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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 663/2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia 
hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky
(KOM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0283),

– so zreteľom na článok 294 ods.2 a článok 194 ods. 1 písm c) Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C7-0139/2010),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,
– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov2,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre rozpočet a Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2010),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) S cieľom využiť neviazané prostriedky 
podľa kapitoly II nariadenia (ES) č. 
663/2009 by sa teda mal vytvoriť 
jednoúčelový finančný nástroj, ktorý by 
v rámci iniciatívy na financovanie 

(5) S cieľom využiť neviazané prostriedky 
podľa kapitoly II nariadenia (ES) č. 
663/2009 by sa teda mal vytvoriť 
jednoúčelový finančný nástroj, ktorý by 
v rámci iniciatívy na financovanie 

                                               
1

2
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udržateľnej energetiky podporoval 
energetickú účinnosť a iniciatívy v oblasti 
obnoviteľných zdrojov. Finančný nástroj 
by mal podporovať vývoj projektov 
zameraných na energetickú účinnosť a 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré sa môžu 
použiť ako záruky, a umožniť, aby orgány 
verejnej správy na miestnej a regionálnej 
úrovni mohli financovať programy 
investícií do energetickej účinnosti a 
obnoviteľných zdrojov energie, najmä 
v mestskom prostredí.

udržateľnej energetiky podporoval 
energetickú účinnosť a iniciatívy v oblasti 
obnoviteľných zdrojov. Finančný nástroj 
by mal podporovať vývoj projektov 
zameraných na energetickú účinnosť a 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré sa môžu 
použiť ako záruky, a umožniť, aby orgány 
verejnej správy na obecnej, miestnej a 
regionálnej úrovni mohli financovať 
programy investícií do energetickej 
účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie, 
najmä v mestskom prostredí.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zladenie s predchádzajúcimi a nasledujúcimi vyhláseniami v texte, ktoré sa 
týkajú rovnakej témy. Ide o vyhlásenia v dôvodovej správe a prílohe II časti I odseku I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) V čase rozpočtových obmedzení má 
vzájomné dopĺňanie sa finančných 
nástrojov EÚ mimoriadny význam. 
Uvedený nástroj by mal účinne dopĺňať 
existujúce nástroje, najmä Európsky fond 
regionálneho rozvoja (EFRR), ktorý bol 
zmenený nariadením ĚÚ) č. 437/2010 tak, 
že sa dostupné finančné prostriedky 
EFRR určené na energetickú účinnosť a 
energiu z obnoviteľných zdrojov v odvetví 
bývania zvýšili na potenciálnych 8 miliárd 
EUR v rokoch 2007 – 2013.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na prísne finančné a rozpočtové obmedzenia musí využívanie každého nového 
finančného nástroja dopĺňať existujúce nástroje EÚ, ktoré už podporujú investície do 
energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov, aby sa posilnili synergie a 
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maximalizoval prínos projektov podporovaných EÚ. Jasne treba zdôrazniť najmä synergiu so 
štrukturálnymi fondmi a kohéznymi fondmi (predovšetkým EFRR), aby sa zabránilo 
akémukoľvek zdvojovaniu investícií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Nástroj by sa v súlade s nariadením 
(ES) č. 663/2009 mal obmedzovať na 
financovanie opatrení, ktoré majú rýchly, 
merateľný a podstatný vplyv na oživenie 
hospodárstva EÚ, na zvýšenie energetickej 
bezpečnosti a na zníženie emisií 
skleníkových plynov. Pri výbere opatrení, 
ktoré sa budú prostredníctvom nástroja 
financovať, a hodnotení ich oprávnenosti 
na financovanie by sa mali plne uplatňovať 
kritériá stanovené v nariadení (ES) č. 
663/2009 . Zemepisná vyváženosť 
projektov by sa ako podstatný prvok tiež 
mala zohľadniť.

(7) Nástroj by sa v súlade s nariadením 
(ES) č. 663/2009 mal obmedzovať na 
financovanie opatrení, ktoré majú rýchly, 
merateľný a podstatný vplyv na oživenie 
hospodárstva EÚ, na zvýšenie energetickej 
bezpečnosti a na zníženie emisií 
skleníkových plynov. Opatrenia by mali 
prispievať k ekologickejšiemu rastu, 
vytváraniu pracovných miest, rozvoju 
konkurencieschopného a udržateľného 
hospodárstva a riešeniu zmeny klímy. Pri 
výbere opatrení, ktoré sa budú 
prostredníctvom nástroja financovať, a 
hodnotení ich oprávnenosti na 
financovanie by sa mali plne uplatňovať 
kritériá stanovené v nariadení (ES) č. 
663/2009. Zemepisná vyváženosť 
projektov by sa ako podstatný prvok tiež 
mala zohľadniť.

