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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden návrh aktu a na čtvrtém 
řádku ustanovení aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. Převzaté části 
ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá změnit, zatímco návrh 
aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. Případné vypuštění 
takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 
663/2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím 
finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky
(KOM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2010)0283),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 194 odst. 1 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0139/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Rozpočtového výboru a Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2010),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

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[11], který by využil zdroje 

(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[11], který by využil zdroje 

                                               
1
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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.

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 
obecními, regionálními a místními 
veřejnými orgány zejména v městském 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Úprava předcházejících a následujících vyjádření v textu týkajících se stejného tématu, a to 
ve vysvětlujícím prohlášení a v příloze II – části I – odstavci 1. 

Pozměňovací návrh 2

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V době rozpočtových omezení je 
obzvláště důležitá komplementárnost 
finančních nástrojů EU. Uvedený nástroj 
by měl účinně doplňovat stávající nástroje
a navazovat na ně, zejména na Evropský 
fond pro regionální rozvoj, který byl 
pozměněn nařízením (EU) č. 437/2010 
tak, že se dostupné finanční prostředky
z tohoto fondu určené na energetickou 
účinnost a energie z obnovitelných zdrojů
v odvětví bydlení zvýšily na potenciálních 
8 miliard EUR v období 2007–2013.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k přísným finančním a rozpočtovým omezením musí být použití jakéhokoli nového 
finančního nástroje komplementární se stávajícími nástroji EU, které již slouží podpoře 
investic do energetické účinnosti a do energií z obnovitelných zdrojů, aby se posílila 
součinnost a maximalizoval přínos projektů podporovaných EU. Zejména je třeba jasně 
zdůraznit součinnost se strukturálními fondy a fondy soudržnosti (obzvláště Evropským 
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fondem pro regionální rozvoj), aby se zamezilo případnému zdvojování investic.

Pozměňovací návrh 3

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. Opatření by 
měla přispět k ekologicky šetrnějšímu 
růstu, vytváření pracovních míst, 
budování konkurenceschopného
a udržitelného hospodářství a zvládání 
změny klimatu. 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. en

Odůvodnění

Měl by být položen důraz na zásadní koncepty ekologicky šetrnějšího růstu, vytváření 
pracovních míst, konkurenceschopného a udržitelného hospodářství a změny klimatu.
Uvedením těchto dodatečných cílů se text navíc přiblížil vyjádřením obsaženým ve 
vysvětlujícím prohlášení Komise.

Pozměňovací návrh 4

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 

1. V souladu s čl. 3 odst. 2 rozpočtové 
prostředky, na které nelze uplatnit 
jednotlivé právní závazky dle kapitoly II na 
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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.

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.

Or. en

Odůvodnění

Finančními prostředky bychom neměli plýtvat a v rozpočtové položce 07 03 23 je momentálně
poznámka „p. m.“, a to až do přijetí takového „akčního programu“, na jehož navržení však 
Komise nemá dostatečné finanční prostředky. Uvedených 15 milionů EUR je ovšem
k dispozici. Domníváme se proto, že bychom tyto peněžní prostředky měli využít, neboť se zde 
překrývají stejné cíle, jimiž jsou energetická účinnost a podpora energie z obnovitelných 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 5

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) projekty, které vykazují vysoký 
inovační potenciál a využívají nové 
postupy a technologie, jež umožňují 
dosáhnout celosvětově nejlepších 
dostupných úrovní energetické účinnosti;

Or. en

Odůvodnění

Inovace je velmi důležitým aspektem, který je třeba zohlednit při stanovování plánů 
hospodářského oživení v kterékoli akční oblasti. V zájmu zachování konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu a hospodářství je třeba mít inovační potenciál vždy na zřeteli a rovněž 
by měl být jednou z priorit při volbě projektů.
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Pozměňovací návrh 6

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 veřejné orgány, 
pokud možno na regionální a místní 
úrovni, či soukromé subjekty jednající 
jménem těchto veřejných orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Bytová družstva či rozvojové agentury není důvod konkrétně uvádět. Partnery veřejných 
orgánů při spolupráci uvedené v návrzích projektů může být řada jiných organizací, sdružení
a agentur.

Pozměňovací návrh 7

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

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. Opatření by měla 
přispět k ekologicky šetrnějšímu růstu, 
vytváření pracovních míst, budování 
konkurenceschopného a udržitelného 
hospodářství a zvládání změny klimatu.

