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Predlog spremembe 8
Lambert van Nistelrooij

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 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. Sodelovanje med 
različnimi ravnmi upravljanja 
(upravljanje na več ravneh) je v tem 
okviru bistveno.

Or. nl

Predlog spremembe 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zagotavljanje povečane finančne 
spodbude je ključni element pri 
odpravljanju ovir visokih vnaprejšnjih 
stroškov in spodbujanju trajnostnih 
energetskih izboljšav. Pomoč pri naložbah 
na področju trajnostne energije je lahko 
zelo učinkovita in blagodejna, če je 
usmerjena na lokalno raven.

(4) Zagotavljanje povečane finančne 
spodbude je ključni element pri 
odpravljanju ovir visokih vnaprejšnjih 
stroškov in spodbujanju trajnostnih 
energetskih izboljšav. Pomoč pri naložbah 
na področju trajnostne energije je lahko 
zelo učinkovita in blagodejna, če je 
usmerjena na lokalno raven. Politike za 
energetsko učinkovitost bi morale biti 
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usmerjene k dejanskemu sodelovanju tako 
uporabnikov kot operaterjev, prek javnih 
politik, da bi spodbudili oblikovanje 
evropskega trga za energetsko 
učinkovitost in s tem zagotovili priložnosti 
za konkurenčno rast in razvoj sistema.

Or. en

Obrazložitev

Javne politike ne bi smele biti omejene na spodbujanje projektov na področju energetske 
učinkovitosti, temveč bi si morale prizadevati za oblikovanje evropskega trga v tem sektorju.
Korist naložb v energetsko učinkovitost in njihovo dejansko izvajanje bi morale biti v prvi 
vrsti podprta s konkretnimi poslovnimi priložnosti.

Predlog spremembe 10
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zagotavljanje povečane finančne 
spodbude je ključni element pri 
odpravljanju ovir visokih vnaprejšnjih 
stroškov in spodbujanju trajnostnih 
energetskih izboljšav. Pomoč pri naložbah 
na področju trajnostne energije je lahko 
zelo učinkovita in blagodejna, če je 
usmerjena na lokalno raven.

(4) Zagotavljanje povečane finančne 
spodbude je ključni element pri 
odpravljanju ovir visokih vnaprejšnjih 
stroškov in spodbujanju trajnostnih 
energetskih izboljšav. Pomoč pri naložbah 
na področju trajnostne energije je lahko 
zelo učinkovita in blagodejna, če je 
usmerjena na lokalno raven. V zvezi s tem 
bi bilo treba učinkovito uporabiti druge 
finančne vire, ki so na razpolago v 
državah članicah.

Or. nl
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Predlog spremembe 11
Anni Podimata

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 bi bilo 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, pa tudi v goratih in otoških 
regijah z dragocenim potencialom 
obnovljive energije.

Or. el

Predlog spremembe 12
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(5) Zato bi bilo 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 
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omogoča, da lokalni in regionalni javni 
organi financirajo programe naložb na 
področju energetske učinkovitosti in 
obnovljive energije, zlasti na urbanih 
območjih.

omogoča, da lokalni in regionalni javni 
organi financirajo programe naložb na 
področju energetske učinkovitosti in 
obnovljive energije, zlasti, a ne izključno 
na urbanih območjih.

Or. ro

Obrazložitev

Pomembno je, da so finančni instrumenti, ki podpirajo pobude za energetsko učinkovitost in 
obnovljive energije znotraj pobude za financiranje trajnostne energije, namenjeni tudi drugim 
vrstam programov, ne samo tistim na urbanih območjih.

Predlog spremembe 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V obdobju proračunskih omejitev je 
zmožnost finančnih instrumentov EU za 
dopolnjevanje še posebej pomembna. Ta 
instrument bi moral učinkovito 
medsebojno dopolnjevati in nadgrajevati 
že obstoječe, zlasti Evropski sklad za 
regionalni razvoj, kot je bil spremenjen z 
Uredbo (EU) št. 397/2009, tako da so se 
razpoložljiva sredstva iz tega sklada za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire 
v stanovanjskem sektorju povečala za 
potencialnih 8 milijard EUR v obdobju 
2007–2013.

Or. en

Obrazložitev

Javne politike ne bi smele biti omejene na spodbujanje projektov na področju energetske 
učinkovitosti, temveč bi si morale prizadevati za oblikovanje evropskega trga v tem sektorju.
Korist naložb v energetsko učinkovitost in dejansko izvajanje teh pobud bi morale primarno 
podpreti konkretne poslovne priložnosti. Menimo, da se je v besedilu bolje sklicevati na 
Uredbo št. 397/2009 kot na Uredbo št. 437/2010, saj je prva bolj trajnostna in splošnejša, 
medtem ko druga obravnava samo marginalizirane skupnosti.
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Predlog spremembe 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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 
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.

