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Pozměňovací návrh 8
Lambert van Nistelrooij

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 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. V této 
souvislosti je velmi důležitá spolupráce 
mezi různými úrovněmi veřejné správy 
(v rámci víceúrovňového řízení).

Or. nl

Pozměňovací návrh 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Poskytnutí vyšší finanční pobídky 
představuje klíčový prvek v odstraňování 
překážek vysokých počátečních nákladů 
a stimulaci zlepšení v oblasti udržitelné 
energetiky. Podpora investic do udržitelné 
energetiky je nejefektivnější 
a nejprospěšnější, je-li zaměřena na místní 
úroveň.

(4) Poskytnutí vyšší finanční pobídky 
představuje klíčový prvek v odstraňování 
překážek vysokých počátečních nákladů 
a stimulaci zlepšení v oblasti udržitelné 
energetiky. Podpora investic do udržitelné 
energetiky je nejefektivnější 
a nejprospěšnější, je-li zaměřena na místní 
úroveň. Koncepce podporující 
energetickou účinnost by se měly 
prostřednictvím veřejných politik 
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zaměřovat na konkrétní zapojení 
spotřebitelů i provozovatelů energetických 
soustav s cílem napomoci vytvoření 
evropského trhu podporujícího 
energetickou účinnost, což by poskytlo 
možnosti konkurenceschopného růstu 
a rozvoje daného systému.

Or. en

Odůvodnění

Veřejné politiky by se neměly omezovat na projekty energetické účinnosti, nýbrž by měly být 
zaměřeny na vytvoření evropského trhu v tomto odvětví. Výhodné příležitosti k investování 
do energetické účinnosti a konkrétní realizace těchto iniciativ by měly být podporovány 
především na základě konkrétních obchodních příležitostí.

Pozměňovací návrh 10
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Poskytnutí vyšší finanční pobídky 
představuje klíčový prvek v odstraňování 
překážek vysokých počátečních nákladů 
a stimulaci zlepšení v oblasti udržitelné 
energetiky. Podpora investic do udržitelné 
energetiky je nejefektivnější 
a nejprospěšnější, je-li zaměřena na místní 
úroveň.

(4) Poskytnutí vyšší finanční pobídky
představuje klíčový prvek v odstraňování 
překážek vysokých počátečních nákladů 
a stimulaci zlepšení v oblasti udržitelné 
energetiky. Podpora investic do udržitelné 
energetiky je nejefektivnější 
a nejprospěšnější, je-li zaměřena na místní 
úroveň. V této souvislosti je třeba účelně 
využít uvedené finanční prostředky 
dostupné v členských státech.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 11
Anni Podimata

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 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 usnadnit
financování investic v oblasti energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie 
ze strany místních a regionálních orgánů, 
zejména v městském prostředí
a v hornatých či ostrovních oblastech, kde 
existuje cenný potenciál obnovitelné 
energie.

Or. el

Pozměňovací návrh 12
Silvia-Adriana Ţicău

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 zdrojù 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 

(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 
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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.

projektů v oblasti energetické účinnosti 
a obnovitelných zdrojů energie a usnadnit
financování investic v oblasti energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie 
ze strany místních a regionálních orgánů, 
zejména v městském prostředí, ale i jinde.

Or. ro

Odůvodnění

Je důležité, aby finanční nástroje určené v rámci Iniciativy pro financování udržitelné 
energetiky na podporu opatření v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie 
bylo možné použít i na jiné druhy programů, nejen na programy v městském prostředí.

Pozměňovací návrh 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V době rozpočtových omezení je 
obzvláště důležitá komplementarita 
finančních nástrojů EU. Tento nástroj by 
měl účinně doplňovat stávající nástroje 
a navazovat na ně, zejména na Evropský 
fond pro regionální rozvoj, který byl 
nařízením (EU) č. 397/2009 pozměněn 
tak, že se dostupné finanční prostředky 
z tohoto fondu určené na energetickou 
účinnost a energii z obnovitelných zdrojů 
v odvětví bydlení zvýšily v období 2007–
2013 na potenciálních 8 miliard EUR.

Or. en

Odůvodnění

Veřejné politiky by se neměly omezovat na projekty energetické účinnosti, nýbrž by měly být 
zaměřeny na vytvoření evropského trhu v tomto odvětví. Výhodné příležitosti k investování 
do energetické účinnosti a konkrétní realizace těchto iniciativ by měly být podporovány 
především na základě konkrétních obchodních příležitostí. Domníváme se, že je vhodnější 
v textu připomenout nařízení č. 397/2009 než nařízení č. 437/2010, protože nařízení 
č. 397/2009 je vhodnější a obecnější, zatímco nařízení č. 437/2010 se zabývá 
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marginalizovanými skupinami obyvatel.

Pozměňovací návrh 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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 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.