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa klásť dôraz na kľúčové koncepcie ekologického rastu, vytvárania pracovných miest, 
konkurencieschopného a udržateľného hospodárstva a zmeny klímy. Uvedením týchto 
dodatočných cieľov sa navyše text viac zladí s vyhláseniami v dôvodovej správe Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 663/2009
Článok 22 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Prostriedky vo výške 114 mil. EUR, 
vzhľadom na ktoré sa podľa kapitoly II 
neprijmú žiadne individuálne právne 
záväzky, a prípadné iné prostriedky, ktoré 
sa stanú dostupnými v dôsledku toho, že 
projekty podľa kapitoly II sa úplne alebo 
čiastočne nerealizovali, sa v súlade 
s článkom 3 ods. 2 prevedú k prostriedkom 
finančného nástroja v rámci iniciatívy na 
financovanie udržateľnej energetiky. Na 
tento nástroj sa navyše vyčlení 15 
miliónov EUR z akčného programu EÚ 
na boj proti zmene klímy.

Or. en

Odôvodnenie

Finančnými prostriedkami by sme nemali plytvať a v rozpočtovom riadku 07 03 23 je v 
súčasnosti poznámka „p.m.“, a to až do prijatia takého „akčného programu“, na ktorého 
navrhnutie Komisia nemá zdroje. Suma 15 miliónov EUR je však k dispozícii. Domnievame sa 
preto, že by sme tieto finančné prostriedky mali využiť, pretože ide o spoločné ciele, ktorými 
sú energetická účinnosť a podpora energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 663/2009
Príloha II – časť I – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) projekty, ktoré preukazujú vysoký 
inovačný potenciál a využívajú nové 
postupy a technológie umožňujúce 
dosiahnuť celosvetovo najlepšie dostupné 
úrovne energetickej účinnosti;

Or. en

Odôvodnenie

Inovácia je veľmi dôležitý aspekt, ktorý treba zohľadňovať pri stanovovaní plánov 
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hospodárskeho oživenia v ktorejkoľvek oblasti činnosti. V záujme udržania 
konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a hospodárstva by sa na inovačný potenciál 
mala vždy sústreďovať pozornosť a mal by byť jednou z priorít pri výbere projektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 663/2009
Príloha II – časť I – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príjemcami pomoci sú orgány verejnej 
správy, pokiaľ možno na regionálnej alebo 
miestnej úrovni, a súkromné subjekty 
konajúce v mene týchto orgánov. Zvláštna 
pozornosť sa bude venovať návrhom 
zahrnujúcim spoluprácu týchto orgánov s 
bytovými družstvami a agentúrami rozvoja 
bytového fondu.

Príjemcami pomoci sú orgány verejnej 
správy, pokiaľ možno na regionálnej alebo 
miestnej úrovni, a súkromné subjekty 
konajúce v mene týchto orgánov.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je dôvod konkrétne uvádzať bytové družstvá a agentúry rozvoja bytového fondu. 
Partnermi verejných orgánov pri spolupráci uvedenej v návrhoch projektov môžu byť mnohé 
iné organizácie, združenia a agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 663/2009
Príloha II – časť III – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nástroj sa obmedzuje na financovanie 
opatrení, ktoré majú rýchly, merateľný a 
podstatný vplyv na oživenie hospodárstva 
EÚ, na zvýšenie energetickej bezpečnosti a 
na zníženie emisií skleníkových plynov.

Nástroj sa obmedzuje na financovanie 
opatrení, ktoré majú rýchly, merateľný a 
podstatný vplyv na oživenie hospodárstva 
EÚ, na zvýšenie energetickej bezpečnosti a 
na zníženie emisií skleníkových plynov. 
Opatrenia by mali prispievať 
k ekologickejšiemu rastu, vytváraniu 
pracovných miest, rozvoju 
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konkurencieschopného a udržateľného 
hospodárstva a riešeniu zmeny klímy.

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa klásť dôraz na kľúčové koncepcie ekologického rastu, vytvárania pracovných miest, 
konkurencieschopného a udržateľného hospodárstva a zmeny klímy. Uvedením týchto 
dodatočných cieľov sa navyše text viac zladí s vyhláseniami v dôvodovej správe Komisie.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pôvodný návrh Európskeho energetického programu pre oživenie
V reakcii na finančnú krízu Európska komisia v januári 2009 navrhla presunúť päť miliárd 
EUR (z nevyčerpaných finančných prostriedkov EÚ) najmä na podporu projektov v oblasti 
energie. Na základe tohto plánu by tak celková suma 3,5 miliardy EUR, ktorá sa neskôr 
zvýšila na 3,98 miliardy EUR, venovala na energetické projekty, ktoré prispeli 
k hospodárskemu oživeniu EÚ1. Navrhnutý Európsky energetický program pre oživenie 
(EERP) sa zameriava na podporu: a) projektov (prevažne cezhraničnej) plynárenskej 
infraštruktúry a infraštruktúry pre elektrickú energiu (takzvaných prepojení), b) parkov 
zameraných na veternú energiu na mori a c) projektov zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého (CCS).