Or. en
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Odůvodnění

Měl by být položen důraz na zásadní koncepty ekologicky šetrnějšího růstu, vytváření 
pracovních míst, konkurenceschopného a udržitelného hospodářství a změny klimatu.
Uvedením těchto dodatečných cílů se text navíc přiblížil vyjádřením obsaženým ve 
vysvětlujícím prohlášení Komise.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Původní návrh Evropského energetického programu pro hospodářské oživení
V reakci na finanční krizi Evropská komise v lednu 2009 navrhla, aby bylo pět miliard eur (z 
nevyčerpaných finančních zdrojů EU) převedeno zejména na podporu projektů v oblasti 
energie. Dle tohoto plánu by tak celková částka 3,5 miliardy EUR, která se později zvýšila na 
3,98 miliardy EUR, byla věnována na energetické projekty, které by přispěly
k hospodářskému oživení EU1. Navržený Evropský energetický program pro hospodářské 
oživení (EERP) se zaměřuje na podporu a) (převážně přeshraničních) projektů plynárenských
a elektrizačních infrastruktur (tzv. propojovací vedení), b) parků větrných elektráren na moři
a c) projektů zaměřených na zachycování a ukládání uhlíku (CCS).

Požadavek Parlamentu na začlenění projektů v oblasti energetické účinnosti a energie
z obnovitelných zdrojů 
Evropský parlament zastával názor, že program EERP by měl rovněž obsahovat podpůrná 
opatření pro projekty v oblasti energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů, jak 
Komise původně plánovala. Financování projektů v oblasti energetické účinnosti a energie
z obnovitelných zdrojů povzbudí hospodářské oživení, vytvoří pracovní místa a pomůže
v boji proti změně klimatu. Tyto projekty jsou nejúčinnější, realizují-li se na obecní, 
regionální a místní úrovni. Většinu místních projektů charakterizuje vysoká pracovní zátěž, 
což povede k vytvoření velkého počtu nových pracovních míst, která nepodléhají 
delokalizaci. Navíc se tím dosáhne vysoce kladného efektu a pozitivní vliv se projeví
v dalších významných aspektech, jako je sociální integrace a atraktivita regionu. Obecní 
zastupitelstva zapojená do projektů tak mohou sloužit jako vzory pro další společenství, čímž 
by se osvědčené postupy mohly rozšířit řetězovou reakcí po celé Evropské unii. Financování 
projektů zaměřených na energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů rovněž přímo 
přispívá k úsilí EU o dosažení cílů 20% podílu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů
a energetických úspor ve výši 20 % ve srovnání se scénáři vycházejícími ze statutu quo. 
Podnícení opatření v oblasti energetické účinnosti konkrétně ve stavebnictví, které v EU 
spotřebovává 40 % energie, by mělo okamžitý kladný účinek nejen na zvýšení energetické 
účinnosti, ale také by to podpořilo malé a střední podniky na místní a regionální úrovni. Tato 
pomoc by nadto byla prospěšná pro rozvoj perspektivních iniciativ v oblasti energetické 
účinnosti na místní úrovni, jakými je např. tzv. Pakt starostů a primátorů a iniciativa pro 
„inteligentní města“, na které měla současná úvěrová krize a z toho plynoucí nižší rozpočtové 
příjmy negativní dopad.
Přestože Parlamentu se Radu v rámci třístranných jednání nepodařilo přesvědčit o potřebě 
mechanismu, který by nevyužité finanční prostředky přidělil na energetickou účinnost
a energii z obnovitelných zdrojů, Komise stanovisko Parlamentu zohlednila tím, že ke 
konečnému znění nařízení připojila prohlášení, podle kterého je třeba zvážit využití 
nevyčerpaných finančních prostředků do konce roku 2010 na projekty v oblasti energetické 
účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů: „Pokud Komise ve své zprávě z roku 2010 o provádění 
tohoto nařízení podle jeho článku 28 zjistí, že do konce roku 2010 nebude možné přidělit část 
finančních prostředků plánovaných pro projekty uvedené v příloze nařízení, navrhne případně a 
                                               
1 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vypracování programu na podporu hospodářského oživení 
prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky (KOM(2009) 35), který 
předložila Komise.
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z geografického hlediska vyváženým způsobem změnu nařízení, která spolu s výše uvedenými 
iniciativami umožní financování projektů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů 
energie, a rovněž příslušná kritéria způsobilosti téhož druhu jako kritéria způsobilosti uplatňovaná
u projektů uvedených v příloze tohoto nařízení."

Zpráva o provádění a finanční prostředky určené k přerozdělení
Zpráva o provádění projektu EERP zveřejněná dne 27. dubna 20101 uvádí, že zatím nebylo na 
vybrané projekty možné přidělit 115 milionů EUR. Dále existuje potenciální riziko ohledně 
provádění projektů plynoucí z jejich technické, organizační, právní a finanční složitosti. 
Pokud by projekt nesplnil všechny podmínky pro to, aby mohl být proveden, Komise hodlá 
situaci posoudit. Z tohoto důvodu by do konce roku 2010 mohlo být pro přerozdělení
k dispozici více finančních prostředků. 