(6) Za povečanje kratkoročnega učinka na 
financiranje EU mora instrument najprej 
izvajati ena ali več mednarodnih 
finančnih institucij. Izbira naj bo 
osnovana na prikazani zmogljivosti 
mednarodnih finančnih institucij za 
uporabo sredstev na najbolj učinkovit in 
uspešen način, s ciljem kar največjega 
sodelovanja drugih javnih in zasebnih 
vlagateljev ter doseganja najmočnejšega 
vzvoda med financiranjem EU in celotno 
naložbo za povečanje pomembnih naložb v 
EU.

Or. en

Obrazložitev

Mednarodne finančne institucije so najprimernejši akterji za ta finančni instrument –
predvsem v obdobju njegovega vzpostavljanja – na primer Evropska investicijska banka, ki je 
edina mednarodna finančna institucija, ki pokriva vseh 27 držav EU, in edina, ki jo Pogodba 
pravno zavezuje k podpiranju politik EU (člen 308). Cilj je vzpostaviti sklad, zato bi bilo 
sodelovanje drugih javnih in zasebnih vlagateljev še dodatni vzvod za financiranje EU.

Predlog spremembe 15
Anni Podimata

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) V skladu z Uredbo (ES) št. 663/2009 je 
instrument omejen na financiranje ukrepov, 
ki imajo hiter, izmerljiv in trajen učinek na 
gospodarsko oživitev v EU, povečano 
energetsko varnost in zmanjšanje emisij 

(7) V skladu z Uredbo (ES) št. 663/2009 je 
instrument omejen na financiranje ukrepov, 
ki imajo hiter, izmerljiv in trajen učinek na 
gospodarsko oživitev v EU, povečano 
energetsko varnost in zmanjšanje emisij 
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toplogrednih plinov. Pri izbiri in 
upravičenosti ukrepov, ki so financirani v 
okviru tega instrumenta, je treba v celoti 
uporabiti merila, določena v Uredbi (ES) 
št. 663/2009. Kot bistven element je treba 
upoštevati tudi geografsko ravnotežje 
projektov.

toplogrednih plinov. Ti ukrepi morajo 
prispevati k razvoju konkurenčnega, 
povezanega in zelenega gospodarstva ter 
varstvu zaposlitve v skladu s cilji „Evropa 
2020”.
Pri izbiri in upravičenosti ukrepov, ki so 
financirani v okviru tega instrumenta, bi 
bilo treba v celoti uporabiti merila, 
določena v Uredbi (ES) št. 663/2009. Kot 
bistven element bi bilo treba upoštevati 
tudi geografsko ravnotežje projektov.

Or. el

Predlog spremembe 16
Fiona Hall

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) V skladu z Uredbo (ES) št. 663/2009 je 
instrument omejen na financiranje ukrepov, 
ki imajo hiter, izmerljiv in trajen učinek na 
gospodarsko oživitev v EU, povečano 
energetsko varnost in zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov. Pri izbiri in 
upravičenosti ukrepov, ki so financirani v 
okviru tega instrumenta, je treba v celoti 
uporabiti merila, določena v Uredbi (ES) 
št. 663/2009. Kot bistven element je treba 
upoštevati tudi geografsko ravnotežje 
projektov.

(7) V skladu z Uredbo (ES) št. 663/2009 je 
instrument omejen na financiranje ukrepov, 
ki imajo hiter, izmerljiv in trajen učinek na 
gospodarsko oživitev v EU, povečano 
energetsko varnost in zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov. Pri izbiri in 
upravičenosti ukrepov, ki so financirani v 
okviru tega instrumenta, je treba v celoti 
uporabiti merila, določena v Uredbi (ES) 
št. 663/2009.

Or. en
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Predlog spremembe 17
Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zaradi nujne potrebe po reševanju 
gospodarske krize in perečih potreb Unije 
po energiji morajo biti izdatki upravičeni 
od 13. julija 2009, saj je veliko prosilcev 
zahtevalo upravičenost izdatkov od 
predložitve vloge za donacijo v skladu s 
členom 112 Uredbe (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti.

(9) Zaradi nujne potrebe po reševanju 
gospodarske, socialne in podnebne krize 
in perečih potreb Unije po zanesljivosti 
oskrbe na področju energije bi morali biti 
izdatki upravičeni od 13. julija 2009, saj je 
veliko prosilcev zahtevalo upravičenost 
izdatkov od predložitve vloge za donacijo 
v skladu s členom 112 Uredbe (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, 
ki se uporablja za splošni proračun 
Evropskih skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Pri oblikovanju mandata za začasni odbor CRIS, pa tudi pri nedavnih zakonodajnih besedilih 
in resolucijah, je Evropski parlament jasno opredelil, da nedavna kriza ni bila samo 
gospodarska, ampak sovpada s socialno in podnebno. Ker lahko predlagano besedilo in 
njegovi instrumenti učinkovito in enako obravnavajo gospodarski, socialni in podnebni vidik 
krize, je treba te elemente navesti. Poudariti je treba tudi vidik zanesljivosti oskrbe.