(6) Ve snaze v krátkodobém horizontu 
maximalizovat dopad finančních zdrojů 
EU by měl být nástroj v prvé řadě 
uplatňován jednou nebo několika
mezinárodními finančními institucemi.
Výběr by měl být prováděn na základě 
prokázané schopnosti mezinárodních 
finančních institucí využít financování 
nejúčinnějším a nejefektivnějším 
způsobem s cílem co nejvíce zapojit další 
veřejné a soukromé investory a dosáhnout 
nejvyšší pákový efekt mezi financováním 
EU a celkovými investicemi, aby došlo 
k významnému zvýšení objemu investic 
v EU.

Or. en

Odůvodnění

Nejvhodnějším subjektem, který by se měl zabývat tímto finančním nástrojem, zejména 
v počátečním období, jsou mezinárodní finanční instituce. Jedná se o EIB, která je jedinou 
mezinárodní finanční institucí, jež zahrnuje všech 27 zemí EU, jedinou neziskovou bankou 
(čímž poskytuje daleko větší záruky) a jedinou bankou, která má ve Smlouvě právně 
stanovenou povinnost podporovat politiky EU (článek 308). Jelikož cílem je vytvořit nový 
fond, vedla by účast dalších veřejných a soukromých investorů k dalšímu navýšení finančních 
prostředků EU.



PE445.669v01-00 8/33 AM\823030CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 15
Anni Podimata

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V souladu s nařízením (ES) č. 663/2009 
by uplatnění nástroje mělo být omezeno 
pouze na financování opatření, která mají 
rychlý, měřitelný a významný dopad 
na oživení hospodářství v EU, lepší 
zabezpečení dodávek energie a snížení 
emisí skleníkových plynů. Na výběr 
a způsobilost opatření financovaných tímto 
nástrojem je třeba v celém rozsahu použít 
kritéria stanovená v nařízení (ES) 
č. 663/2009. Jako podstatný prvek je třeba 
zvážit i zeměpisnou vyváženost projektů.

(7) V souladu s nařízením (ES) č. 663/2009 
by uplatnění nástroje mělo být omezeno 
pouze na financování opatření, která mají 
rychlý, měřitelný a významný dopad 
na oživení hospodářství v EU, lepší 
zabezpečení dodávek energie a snížení 
emisí skleníkových plynů. Tato opatření 
musejí přispívat k rozvoji 
konkurenceschopné, propojené 
a ekologicky zaměřené ekonomiky a dále 
k ochraně pracovních míst v souladu s cíli 
programu „Evropa 2020“.
Na výběr a způsobilost opatření 
financovaných tímto nástrojem je třeba 
v celém rozsahu použít kritéria stanovená 
v nařízení (ES) č. 663/2009. Jako 
podstatný prvek je třeba zvážit 
i zeměpisnou vyváženost projektů.

Or. el

Pozměňovací návrh 16
Fiona Hall

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V souladu s nařízením (ES) č. 663/2009 
by uplatnění nástroje mělo být omezeno 
pouze na financování opatření, která mají 
rychlý, měřitelný a významný dopad 
na oživení hospodářství v EU, lepší 
zabezpečení dodávek energie a snížení 
emisí skleníkových plynů. Na výběr 
a způsobilost opatření financovaných tímto 
nástrojem je třeba v celém rozsahu použít 

(7) V souladu s nařízením (ES) č. 663/2009 
by uplatnění nástroje mělo být omezeno 
pouze na financování opatření, která mají
rychlý, měřitelný a významný dopad 
na oživení hospodářství v EU, lepší 
zabezpečení dodávek energie a snížení 
emisí skleníkových plynů. Na výběr 
a způsobilost opatření financovaných tímto 
nástrojem je třeba v celém rozsahu použít 
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kritéria stanovená v nařízení (ES) 
č. 663/2009. Jako podstatný prvek je třeba 
zvážit i zeměpisnou vyváženost projektů.

kritéria stanovená v nařízení (ES) 
č. 663/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Z důvodu naléhavé potřeby řešit 
hospodářskou krizi a akutní energetické 
potřeby Unie by výdaje měly být způsobilé 
od 13. července 2009, neboť mnoho 
žadatelů požadovalo způsobilost výdajů 
od podání žádosti o dotaci v souladu 
s článkem 112 nařízení (ES, Euratom) 
č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční 
nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství.

(9) Z důvodu naléhavé potřeby řešit 
hospodářskou, sociální a klimatickou krizi 
a akutních potřeb Unie, pokud jde 
o zajištění dodávek v oblasti energetiky, 
by výdaje měly být způsobilé od 
13. července 2009, neboť mnoho žadatelů 
požadovalo způsobilost výdajů od podání 
žádosti o dotaci v souladu s článkem 112 
nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, 
kterým se stanoví finanční nařízení 
o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství.

