med 
drugim zajemajo podatke o upravičencih 
instrumenta, projekte, ki jih ta instrument 
podpira, navedbe o odobrenih 
proračunskih sredstvih, natančne 
informacije o finančnih stroških projektov 
ter učinek vzvoda instrumenta, da se 
zagotovi dejanska izvedba projektov.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del III – pododstavek 3 – točka vi a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

via) stroškovna učinkovitost projektov;

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja se strinja, da je treba vedno namenjati pozornost inovacijskemu 
potencialu, pa tudi pri izbiri projektov mora imeti prednost. Poudarja pa tudi pomen 
dolgoročnega cilja projektov. To bi moralo temeljiti ne le na visoki ravni energetske 
učinkovitosti, marveč tudi na razumni ravni stroškovne učinkovitosti ob upoštevanju hitrega, 
izmerljivega in trajnega učinka na gospodarsko oživitev v EU, povečano energetsko varnost 
in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kakor je navedeno v  odstavku 1 dela III Priloge II k 
predlogu Komisije z dne 31. maja 2010.



AD\824769SL.doc 11/11 PE445.700v02-00

SL

POSTOPEK

Naslov Sprememba Uredbe (ES) št. 663/2009 o vzpostavitvi programa za 
podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti 
energetskim projektom

Referenčni dokumenti KOM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD)

Pristojni odbor ITRE

Mnenje pripravil
       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
15.6.2010

Pripravljavec/-ka mnenja
       Datum imenovanja

Jens Geier
2.6.2010

Datum sprejetja 14.7.2010

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

34
3
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, 
Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José 
Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga 
Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, 
Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, 
Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, 
Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, 
Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Peter Jahr, Riikka 
Manner, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Lucas Hartong