Predlog spremembe 18
Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Zaradi nujnosti reševanja gospodarske 
krize in zaradi perečih potreb Evropske 
unije po energiji mora ta uredba začeti 
veljati takoj po objavi –

(10) Zaradi nujnosti reševanja 
gospodarske, socialne in podnebne krize 
in zaradi perečih potreb Evropske unije po 
zanesljivosti oskrbe na področju energije
mora ta uredba začeti veljati takoj po 
objavi –

Or. en
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Obrazložitev

Pri oblikovanju mandata za začasni odbor CRIS, pa tudi pri nedavnih zakonodajnih besedilih 
in resolucijah, je Evropski parlament jasno opredelil, da nedavna kriza ni bila samo 
gospodarska, ampak sovpada s socialno in podnebno. Ker lahko predlagano besedilo in 
njegovi instrumenti učinkovito in enako obravnavajo gospodarski, socialni in podnebni vidik 
krize, je treba te elemente navesti. Poudariti je treba tudi vidik zanesljivosti oskrbe.

Predlog spremembe 19
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Ta finančni instrument Pobude za 
financiranje trajnostne energije, ki je bil 
uveden za prerazporeditev neporabljenih 
sredstev iz poglavja II Uredbe (ES) št. 
663/2009, bi moral služiti kot referenca za 
prihodnje zakonodajne predloge, kar 
zadeva končno namenitev neporabljenih 
sredstev EU. 

Or. en

Predlog spremembe 20
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) Novi večletni finančni program in 
prihodnji okvirni programi raziskav in 
razvoja bi morali vključevati nove in 
razširjene kategorije stroškov in 
financiranja tehnične pomoči, združene z 
inovativnimi shemami finančnih pobud 
(kot so jamstva, ugodna posojila z 
ugodnimi obrestnimi merami, mešani 
instrumenti in financiranje projektov), da 
bi podprli obsežen razvoj in izvedbo 
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projektov z visokim inovacijskim 
potencialom na področju trajnostne 
energije.

Or. en

Predlog spremembe 21
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 663/2009
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„2. Posamezne pravne zaveze po poglavju 
II za izvedbo proračunskih obveznosti za 
leti 2009 in 2010 je treba sprejeti do 
31. decembra 2010. Posamezne pravne 
zaveze iz člena 22 je treba sprejeti do 
31. marca 2011.”

„2. Posamezne pravne zaveze po poglavju 
II za izvedbo proračunskih obveznosti za 
leti 2009 in 2010 je treba sprejeti do 
31. decembra 2010.”

Or. en

Predlog spremembe 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 663/2009
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„2. Posamezne pravne zaveze po poglavju 
II za izvedbo proračunskih obveznosti za 
leti 2009 in 2010 je treba sprejeti do 
31. decembra 2010. Posamezne pravne
zaveze iz člena 22 je treba sprejeti do 
31. marca 2011.“

 „2. Posamezne pravne zaveze po poglavju 
II za izvedbo proračunskih obveznosti za 
leti 2009 in 2010 je treba sprejeti do 
31. decembra 2010. Pravne zaveze iz člena 
22 je treba sprejeti do 31. marca 2011.“

Or. en
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Obrazložitev

Pravne zaveze se nanašajo na uvedbo instrumenta, ne na posamezne projekte, kot je navedeno 
v prvem delu odstavka.

Predlog spremembe 23
Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 663/2009
Člen 22 – odstavek 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. 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 ločene nove 
proračunske vrstice za instrument v 
proračunu za leto 2010.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka želi poudariti, da finančnih virov ne bi smeli tratiti. V proračunski vrstici 07 03 
23 je trenutno v rezervi 15 milijonov EUR za akcijski program EU za boj proti podnebnim 
spremembam, vendar za to ni pravne podlage. Ker bo teh 15 milijonov dejansko izgubljenih, 
če se ne prenesejo v instrument, poročevalka meni, da je treba temu ustrezno zahtevati 
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prilagoditev večletnega finančnega okvira in medinstitucionalnega sporazuma. Ne smemo pa 
pozabiti, da je prilagoditev zgornjih mej povsem tehnično in logično opravilo.

Predlog spremembe 24
Anni Podimata

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 663/2009
Člen 22 – odstavek 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 za namene razvoja ustreznih 
instrumentov financiranja v sodelovanju z 
Evropsko investicijsko banko in drugimi 
mednarodnimi kreditnimi institucijami, 
da bi bolj spodbudili projekte za 
energetsko učinkovitost in projekte za 
izkoriščanje virov obnovljive energije.

Or. el

Predlog spremembe 25
Evžen Tošenovský

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

1. V skladu s členom 3(2) so proračunska 
sredstva, ki ne morejo biti predmet 
posameznih pravnih zavez iz poglavja II za 
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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.

znesek v višini 114 milijonov EUR, 
namenjena za finančni instrument v okviru 
Pobude za financiranje trajnostne energije.

Or. en

Predlog spremembe 26
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 663/2009
Člen 22 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V skladu s členom 3(2) se 
proračunska sredstva, ki postanejo 
razpoložljiva zaradi popolnega ali delnega 
neizvajanja projektov iz poglavja II, 
uporabijo za projekte na rezervnem 
seznamu.