Or. en

Odůvodnění

Při stanovení mandátu dočasného výboru CRIS i v nedávných legislativních textech 
a usneseních se Evropský parlament jasně vyjádřil v tom smyslu, že nedávná krize nebyla jen 
hospodářská, ale že šlo o společnou hospodářskou, sociální a klimatickou krizi. Jelikož 
navrhovaný text a nástroj v něm uvedený může být účinným řešením jak hospodářské, tak 
i sociální a klimatické krize, měly by být zmíněny všechny tyto prvky. Jednoznačně by se měl 
stanovit také aspekt bezpečnosti dodávek.
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Pozměňovací návrh 18
Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Z důvodu naléhavé potřeby řešit 
hospodářskou krizi a akutní energetické 
potřeby Evropské unie by toto nařízení 
mělo vstoupit v platnost okamžitě po svém 
zveřejnění,

(10) Z důvodu naléhavé potřeby řešit 
hospodářskou, sociální a klimatickou krizi 
a akutních potřeb Evropské unie, pokud 
jde o zajištění dodávek v oblasti 
energetiky, by toto nařízení mělo vstoupit 
v platnost okamžitě po svém zveřejnění,

Or. en

Odůvodnění

Při stanovení mandátu dočasného výboru CRIS i v nedávných legislativních textech 
a usneseních se Evropský parlament jasně vyjádřil v tom smyslu, že nedávná krize nebyla jen 
hospodářská, ale že šlo o společnou hospodářskou, sociální a klimatickou krizi. Jelikož 
navrhovaný text a nástroj v něm uvedený může být účinným řešením jak hospodářské, tak 
i sociální a klimatické krize, měly by být zmíněny všechny tyto prvky. Jednoznačně by se měl 
stanovit také aspekt bezpečnosti dodávek.

Pozměňovací návrh 19
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Tento finanční nástroj v rámci 
iniciativy pro financování udržitelné 
energetiky, který vznikl s cílem převést 
nevyčerpané finanční prostředky 
z kapitoly II nařízení (ES) č. 663/2009, 
by měl sloužit jako vzor pro budoucí 
legislativní návrhy, pokud jde o konečné 
použití nepřidělených prostředků EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Nový víceletý finanční rámec 
a budoucí rámcové programy výzkumu 
a vývoje by měly obsahovat nové 
a rozšířené kategorie výdajů 
a financování technické pomoci a měly 
by se zkombinovat s novými systémy 
finančních pobídek (jako jsou záruky,
zvýhodněné půjčky s výhodnými 
úrokovými sazbami, smíšené finanční 
nástroje a projektové financování), 
aby bylo možné zajistit podporu 
masivnímu rozvoji a realizaci programů 
s vysokým inovačním potenciálem 
v oblasti trvale udržitelné energetiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Evžen Tošenovský

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. Jednotlivé právní závazky podle 
kapitoly II k realizaci rozpočtových 
závazků přijatých v letech 2009 a 2010 
se učiní do 31. prosince 2010. Jednotlivé 
právní závazky podle článku 22 se učiní 
do 31. března 2011.“

„2. Jednotlivé právní závazky podle 
kapitoly II k realizaci rozpočtových 
závazků přijatých v letech 2009 a 2010 
se učiní do 31. prosince 2010.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. Jednotlivé právní závazky podle 
kapitoly II k realizaci rozpočtových 
závazků přijatých v letech 2009 a 2010 
se učiní do 31. prosince 2010. Jednotlivé 
právní závazky podle článku 22 se učiní 
do 31. března 2011.“

„2. Jednotlivé právní závazky podle 
kapitoly II k realizaci rozpočtových 
závazků přijatých v letech 2009 a 2010 
se učiní do 31. prosince 2010. Právní 
závazky podle článku 22 se učiní 
do 31. března 2011.“

Or. en

Odůvodnění

Při vytváření tohoto nástroje se hovoří o právních závazcích, nikoli o jednotlivých projektech, 
jako je tomu v první části odstavce.

Pozměňovací návrh 23
Kathleen Van Brempt

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. Tato částka 
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se získá využitím všech ustanovení 
interinstitucionální dohody ze dne 
17. května 2006, zejména bodu 23, 
k příslušnému pozměnění stropů v okruhu 
1a a 2. Komise tedy vypracuje nezbytné 
návrhy týkající se úpravy stropů 
a vytvoření nové samostatné rozpočtové 
položky pro tento nástroj v rozpočtu 
na rok 2010.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka by ráda zdůraznila, že bychom neměli plýtvat finančními zdroji. Jde zejména 
o to, že v rozpočtové položce 07 03 23 existuje v současné době rezerva ve výši 15 milionů 
EUR vyčleněná na akční program EU na boj proti změně klimatu, avšak bez příslušného 
právního základu. Jelikož těchto 15 milionů EUR bude v podstatě ztraceno, pokud je 
nepřevedeme do navrhovaného nástroje, domnívá se zpravodajka, že je nezbytné požádat 
o příslušnou úpravy víceletého finančního rámce a okruhu IIA. Je však nutné mít na paměti, 
že v případě úpravy stropů se jedná pouze o technickou a logickou úpravu.

Pozměňovací návrh 24
Anni Podimata

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
s cílem vytvořit ve spolupráci s Evropskou 
investiční bankou a dalšími 
mezinárodními úvěrovými institucemi 
vhodné mechanizmy financování, které 
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by představovaly významný impulz 
pro projekty zaměřené na zvýšení 
energetické účinnosti a projekty na využití 
obnovitelných zdrojů energie.