Zřízení finančního nástroje v rámci Iniciativy pro financování udržitelné energetiky
Za účelem nového přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti energetické účinnosti
a energie z obnovitelných zdrojů předložila Komise dne 31. května 2010 tento návrh na 
změnu Evropského energetického programu pro hospodářské oživení. Návrh do značné míry 
odpovídá podnětům, které vyjádřil Parlament v průběhu jednání o programu EERP. Pokud jde
o mechanismy využití finančních prostředků na opatření v oblasti energetické účinnosti
a energie z obnovitelných zdrojů, předpokládá, že nevyčerpané finanční prostředky budou 
přiděleny na finanční nástroj v rámci Iniciativy pro financování udržitelné energetiky. Tento 
nástroj podpoří rozvoj ziskových projektů v oblasti energetické účinnosti a energie
z obnovitelných zdrojů a tím usnadní financování projektů v oblasti energetické účinnosti
a energie z obnovitelných zdrojů veřejnými orgány na obecní, místní a regionální úrovni. 
Zavedením inovativních programů finančních pobídek (jako jsou např. záruky a zvýhodněné 
půjčky s výhodnými úrokovými sazbami) a financováním technické pomoci lze podpořit 
velké množství projektů, které mají významné pozitivní vedlejší účinky. Zpravodajka se 
domnívá, že tento mechanismus by měly zřídit zkušené subjekty finančního 
zprostředkovatelství a Komise by měla co nejdříve začít připravovat dohody s těmito 
institucemi. Jakmile budou dohody vyhotoveny, měla by s nimi Komise transparentně
a srozumitelně seznámit Evropský parlament a členské státy. 

Body, které by případně mohly být určeny ke zlepšení
Zpravodajka vítá celkový návrh Komise a doufá, že bude brzy dosaženo dohody s Radou 
(belgické předsednictví). Zpravodajka se domnívá, že výbor by mohl zvážit zdokonalení 
původního návrhu Komise v těchto bodech:

 V celém textu by měla být věnována náležitá pozornost zásadním aspektům, jako je 
ekologicky šetrnější růst, vytváření pracovních míst, budování konkurenceschopného, 
sociálního a udržitelného hospodářství a zvládání změny klimatu. 

 Pro konkurenceschopnost evropského průmyslu a hospodářství jsou nesmírně důležité 
inovace a inovativní technologie. Při výběru projektů, které budou tímto nástrojem 
financovány, by měl být zohledněn také jejich charakter z hlediska inovací.

                                               
1 Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění Evropského energetického programu pro 
hospodářské oživení (KOM (2010)191).
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 Vzhledem k přísným finančním a rozpočtovým omezením musí být použití jakéhokoli 
nového finančního nástroje komplementární se stávajícími nástroji EU, které již slouží 
podpoře investic do energetické účinnosti a do energií z obnovitelných zdrojů, aby se 
posílila součinnost a maximalizoval přínos projektů podporovaných EU. Zejména je 
třeba jasně zdůraznit součinnost se strukturálními fondy a fondy soudržnosti 
(obzvláště Evropským fondem pro regionální rozvoj), aby se zamezilo případnému 
zdvojování investic.

 Finanční prostředky přidělené novému finančnímu nástroji jsou stále velmi omezené. 
Jedná se však o velmi perspektivní iniciativu, která má vysoký potenciál být 
mnohostranně prospěšná. Na tento nový finanční nástroj by proto mělo být přiděleno 
maximum dostupných finančních prostředků a je možné na tento projekt vyčlenit
i další nevyčerpané prostředky v oblasti energetiky a změny klimatu. Určité množství 
nevyčerpaných finančních prostředků zbylo v rámci víceletého programu GŘ pro 
oblast klimatu, který byl rovněž určen na energetickou účinnost a energii
z obnovitelných zdrojů. Tyto nevyužité prostředky by rovněž mohly být přiděleny na 
finanční nástroj pro projekty udržitelné energie.

 V příloze jsou stanoveny podmínky pro subjekty finančního zprostředkovatelství, 
kterým má být provádění finančního nástroje pro projekty udržitelné energie svěřeno. 
Nařízení musí obsahovat dostatečné záruky, že tyto subjekty finančního 
zprostředkovatelství mají prokazatelnou schopnost s takovými projekty pod značným 
časovým tlakem nakládat a že vyhovují příslušným rozpočtovým požadavkům EU. 

V neposlední řadě by zpravodajka ráda zdůraznila, že je v zájmu Parlamentu dosáhnout brzké 
dohody s Radou, aby bylo možné využít nevyčerpané prostředky na projekty v oblasti 
energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů, neboť tyto oblasti zvláště v době, kdy 
je financování obtížně dostupné, potřebují veřejnou podporu.