Or. en

Predlog spremembe 27
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del I – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančni instrument podpira razvoj 
energetske učinkovitosti, zanimive za 
banke, in projektov za obnovljive vire 
energije ter omogoča, da občinski, lokalni 
in regionalni javni organi financirajo 

Finančni instrument podpira razvoj 
varčevanja z energijo in energetske 
učinkovitosti, zanimivih za banke, in 
projektov za obnovljive vire energije ter 
omogoča, da nacionalni, občinski, lokalni 



AM\823030SL.doc 15/33 PE445.669v01-00

SL

naložbe na področju energetske 
učinkovitosti in obnovljive energije. Ta 
instrument se izvaja v skladu z določbami 
o izvajanju nalog izvrševanja proračuna, 
določenimi v Finančni uredbi in njenih 
izvedbenih pravilih.

in regionalni javni organi financirajo 
naložbe na področju varčevanja z energijo, 
energetske učinkovitosti in obnovljive 
energije. Ta instrument se izvaja v skladu z 
določbami o izvajanju nalog izvrševanja 
proračuna, določenimi v Finančni uredbi in 
njenih izvedbenih pravilih.

Or. en

Predlog spremembe 28
Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del I – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančni instrument podpira razvoj 
energetske učinkovitosti, zanimive za 
banke, in projektov za obnovljive vire 
energije ter omogoča, da občinski, lokalni 
in regionalni javni organi financirajo 
naložbe na področju energetske
učinkovitosti in obnovljive energije. Ta 
instrument se izvaja v skladu z določbami 
o izvajanju nalog izvrševanja proračuna, 
določenimi v Finančni uredbi in njenih 
izvedbenih pravilih.

Finančni instrument se uporablja za razvoj 
energetske učinkovitosti, zanimive za 
banke, in projektov za obnovljive vire 
energije ter omogoča, da občinski, lokalni 
in regionalni javni organi financirajo 
naložbe na področju energetske 
učinkovitosti in obnovljive energije. Ta 
instrument se izvaja v skladu z določbami 
o izvajanju nalog izvrševanja proračuna, 
določenimi v Finančni uredbi in njenih 
izvedbenih pravilih.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev vloge instrumenta.
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Predlog spremembe 29
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del I – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument se uporablja za projekte 
trajnostne energije, zlasti na urbanih 
območjih. Sem spadajo:

Instrument se uporablja za projekte 
trajnostne energije, zlasti na urbanih 
območjih, v skladu s pobudo 
medinstitucionalnega sporazuma o 
pametnih mestih iz načrta SET. Sem 
spadajo:

Or. en

Predlog spremembe 30
Anni Podimata

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del I – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument se uporablja za projekte 
trajnostne energije, zlasti na urbanih 
območjih. Sem spadajo:

Instrument se uporablja za projekte 
trajnostne energije, zlasti na urbanih 
območjih, pa tudi za gorske in otoške 
regije z dragocenim potencialom 
obnovljive energije. Sem spadajo:

Or. el

Predlog spremembe 31
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del I – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument se uporablja za projekte 
trajnostne energije, zlasti na urbanih 
območjih. Sem spadajo:

Instrument se uporablja za projekte 
trajnostne energije, zlasti, a ne izključno
na urbanih območjih. Sem spadajo:

Or. ro

Obrazložitev

Pomembno je, da so finančni instrumenti, ki podpirajo pobude za energetsko učinkovitost in 
obnovljive energije znotraj Pobude za financiranje trajnostne energije, namenjeni tudi drugim 
vrstam programov, ne samo tistim na urbanih območjih.

Predlog spremembe 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del I – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) projekti, ki dokazujejo velik 
inovativni in gospodarski potencial ter v 
katerih so uporabljeni novi postopki ter 
najboljše razpoložljive tehnologije;

Or. en

Obrazložitev

Inovacije so temeljni vidik, ki ga je treba upoštevati pri načrtovanju morebitnega načrta za 
oživitev gospodarstva. Da bi se ohranila konkurenčnost gospodarstva EU, mora biti 
inovacijski potencial po pomembnosti visoko na seznamu izbire projektov. Izraz „najboljše 
razpoložljive tehnologije” je primernejši kot „nove tehnologije”, saj je najprimernejši 
instrument za financiranje novih tehnologij na področju energetske učinkovitosti sedmi 
okvirni program, ne pa načrt za oživitev gospodarstva. Ker je instrument namenjen javnim 
organom, bi jih morali pozvati k uporabi najboljših razpoložljivih, ne pa novih in inovativnih 
tehnologij.
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Predlog spremembe 33
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del I – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) decentralizirani obnovljivi viri energije, 
vključeni v lokalno okolje;

(c) decentralizirani obnovljivi viri energije, 
vključeni v lokalno okolje, pa tudi 
fotovoltaični sistemi, vključeni v 
arhitekturne elemente;

Or. en

Obrazložitev

Kot so ugotovili zakonodajalci ob sprejetju direktive o energetski učinkovitosti stavb 
(KOM (2008)780), lahko stavbe, ki porabijo 40 % energijske porabe EU, pomenijo velik 
prihranek energije in je vanje mogoče vgraditi sisteme obnovljive energije z uporabo 
fotovoltaičnih sistemov, ki so potrebni za dosego nič-energijske stavbe.