Or. el

Pozměňovací návrh 25
Evžen Tošenovský

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, jsou určeny 
pro finanční nástroj v rámci Iniciativy 
pro financování udržitelné energetiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Evžen Tošenovský

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. V souladu s čl. 3 odst. 2 se rozpočtové 
prostředky, které budou k dispozici 
v důsledku nerealizování projektů podle 
kapitoly II, ať už v celém rozsahu 
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či částečně, využijí na projekty uvedené 
na seznamu náhradních projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část I – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento finanční nástroj podpoří rozvoj 
financovatelných projektů v oblasti 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a usnadní financování 
investic v oblasti energetické účinnosti 
a obnovitelných zdrojů energie orgány 
místní i regionální samosprávy. Tento 
nástroj se provádí v souladu 
s ustanoveními o pověření úkolu plnění 
rozpočtu obsaženými ve finančním 
nařízení a jeho prováděcích pravidlech.

Tento finanční nástroj podpoří rozvoj 
financovatelných projektů v oblasti úspory 
energie, energetické účinnosti 
a obnovitelných zdrojů energie a usnadní 
financování investic v oblasti úspory 
energie, energetické účinnosti 
a obnovitelných zdrojů energie státními 
orgány a orgány místní i regionální 
samosprávy. Tento nástroj se provádí 
v souladu s ustanoveními o pověření úkolu 
plnění rozpočtu obsaženými ve finančním 
nařízení a jeho prováděcích pravidlech.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část I – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento finanční nástroj podpoří rozvoj 
financovatelných projektů v oblasti 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a usnadní financování 

Tento nástroj se použije k rozvoji
financovatelných projektů v oblasti 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a usnadní financování 
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investic v oblasti energetické účinnosti 
a obnovitelných zdrojů energie orgány 
místní i regionální samosprávy. Tento 
nástroj se provádí v souladu 
s ustanoveními o pověření úkolu plnění 
rozpočtu obsaženými ve finančním 
nařízení a jeho prováděcích pravidlech.

investic v oblasti energetické účinnosti 
a obnovitelných zdrojů energie orgány 
místní i regionální samosprávy. Tento
nástroj se provádí v souladu 
s ustanoveními o pověření úkolu plnění 
rozpočtu obsaženými ve finančním 
nařízení a jeho prováděcích pravidlech.

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění úlohy daného nástroje.

Pozměňovací návrh 29
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část I – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj se použije pro projekty udržitelné 
energie zejména v městském prostředí. 
Sem patří:

Nástroj se použije pro projekty udržitelné 
energetiky zejména v městském prostředí
zároveň s iniciativou IIE „inteligentní 
města“ v rámci Evropského strategického 
plánu pro energetické technologie (plán 
SET). Sem patří:

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Anni Podimata

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část I – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj se použije pro projekty udržitelné 
energie zejména v městském prostředí. 

Nástroj se použije na projekty udržitelné 
energie zejména v městském prostředí 
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Sem patří: a v hornatých či ostrovních oblastech, kde 
existuje cenný potenciál obnovitelné 
energie. Sem patří:

Or. el

Pozměňovací návrh 31
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část I – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj se použije pro projekty udržitelné 
energie zejména v městském prostředí. 
Sem patří:

Nástroj se použije na projekty udržitelné 
energie, zejména v městském prostředí, ale 
i jinde. Sem patří:

Or. ro

Odůvodnění

Je důležité, aby finanční nástroje určené v rámci Iniciativy pro financování udržitelné 
energetiky na podporu opatření v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie 
bylo možné použít i na jiné druhy programů, nejen na programy v městském prostředí.

Pozměňovací návrh 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část I – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) projekty s vysokou mírou možných 
inovací a hospodářského potenciálu, které 
využívají nové postupy a nejlepší dostupné 
technologie;

Or. en
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Odůvodnění

Inovace jsou klíčovým aspektem, ke kterému je nutno přihlížet při stanovování veškerých 
plánů hospodářské obnovy. Aby bylo možné zachovat konkurenceschopnost hospodářství EU, 
měla by se možnost inovací objevit při vybírání projektů na jednom z prvních míst. Slovní 
spojení „nejlepší dostupné technologie“ je lepší než „nové technologie“, protože 
nejvhodnějším nástrojem k financování nových technologií v oblasti energetické účinnosti je 
sedmý rámcový program, nikoli plán na obnovu hospodářství. Jelikož se tento nástroj 
zaměřuje na veřejné orgány, měly bychom po nich chtít, aby používaly nejlepší dostupné, 
nikoli nové a inovativní  technologie.

Pozměňovací návrh 33
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část I – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) decentralizované zdroje obnovitelné 
energie vybudované v místním prostředí;

c) decentralizované zdroje obnovitelné 
energie vybudované v místním prostředí, 
včetně fotovoltaických systémů 
začleněných do architektonických prvků;

Or. en

Odůvodnění

Jak si zákonodárci uvědomili tím, že schválili směrnici o energetické náročnosti budov 
KOM(2008)780, lze v budovách, které odpovídají za 40 % energetické spotřeby v EU, docílit 
vysokých energetických úspor a snadno na nich instalovat obnovitelné zdroje energie, jako 
jsou fotovoltaické systémy, které jsou zapotřebí, abychom dosáhli budov s téměř nulovou 
energetickou náročností.