Predlog spremembe 34
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del I – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) decentralizirani obnovljivi viri energije, 
vključeni v lokalno okolje;

(c) decentralizirani obnovljivi viri energije, 
vključeni v lokalno okolje; 
decentralizirani obnovljivi viri energije, 
vključeni v električno omrežje;

Or. en
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Predlog spremembe 35
Anni Podimata

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del I – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) izboljšanje omrežne infrastrukture za 
omejitev izgube energije in vključitev 
novih virov energije;

Or. el

Predlog spremembe 36
Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del I – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) čisti mestni promet v podporo 
povečanju energetske učinkovitosti in 
vključitvi obnovljivih virov energije;

(d) čisti mestni promet, vključno s 
prehodom na javni prevoz in električna 
vozila, ki temeljijo na obnovljivi energiji v 
podporo povečanju varčevanja z energijo 
za mesta, občine in regije;

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo priznati vidik prehoda na javni prevoz in električna vozila, ki bodo imeli vedno 
pomembnejšo vlogo v prihodnosti. To je še posebej pomembno za občine, mesta in regije, ki 
jim je finančni instrument prvotno namenjen.
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Predlog spremembe 37
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del I – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) lokalna infrastruktura, vključno z 
učinkovito cestno razsvetljavo, pametnimi 
števci in pametnimi omrežji, da se v celoti 
izkoristijo informacijske in komunikacijske 
tehnologije.

(e) lokalna infrastruktura, vključno z 
učinkovito cestno razsvetljavo, rešitvami 
za shranjevanje električne energije, 
pametnimi števci in pametnimi omrežji, da 
se v celoti izkoristijo informacijske in 
komunikacijske tehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 38
Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del I – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) pilotni in demonstracijski projekti, 
projekti, ki zajemajo novo in inovativno 
energetsko učinkovitost in tehnologije 
obnovljive energije ter organizacije 
lokalne Agende 21, če so upravičene do 
upravljanja sredstev.

Or. en

Obrazložitev

Preskušanje inovativnih rešitev pomaga pridobiti izkušnje na podlagi najboljše prakse.
Vključitev lokalne Agende 21 omogoča vključitev tistih akterjev, ki že eksperimentirajo z 
inovativnimi rešitvami, prirejenimi lokalnim značilnostim.
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Predlog spremembe 39
Lena Ek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del I – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni stroški za instrument skupaj ne 
presegajo 3 %.

Or. en

Predlog spremembe 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del I – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument se lahko uporabi za 
zagotavljanje spodbud in tehnične pomoči 
ter ozaveščanje nacionalnih in lokalnih 
organov, ter za zagotavljanje optimalne 
uporabe strukturnih in kohezijskih skladov, 
zlasti ko gre za energetsko učinkovitost in 
izboljšanja na področju obnovljive energije 
pri stanovanjskih stavbah ali drugih vrstah 
stavb.

Instrument se lahko uporabi za 
zagotavljanje spodbud, vključno z 
rezervacijami in dodelitvijo kapitala za 
posojila, jamstva, lastniške deleže ali 
druge finančne produkte. Instrument 
mora podpirati zagon projektov. To so 
projekti, ki dokazujejo gospodarsko in 
finančno vrednost (so dobičkonosni), da 
povrnejo naložbo, namenjeno iz sklada, 
ter privabijo javne in zasebne naložbe v 
okviru „javno zasebnih partnerstev”. 
Poleg tega se delež v višini do 10 % 
sredstev iz člena 22 lahko uporabi za 
zagotavljanje tehnične pomoči ter 
ozaveščanje nacionalnih in lokalnih 
organov, ter za zagotavljanje optimalne 
uporabe strukturnih in kohezijskih skladov, 
zlasti ko gre za energetsko učinkovitost in 
izboljšanja na področju obnovljive energije 
pri stanovanjskih stavbah ali drugih vrstah
stavb. Tehnična pomoč mora dopolnjevati 
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obstoječi instrument, ki ga financira 
Unija, zlasti program Elena, in preprečiti 
prekrivanje z drugimi finančnimi 
instrumenti.

Or. en

Obrazložitev

Instrument mora biti prilagodljiv tako, da zagotovi ustrezne finančne produkte, ki spodbudijo 
tržno povpraševanje. Tehnična pomoč mora pokrivati natančno določen del splošnega 
proračuna in jo je treba bolje opredeliti. Navedba programa Elena zanesljivo zagotavlja bolj 
usklajene ukrepe med različnimi finančnimi instrumenti Skupnosti.

Predlog spremembe 41
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del I – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument se lahko uporabi za 
zagotavljanje spodbud in tehnične pomoči 
ter ozaveščanje nacionalnih in lokalnih 
organov, ter za zagotavljanje optimalne 
uporabe strukturnih in kohezijskih skladov, 
zlasti ko gre za energetsko učinkovitost in 
izboljšanja na področju obnovljive energije 
pri stanovanjskih stavbah ali drugih vrstah 
stavb.

Instrument se lahko uporabi za 
zagotavljanje optimalne uporabe 
strukturnih in kohezijskih skladov, zlasti 
ko gre za energetsko učinkovitost in 
izboljšanja na področju obnovljive energije 
pri stanovanjskih stavbah ali drugih vrstah 
stavb.

Or. ro

Obrazložitev

Pomembno je, da finančni instrumenti, ki podpirajo energetsko učinkovitost in spodbude 
obnovljive energije v okviru Pobude za financiranje trajnostne energije, pripomorejo k 
povečanju črpanja evropskih sredstev za energetsko učinkovitost in prvenstveno financirajo 
projekte, ki učinkovito povečujejo energetsko učinkovitost stavb.
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Predlog spremembe 42
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del I – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument se lahko uporabi za 
zagotavljanje spodbud in tehnične pomoči 
ter ozaveščanje nacionalnih in lokalnih 
organov, ter za zagotavljanje optimalne 
uporabe strukturnih in kohezijskih skladov, 
zlasti ko gre za energetsko učinkovitost in 
izboljšanja na področju obnovljive energije 
pri stanovanjskih stavbah ali drugih vrstah 
stavb.

Instrument se lahko uporabi za 
zagotavljanje spodbud, blažitve tveganja 
in tehnične pomoči ter ozaveščanje 
nacionalnih in lokalnih organov, ter za 
zagotavljanje optimalne uporabe 
strukturnih in kohezijskih skladov, zlasti 
ko gre za energetsko učinkovitost in 
izboljšanja na področju obnovljive energije 
pri stanovanjskih stavbah ali drugih vrstah 
stavb.

Or. en

Obrazložitev

Finančno in tehnično tveganje se nanaša na pomanjkanje sredstev in možnost tehnične 
napake, zaradi katere bi postala operacija nedobičkonosna. Sheme za kritje tveganja so 
namenjene povrnitvi stroškov za določen delež naložb. Lahko bi razvili shemo na evropski 
ravni za več energetskih tehnologij v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko.

Predlog spremembe 43
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del I – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uredba 1080/2006 o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj vključuje pomoč za 
ustvarjanje in razvoj finančnih 
instrumentov, kot so skladi tveganega 
kapitala, posojilni in jamstveni skladi ter 
skladi za lokalni razvoj, subvencioniranje 
obresti, povezovanje v omrežje, 
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sodelovanje in izmenjava izkušenj med 
regijami, mesti ter zadevnimi socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi udeleženci 
tudi na področju energetske učinkovitosti.

Or. en

Obrazložitev

Uredba 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj že vključuje pomoč za 
ustvarjanje in razvoj finančnih instrumentov, kot so skladi tveganega kapitala, posojilni in 
jamstveni skladi ter skladi za lokalni razvoj, subvencioniranje obresti, povezovanje v omrežje, 
sodelovanje in izmenjava izkušenj med regijami, mesti ter zadevnimi socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi udeleženci tudi na področju energetske učinkovitosti. V nekaterih 
državah članicah je že bila uporabljena za vzpostavitev obnovljivih skladov za energetsko 
učinkovitost v stanovanjskem sektorju.

Predlog spremembe 44
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del I – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravičenci v okviru instrumenta so javni 
organi, po možnosti na regionalni in 
lokalni ravni, ali zasebni subjekti, ki 
delujejo v imenu teh javnih organov. 
Posebna pozornost bo namenjena 
predlogom, ki vključujejo sodelovanje teh 
organov s stanovanjskimi združenji in 
razvojnimi agencijami.

Upravičenci v okviru instrumenta so 
lokalni in regionalni javni organi, javna 
podjetja ter fizične in pravne osebe 
zasebnega prava. Posebna pozornost bo 
namenjena predlogom, ki vključujejo 
sodelovanje teh organov s stanovanjskimi 
združenji, podjetji za občinsko energetsko 
oskrbo in razvojnimi agencijami.

Or. de
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Predlog spremembe 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del II – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument izvaja eden od številnih 
finančnih posrednikov, kot so 
mednarodne finančne institucije. Izbira bo 
osnovana na prikazani zmogljivosti 
finančnih posrednikov za uporabo 
sredstev na najbolj učinkovit in uspešen 
način v skladu s pravili in merili, 
določenimi v tej prilogi.

Instrument izvaja ena ali več mednarodnih 
finančnih institucij. Izbira bo osnovana na 
prikazani zmogljivosti mednarodnih 
finančnih institucij za uporabo sredstev na 
najbolj učinkovit in uspešen način v skladu 
s pravili in merili, določenimi v tej prilogi.