Pozměňovací návrh 34
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část I – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) decentralizované zdroje obnovitelné 
energie vybudované v místním prostředí;

c) decentralizované zdroje obnovitelné 
energie vybudované v místním prostředí; 
začlenění decentralizovaných zdrojů 
obnovitelné energie do elektrických sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Anni Podimata

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část I – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zdokonalování síťových infrastruktur 
s cílem omezit plýtvání energií a začlenit 
do systému nové zdroje energie,

Or. el

Pozměňovací návrh 36
Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část I – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) čistá městská doprava podporující
zvýšenou energetickou účinnost 
a integraci obnovitelných zdrojů energie;

d) čistá městská doprava, včetně přechodu 
k veřejné dopravě a elektromobilům 
využívajícím energii z obnovitelných 
zdrojů, s cílem podpořit zvýšenou úsporu 
energie ve městech, obcích a regionech;

Or. en
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Odůvodnění

Je nutné si uvědomit důležitost přechodu k veřejné dopravě a elektromobilům, které budou 
hrát v budoucnosti stále větší úlohu. To je obzvlášť důležité v případě obcí, měst a regionů, 
na něž se tento finanční nástroj zaměřuje především.

Pozměňovací návrh 37
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část I – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) místní infrastruktura včetně účinného 
pouličního osvětlení, inteligentních metod 
měření a inteligentních sítí, které plně 
využívají informačních a komunikačních 
technologií.

e) místní infrastruktura včetně účinného 
pouličního osvětlení, možnosti uchovávání 
elektrické energie, inteligentních metod 
měření a inteligentních sítí, které plně 
využívají informačních a komunikačních 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část I – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) pilotní a demonstrační projekty, 
projekty zabývající se otázkou účinnosti 
nové a inovativní energetiky 
a technologiemi obnovitelných 
energetických zdrojů a organizace v rámci 
místní agendy 21, pokud smějí spravovat 
fondy. 

Or. en
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Odůvodnění

Testování novátorských řešení přispívá k získávání zkušeností s osvědčenými postupy.
Zapojení místní agendy 21 pomáhá zaangažovat subjekty, které již zkoušejí novátorská řešení 
přizpůsobená místním poměrům.

Pozměňovací návrh 39
Lena Ek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část I – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Režijní náklady na tento nástroj nesmějí 
přesáhnout celkem 3 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část I – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento nástroj lze použít k poskytnutí 
pobídek a technické pomoci, jakož 
i zvýšení informovanosti národních
a místních orgánů s cílem optimálně využít 
strukturální fondy a Fond soudržnosti, 
a zejména v případech, kdy se zlepšení 
týkají energetické účinnosti a obnovitelné 
energie v obytných a jiných typech staveb.

Tento nástroj lze použít k poskytnutí 
pobídek, včetně poskytování a rozdělování 
kapitálu na financování půjček, záruk, 
vlastního jmění a dalších finančních 
produktů. Tento nástroj by měl podpořit 
zahájení projektů. Jedná se o projekty, 
u nichž je prokázána hospodářská 
a finanční životaschopnost (musejí být 
financovatelné), která by zajistila 
návratnost investic přidělených z fondu 
a přilákala veřejné a soukromé investory 
v rámci „partnerství veřejného 
a soukromého sektoru“. Kromě toho lze 
použít až 10 % finančních prostředků 
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uvedených v článku 22 k poskytnutí 
technické pomoci, jakož i zvýšení 
informovanosti státních a místních orgánů 
s cílem optimálně využít strukturální fondy 
a Fond soudržnosti, a to zejména 
v případech, kdy se zlepšení týkají 
energetické účinnosti a obnovitelné energie 
v obytných a jiných typech staveb. 
Technická pomoc by měla doplňovat 
stávající nástroje financované ze strany 
Unie, zejména v rámci programu Elena, 
aby se zabránilo překrývání s jinými 
finančními nástroji.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné poskytnout vhodné finanční nástroje, které by vedly k vyšší poptávce na trhu, 
měl by být tento nástroj jednoznačně flexibilní. Technická pomoc by se měla vztahovat 
na přesně stanovenou část celkového rozpočtu a měla by být lépe definována. Zmínka 
o programu Elena je jedním ze způsobů, jak zajistit koordinovanější fungování různých 
finančních nástrojů Společenství. 

Pozměňovací návrh 41
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část I – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento nástroj lze použít k poskytnutí 
pobídek a technické pomoci, jakož 
i zvýšení informovanosti národních 
a místních orgánů s cílem optimálně 
využít strukturální fondy a Fond 
soudržnosti, a zejména v případech, kdy 
se zlepšení týkají energetické účinnosti 
a obnovitelné energie v obytných a jiných 
typech staveb.

Tento nástroj lze použít s cílem optimálně 
využít strukturální fondy a Fond 
soudržnosti, a zejména v případech, kdy 
se zlepšení týkají energetické účinnosti 
a obnovitelné energie v obytných a jiných 
typech staveb.