Or. en

Obrazložitev

Mednarodne finančne institucije so najprimernejši akterji – predvsem v obdobju 
vzpostavljanja – na primer Evropska investicijska banka, ki je edina mednarodna finančna 
institucija, ki pokriva vseh 27 držav EU in edina, ki jo Pogodba pravno zavezuje k podpiranju 
politik EU (člen 308). Cilj je vzpostavitev sklada, zato bi bilo sodelovanje drugih javnih in 
zasebnih vlagateljev še dodatni vzvod za financiranje EU. Predlog spremembe zagotavlja ožjo 
opredelitev plačila finančnih posrednikov, s čimer se zagotovi, da gre najvišji znesek sredstev 
občinam.

Predlog spremembe 46
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del II – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se zagotovi učinkovita uporaba 
evropskih sredstev in zainteresiranim 
stranem dajo na razpolago zgledi 
najboljše prakse, da finančni posrednik v 
primerih, ko izvaja ta instrument v eni od 
držav članic, izvajani model brezplačno 
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na razpolago vsem drugim državam 
članicam, Evropskemu parlamentu in 
Komisiji.

Or. ro

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti učinkovito uporabo finančnih virov, namenjenih 
instrumentu, in poenostavitev izmenjave zgledov najboljše prakse na tem področju med 
državami članicami.

Predlog spremembe 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del II – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančni posredniki morajo izpolnjevati 
ustrezne zahteve o izvajanju nalog 
izvrševanja proračuna, določene v Finančni 
uredbi in njenih izvedbenih pravilih, zlasti 
v zvezi s pravili javnega naročanja, 
notranjim nadzorom, računovodstvom in 
zunanjo revizijo. Tem finančnim 
posrednikom niso na voljo nobena druga 
sredstva razen provizij za upravljanje in 
sredstev za financiranje stroškov, 
povezanih z vzpostavitvijo in izvajanjem 
instrumenta.

Finančni posredniki morajo izpolnjevati 
ustrezne zahteve o izvajanju nalog 
izvrševanja proračuna, določene v Finančni 
uredbi in njenih izvedbenih pravilih, zlasti 
v zvezi s pravili javnega naročanja, 
notranjim nadzorom, računovodstvom in 
zunanjo revizijo. Finančni posredniki 
bodo lahko izdali račune samo za stroške 
za upravljanje ali druge upravičene 
stroške, povezane z vzpostavitvijo in 
izvajanjem instrumenta.

Or. en

Obrazložitev

Mednarodne finančne institucije so najprimernejši akterji – predvsem v obdobju 
vzpostavljanja – Evropska investicijska banka, na primer, ki je edina mednarodna finančna 
institucija, ki pokriva vseh 27 držav EU in edina, ki jo Pogodba pravno zavezuje k podpiranju 
politik EU (člen 308). Gre za cilj vzpostavitve sklada, zato bi bilo sodelovanje drugih javnih 
in zasebnih vlagateljev še dodatni vzvod za financiranje EU. Predlog spremembe zagotavlja 
ožjo opredelitev plačila finančnih posrednikov, s čimer se zagotovi, da gre najvišji znesek 
sredstev občinam.
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Predlog spremembe 48
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del II – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančni posredniki morajo izpolnjevati 
ustrezne zahteve o izvajanju nalog 
izvrševanja proračuna, določene v Finančni 
uredbi in njenih izvedbenih pravilih, zlasti 
v zvezi s pravili javnega naročanja, 
notranjim nadzorom, računovodstvom in 
zunanjo revizijo. Tem finančnim 
posrednikom niso na voljo nobena druga 
sredstva razen provizij za upravljanje in 
sredstev za financiranje stroškov, 
povezanih z vzpostavitvijo in izvajanjem 
instrumenta.

Finančni posredniki morajo izpolnjevati 
ustrezne zahteve o izvajanju nalog 
izvrševanja proračuna, določene v Finančni 
uredbi in njenih izvedbenih pravilih, zlasti 
v zvezi s pravili javnega naročanja, 
notranjim nadzorom, računovodstvom in 
zunanjo revizijo. Tem finančnim 
posrednikom niso na voljo nobena druga 
sredstva razen provizij za upravljanje in 
sredstev za financiranje stroškov, 
povezanih z vzpostavitvijo in izvajanjem 
instrumenta, ki ne smejo presegati 5 % 
zneska za vsako uporabo instrumenta.

Or. ro

Obrazložitev

Nujno je, da se finančni instrument za projekte na področju trajnostne energije uporabi 
prvenstveno za projekte, ki bodo učinkovito pomagali povečati energetsko učinkovitost.
Provizije ali stroške za upravljanje, povezane z vzpostavitvijo in izvajanjem instrumenta, je 
treba zato nujno omejiti na 5 % zneska, ki mu je namenjen.  

Predlog spremembe 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del II – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podrobni pogoji instrumenta, vključno s 
spremljanjem in kontrolo, so določeni v 

Podrobni pogoji instrumenta, vključno s 
spremljanjem in kontrolo, so določeni v 
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sporazumih med Komisijo in finančnimi 
posredniki.

sporazumih med Komisijo in 
mednarodnimi finančnimi institucijami.
Sporazumi bi morali Komisiji in 
Evropskemu parlamentu zagotoviti redni 
pritok informacij o sprejetih ukrepih pri 
izvajanju instrumenta.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti sodelovanje Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije pri dejavnosti spremljanja izvajanja instrumenta.