Or. ro
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Odůvodnění

Je důležité, aby finanční nástroje určené v rámci Iniciativy pro financování udržitelné 
energetiky na podporu opatření v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie 
přispěly k většímu využívání finančních prostředků z evropských fondů pro energetickou 
účinnost budov a aby z nich bylo možné financovat projekty, které by účinně přispěly 
ke zvýšení energetické účinnosti budov.

Pozměňovací návrh 42
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část I – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento nástroj lze použít k poskytnutí 
pobídek a technické pomoci, jakož 
i zvýšení informovanosti národních 
a místních orgánů s cílem optimálně využít 
strukturální fondy a Fond soudržnosti, 
a zejména v případech, kdy se zlepšení 
týkají energetické účinnosti a obnovitelné 
energie v obytných a jiných typech staveb.

Tento nástroj lze použít k poskytnutí 
pobídek a technické pomoci, k omezování 
rizika, jakož i zvýšení informovanosti 
národních a místních orgánů s cílem 
optimálně využít strukturální fondy a Fond 
soudržnosti, a zejména v případech, kdy 
se zlepšení týkají energetické účinnosti 
a obnovitelné energie v obytných a jiných 
typech staveb.

Or. en

Odůvodnění

Finanční a technické riziko se týká nedostatku finančních prostředků a možnosti technického 
selhání, což by vedlo k nerentabilnosti dané operace. Cílem systémů na pokrytí rizik je úhrada 
určitého procenta investic. Ve spolupráci s Evropskou investiční bankou je nutné 
v případě řady energetických technologií vypracovat systém na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 43
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část I – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení 1080/2006 o Evropském fondu 
regionálního rozvoje zahrnuje 
poskytování podpory při vytváření 
a rozvoji nástrojů financování, jako jsou 
fondy rizikového kapitálu, úvěrové 
a záruční fondy, fondy pro místní rozvoj 
a úrokové dotace, a dále při vytváření sítí, 
spolupráci a výměně zkušeností mezi 
regiony, městy a příslušnými 
sociálními, hospodářskými a ekologickými 
subjekty působícími i v oblasti energetické 
účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení 1080/2006 o Evropském fondu regionálního rozvoje již zahrnuje poskytování 
podpory při vytváření a rozvoji nástrojů financování, jako jsou fondy rizikového kapitálu, 
úvěrové a záruční fondy, fondy pro místní rozvoj a úrokové dotace, a dále při vytváření sítí, 
spolupráci a výměně zkušeností mezi regiony, městy a důležitými sociálními, hospodářskými a 
ekologickými subjekty působícími i v oblasti energetické účinnosti. V některých členských 
státech již byl použit k vytvoření úvěrových fondů na podporu energetické účinnosti budov.

Pozměňovací návrh 44
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část I – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příjemci nástroje jsou veřejné orgány,
pokud možno na regionální a místní 
úrovni, či soukromé subjekty jednající 
jménem těchto veřejných orgánů. Zvláštní 
pozornost bude věnována návrhům 
zahrnujícím spolupráci těchto orgánů 
s bytovými družstvy či rozvojovými 
agenturami.

Příjemci nástroje jsou místní či regionální 
orgány, veřejné podniky a dále fyzické 
nebo právnické osoby podle soukromého 
práva. Zvláštní pozornost bude věnována 
návrhům zahrnujícím spolupráci těchto 
orgánů s bytovými družstvy, obecními 
energetickými podniky či rozvojovými 
agenturami.
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Or. de

Pozměňovací návrh 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část II – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj je prováděn jedním nebo několika 
finančními zprostředkovateli, např.
mezinárodními finančními institucemi. 
Výběr bude prováděn na základě 
prokázané schopnosti finančních
zprostředkovatelů využít financování 
nejúčinnějším a nejefektivnějším 
způsobem v souladu s pravidly a kritérii 
stanovenými v příloze tohoto nařízení.

Nástroj je prováděn jednou nebo několika 
mezinárodními finančními institucemi. 
Výběr bude prováděn na základě 
prokázané schopnosti mezinárodních 
finančních institucí využít financování 
nejúčinnějším a nejefektivnějším 
způsobem v souladu s pravidly a kritérii 
stanovenými v příloze tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Nejvhodnější subjektem, zejména v počátečním období, jsou mezinárodní finanční instituce. 
Jedná se o EIB, která je jedinou mezinárodní finanční institucí, jež zahrnuje všech 27 zemí 
EU, jedinou neziskovou bankou (čímž poskytuje daleko větší záruky) a jedinou bankou, která 
má podle Smlouvy právně stanovenou povinnost podporovat politiky EU (článek 308). Jelikož 
cílem je vytvořit nový fond, vedla by účast dalších veřejných a soukromých investorů 
k dalšímu navýšení finančních prostředků EU. Tento pozměňovací návrh poskytuje užší 
definici plateb finančním zprostředkovatelům, což zajistí, že obcím bude plynout maximální 
množství finančních prostředků.

Pozměňovací návrh 46
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část II – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem účinného využívání evropských 
fondů a předání osvědčené praxe 
zúčastněným stranám poskytne 
v případech, kdy finanční zprostředkovatel 
tento nástroj použil v jednom z členských 
států, použitý model všem ostatním 
členským státům, Evropskému 
parlamentu a Komisi, a to zdarma.

Or. ro

Odůvodnění

Cílem je zvýšit účinnost finančních zdrojů vyčleněných na tento nástroj a usnadnit mezi 
členskými státy výměnu osvědčené praxe v této oblasti.

Pozměňovací návrh 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část II – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční zprostředkovatelé jsou povinni 
dodržovat požadavky na pověření úkolu 
plnění rozpočtu stanovené ve finančním 
nařízení a jeho prováděcích pravidlech, 
zejména pokud jde o pravidla o zadávání 
zakázek, požadavky na vnitřní kontrolu, 
účetnictví a externí audit. Tito finanční 
zprostředkovatelé neobdrží jiné platby než 
poplatky za vedení nebo náklady spojené 
se zavedením a prováděním tohoto 
nástroje.

Finanční zprostředkovatelé jsou povinni 
dodržovat požadavky na pověření úkolu 
plnění rozpočtu stanovené ve finančním 
nařízení a jeho prováděcích pravidlech, 
zejména pokud jde o pravidla o zadávání 
zakázek, požadavky na vnitřní kontrolu, 
účetnictví a externí audit. Finanční 
zprostředkovatelé budou moci fakturovat 
pouze poplatky za řízení programů nebo 
další uznatelné náklady vztahující se 
k vytvoření a uplatňování tohoto nástroje.

Or. en

Odůvodnění

Nejvhodnější subjektem, zejména v počátečním období, jsou mezinárodní finanční instituce. 



AM\823030CS.doc 27/33 PE445.669v01-00

CS

Jedná se o EIB, která je jedinou mezinárodní finanční institucí, jež zahrnuje všech 27 zemí 
EU, jedinou neziskovou bankou (čímž poskytuje daleko větší záruky) a jedinou bankou, která 
má podle Smlouvy právně stanovenou povinnost podporovat politiky EU (článek 308). Jelikož 
cílem je vytvořit nový fond, vedla by účast dalších veřejných a soukromých investorů 
k dalšímu navýšení finančních prostředků EU. Tento pozměňovací návrh poskytuje užší 
definici plateb finančním zprostředkovatelům, což zajistí, že obcím bude plynout maximální 
množství finančních prostředků.

Pozměňovací návrh 48
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část II – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční zprostředkovatelé jsou povinni 
dodržovat požadavky na pověření úkolu 
plnění rozpočtu stanovené ve finančním 
nařízení a jeho prováděcích pravidlech, 
zejména pokud jde o pravidla o zadávání 
zakázek, požadavky na vnitřní kontrolu, 
účetnictví a externí audit. Tito finanční 
zprostředkovatelé neobdrží jiné platby než 
poplatky za vedení nebo náklady spojené 
se zavedením a prováděním tohoto 
nástroje.

Finanční zprostředkovatelé jsou povinni 
dodržovat požadavky na pověření úkolu 
plnění rozpočtu stanovené ve finančním 
nařízení a jeho prováděcích pravidlech, 
zejména pokud jde o pravidla o zadávání 
zakázek, požadavky na vnitřní kontrolu, 
účetnictví a externí audit. Tito finanční 
zprostředkovatelé neobdrží jiné platby než 
poplatky za vedení nebo náklady spojené 
se zavedením a prováděním tohoto 
nástroje, přičemž tyto výdaje nesmějí 
přesáhnout 5 % hodnoty v případě 
každého využití tohoto nástroje.

Or. ro

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby se finanční nástroj na projekty v oblasti trvale udržitelné energetiky 
využíval v podstatně na projekty, které mohou účinně přispět ke zvýšení energetické účinnosti. 
Proto je nezbytné, aby se výdaje na řízení tohoto nástroje či náklady spojené s jeho zavedením 
a prováděním omezily na 5 % hodnoty přidělených finančních prostředků.
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Pozměňovací návrh 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část II – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné podmínky týkající se nástroje, 
včetně sledování a kontroly, stanoví 
dohoda (dohody) uzavřená (uzavřené)
mezi Komisí a finančními 
zprostředkovateli.

Podrobné podmínky týkající se nástroje, 
včetně sledování a kontroly, stanoví 
dohody uzavřené mezi Komisí 
a mezinárodními finančními institucemi.
Tyto dohody by měly zajistit pravidelné 
podávání informací Komisi a Evropskému 
parlamentu, pokud jde o opatření v rámci 
uplatňování tohoto nástroje.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby se do sledování uplatňování tohoto 
nástroje zapojil jak Evropský parlament, tak i Evropská komise.

Pozměňovací návrh 50
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část II – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné podmínky týkající se nástroje, 
včetně sledování a kontroly, stanoví 
dohoda (dohody) uzavřená (uzavřené)
mezi Komisí a finančními 
zprostředkovateli.