Predlog spremembe 50
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del II – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podrobni pogoji instrumenta, vključno s 
spremljanjem in kontrolo, so določeni v 
sporazumih med Komisijo in finančnimi 
posredniki.

Podrobni pogoji instrumenta, vključno s 
spremljanjem in kontrolo, so določeni v 
sporazumih med Komisijo in finančnimi 
posredniki, ki se posredujejo Evropskemu 
parlamentu v vednost. Komisija objavi vse 
uporabe instrumenta na spletnem mestu
www.buildup.eu.

Or. ro

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da se zagotovi pregledna uporaba instrumenta in spodbudi 
izmenjava zgledov dobre prakse med državami članicami na tem področju.
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Predlog spremembe 51
Lena Ek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del II – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija ustvari povezan in uporabniku 
prijazen spletni sistem, ki podpira 
razpoložljivost vseh elektronskih 
informacij o upravljanju programa, kot so 
postopki za prijavo, časovni okvir, pravila 
in predpisi, pregled izvajanih in 
dokončanih projektov in poročil. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi instrument postal uporabniku prijaznejši in spodbujal manjše udeležence, bi moralo biti 
vse zlahka dostopno na spletu. Z izboljšanjem navodil je mogoče doseči boljši dostop do 
programa in pomoč uporabnikom. To je mogoče narediti z optimiziranjem sistemov 
informacijske tehnologije, podporo pri vodenju projektov in prek posamezniku prilagojene 
pomoči. Zato je treba podpreti popolno vključitev nepovratnih sredstev, ocen in predlogov v 
enotno platformo informacijske tehnologije, ki mora biti zanesljiva, prilagodljiva in 
enostavna za uporabo.

Predlog spremembe 52
Anni Podimata

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del III – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument je omejen na financiranje 
ukrepov, ki imajo hiter, izmerljiv in trajen 
učinek na gospodarsko oživitev v EU, 
povečano energetsko varnost in zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov.

Instrument je omejen na financiranje 
ukrepov, ki imajo hiter, izmerljiv in trajen 
učinek na gospodarsko oživitev v EU, 
povečano energetsko varnost in zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov. Ti ukrepi 
morajo prispevati k razvoju 
konkurenčnega, povezanega in zelenega 
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gospodarstva ter varstvu zaposlitve v 
skladu s cilji „Evropa 2020“.

Or. el

Predlog spremembe 53
Lena Ek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del III – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdobje med datumom prijave za projekt 
in končno odločitvijo ni daljše od dveh 
mesecev.

Or. en

Obrazložitev

Za namene te uredbe je nujno, da se projekti lahko začnejo izvajati čim prej.

Predlog spremembe 54
Lena Ek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del III – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Končni finančni pregled posameznega 
projekta mora biti končan v enem letu od 
zaključka projekta.

Or. en

Obrazložitev

Da se spodbudi sodelovanje in poveča predvidljivost za manjše udeležence, morajo biti 
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postopki pregleda končani, kolikor je mogoče hitro. To je tudi v skladu s splošno zamislijo 
predloga Komisije o hitrem in enostavnem postopku.

Predlog spremembe 55
Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del III – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sprejeli so politično zavezo za blažitev 
podnebnih sprememb, vključno z 
natančnimi cilji;

(a) sprejeli so politično zavezo za blažitev 
podnebnih sprememb, vključno z 
natančnim ciljem za emisije toplogrednih 
plinov za leto 2020, ki je najmanj enak 
zavezi Unije do leta 2020;

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovila verodostojnost in smiselnost politike, mora Evropska unija podpirati 
projekte, ki so v skladu z njenimi sprejetimi cilji.

Predlog spremembe 56
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del III – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) imeti morajo popis emisij in razvijajo 
večletne strategije za doseganje ciljev;

(b) razvijajo večletne strategije za 
doseganje ciljev;

Or. ro

Obrazložitev

Da bi povečali število javnih organov, upravičenih do uporabe instrumenta, je pomembno, da 
dobijo možnost razviti svoje sisteme popisa emisij.
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Predlog spremembe 57
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 663/2009
Priloga II – del III – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) imeti morajo popis emisij in razvijajo
večletne strategije za doseganje ciljev;

(b) država/država članica, ki ji pripadajo, 
mora imeti popis emisij in razvijati
večletne strategije za doseganje ciljev;

Or. en

Obrazložitev

Ne zdi se koristno pozivati lokalne organe, naj vodijo popise emisij ali imajo posebne lokalne 
cilje o zmanjševanju, saj so okoljske politike za zmanjšanje onesnaženosti običajno zasnovane 
na nacionalni/svetovni ravni in so na njej tudi dokazano učinkovitejše.

Predlog spremembe 58
Lena Ek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vstavi se naslednji člen:
„Člen 1a

Letno poročilo Evropskega parlamenta
Komisija letno poroča Evropskemu 
parlamentu o napredku pri projektih in 
instrumentu.“

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala zaradi večje preglednosti poročati Evropskemu parlamentu.
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