Podrobné podmínky týkající se nástroje, 
včetně sledování a kontroly, stanoví 
dohody uzavřené mezi Komisí 
a finančními zprostředkovateli, které 
budou Evropskému parlamentu 
předloženy pro informaci. Komise zveřejní 
všechny případy využití nástroje 
na internetové adrese www.buildup.eu.

Or. ro
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z hlediska zajištění transparentního využívání nástroje 
a výměny osvědčené praxe v této oblasti mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 51
Lena Ek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise by měla vytvořit integrovaný 
a uživatelsky vstřícný on-line systém, který 
by pomohl zpřístupnit veškeré 
elektronické informace o řízení programů, 
jako jsou postupy při podávání žádostí, 
časový harmonogram, příslušná pravidla 
a předpisy, přehled probíhajících 
a ukončených programů a zprávy.

Or. en

Odůvodnění

Aby se tento nástroj stal uživatelsky vstřícným a aby byla podpořena účast menších subjektů, 
mělo by být všechno snadno dostupné na internetu. Lepšího přístupu k programu a větší 
podpory uživatelů lze dosáhnout zdokonalením poradenských materiálů. Toho lze docílit 
na základě optimalizace systémů IT, podpory řízení programů a prostřednictvím 
individualizované podpory. Proto by bylo potřeba podpořit myšlenku, aby se součástí 
jednotné platformy IT staly veškeré granty, hodnocení a návrhy. Tato platforma by měla být 
rozumná, pružná a snadno použitelná.

Pozměňovací návrh 52
Anni Podimata

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část III – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uplatnění nástroje je omezeno 
na financování opatření, která mají rychlý, 
měřitelný a významný dopad na oživení 
hospodářství v EU, lepší zabezpečení 
dodávek energie a snížení emisí 
skleníkových plynů.

Uplatnění nástroje je omezeno 
na financování opatření, která mají rychlý, 
měřitelný a významný dopad na oživení 
hospodářství v EU, lepší zabezpečení 
dodávek energie a snížení emisí 
skleníkových plynů. Tato opatření musejí 
přispívat k rozvoji konkurenceschopné, 
propojené a ekologicky zaměřené 
ekonomiky a dále k ochraně pracovních 
míst v souladu s cíly programu „Evropa 
2020“.

Or. el

Pozměňovací návrh 53
Lena Ek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doba mezi dnem podání žádosti o projekt 
a konečným rozhodnutím nepřesáhne dva 
měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely tohoto nařízení je nesmírně důležité, aby mohly být programy zahájeny co nejdříve.

Pozměňovací návrh 54
Lena Ek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část III – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konečné finanční vyhodnocení 
jednotlivých projektů musí být skončeno 
do jednoho roku od jejich ukončení.

Or. en

Odůvodnění

S cílem podpořit účast menších subjektů a zvýšit v jejich případě předvídatelnost by mělo být 
vyhodnocení projektů ukončeno co nejrychleji. To je také v souladu s celkovou myšlenkou, 
o niž se opírá návrh Komise, který se týká rychlého na nekomplikovaného postupu.

Pozměňovací návrh 55
Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část III – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) učinily jasný politický závazek zmírnit 
změny klimatu a stanovily si přesné cíle;

a) učinily jasný politický závazek zmírnit 
změny klimatu, včetně přesného cíle 
snížení emisí skleníkových plynů na rok 
2020, který by se alespoň vyrovnal 
závazku Unie pro rok 2020;

Or. en

Odůvodnění

Aby byly zajištěny důvěryhodné a vhodné politiky, měla by Evropská unie podporovat pouze 
projekty, které jsou v souladu s jejími vlastními cíli.

Pozměňovací návrh 56
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část III – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nakládají s určitým objemem emisí 
a k dosažení svých cílů vytvářejí strategie 
na období několika let;

b) k dosažení svých cílů vytvářejí strategie 
na období několika let;

Or. ro

Odůvodnění

Aby došlo k nárůstu počtu způsobilých veřejných orgánů, je důležité, aby jim byla dána 
možnost vytvořit systém hodnocení emisí.

Pozměňovací návrh 57
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 663/2009
Příloha II – část III – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nakládají s určitým objemem emisí 
a k dosažení svých cílů vytvářejí strategie 
na období několika let;

b) země / členský stát, jejíž / jehož jsou 
součástí, nakládají s určitým objemem 
emisí a k dosažení svých cílů vytvářejí 
strategie na období několika let;

Or. en

Odůvodnění

Nepovažuje se za vhodné požadovat po místních orgánech vyhodnocení emisí či stanovení 
specifických místních cílů týkajících se jejich snižování, jelikož politiky v oblasti životního 
prostředí zaměřené na snižování znečištění se obvykle vytvářejí na celostátní / globální 
úrovni, přičemž se ukázalo, že jsou v tomto případě také účinnější. 
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Pozměňovací návrh 58
Lena Ek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 1a

Výroční zpráva pro Evropský parlament
Komise poskytne Evropskému parlamentu 
každoročně zprávu o postupu projektů 
a o daném nástroji“.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zvýšení transparentnosti by měla Komise zpětně podávat zprávy Evropskému 
parlamentu.