Požiadavka Parlamentu začleniť projekty energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných 
zdrojov
Európsky parlament sa domnieval, že EERP by mal zahŕňať aj opatrenia na podporu 
projektov v oblasti energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov, ako pôvodne 
plánovala Komisia. Financovanie takýchto projektov bude stimulovať hospodárske oživenie, 
vytvárať pracovné miesta a pomáhať v boji proti zmene klímy. Uvedené projekty sú 
najúčinnejšie vtedy, ak sa realizujú na obecnej, regionálnej a miestnej úrovni. Väčšina 
miestnych projektov sa vyznačuje vysokou pracovnou záťažou, čo povedie k vytvoreniu 
veľkého počtu nových pracovných miest, ktoré nemožno premiestniť. Navyše sa tým 
dosiahne vysoká miera pákového efektu a pozitívny vplyv sa prejaví v ďalších dôležitých 
aspektoch, ako je sociálne začlenenie a atraktívnosť regiónu. Zapojené obecné zastupiteľstvá 
tak môžu slúžiť ako vzory pre ďalšie spoločenstvá, čo môže vyvolať reťazovú reakciu 
osvedčených postupov v celej Európskej únii. Financovanie projektov zameraných 
na energetickú účinnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov tiež priamo podporuje úsilie EÚ 
dosiahnuť ciele 20 % podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a 20 % úspor 
energie v porovnaní so scenármi aktuálneho stavu. Najmä stimulovanie opatrení zameraných 
na energetickú účinnosť v odvetví stavebníctva, ktoré spotrebováva 40 % energie v EÚ, by 
malo okamžitý pozitívny vplyv nielen na zvýšenie energetickej účinnosti, ale aj 
na podporovanie MSP na miestnej a regionálnej úrovni. Táto pomoc by navyše bola 
prospešná pre rozvoj perspektívnych iniciatív v oblasti energetickej účinnosti na miestnej 
úrovni, ako je napríklad Dohovor starostov a iniciatíva Inteligentné mestá, na ktoré mala 
negatívny vplyv súčasná úverová kríza a následné nižšie rozpočtové príjmy. 
Hoci Parlamentu sa v rámci trojstranných rokovaní nepodarilo presvedčiť Radu o potrebe 
mechanizmu, ktorý by  pridelil nevyužité finančné prostriedky na energetickú účinnosť a 
energiu z obnoviteľných zdrojov, Komisia stanovisko Parlamentu zohľadnila tým, že 
ku konečnému zneniu nariadenia pripojila vyhlásenie, podľa ktorého by sa malo zvážiť 
využitie všetkých prostriedkov nevyčerpaných do konca roku 2010 na projekty v oblasti 
energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov: „Ak Komisia pri predkladaní správy 
o vykonávaní nariadenia podľa článku 28 v roku 2010 zistí, že nebude možné do konca roku 2010 
vyčleniť časť prostriedkov pre projekty uvedené v prílohe k nariadeniu, navrhne, ak to bude vhodné a 
                                               
1 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo strany Komisie, ktorým sa ustanovuje program podpory 
hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti 
energetiky, KOM(2009) 35.
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geograficky vyváženým spôsobom, ako doplnok k uvedeným iniciatívam zmenu a doplnenie 
nariadenia, ktorá umožní financovanie projektov v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných 
zdrojov energií, vrátane kritérií oprávnenosti, ako kritériá, ktoré sa uplatňujú na projekty uvedené 
v prílohe k tomuto nariadeniu.“

Správa o realizácii a finančné prostriedky určené na prerozdelenie
Správa o realizácii EERP zverejnená 27. apríla 20101 uvádza, že na vybrané projekty zatiaľ 
nebolo možné vyčleniť 115 miliónov EUR. Pokiaľ ide o realizáciu projektov, existuje navyše 
potenciálne riziko vyplývajúce z ich technickej, organizačnej, právnej a finančnej zložitosti. 
Ak by projekt nesplnil všetky podmienky na realizáciu, Komisia situáciu posúdi. Z tohto 
dôvodu by do konca roku 2010 mohlo byť k dispozícii na prerozdelenie viac finančných 
prostriedkov.

Vytvorenie finančného nástroja v rámci iniciatívy na financovanie udržateľnej energetiky
Komisia s cieľom prerozdeliť finančné prostriedky na projekty v oblasti energetickej 
účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov predložila 31. mája 2010 tento návrh na zmenu 
EERP. Návrh vo výraznej miere zodpovedá zámerom, ktoré Parlament vyjadril počas 
rokovaní o EERP. Pokiaľ ide o mechanizmy na využívanie finančných prostriedkov na 
opatrenia v oblasti energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov, plánuje prideliť 
nevyčerpané prostriedky na finančný nástroj v rámci iniciatívy na financovanie udržateľnej 
energetiky. Tento nástroj bude slúžiť na podporu rozvoja výnosných projektov zameraných 
na energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie, a uľahčí tak financovanie projektov 
v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie verejnými orgánmi na 
obecnej, miestnej a regionálnej úrovni. Presnejšie povedané, veľký počet projektov s vysokou 
mierou pákového efektu možno podporovať prostredníctvom zavedenia programov 
inovatívnych finančných podnetov, ako sú záruky a zvýhodnené pôžičky s výhodnými 
úrokmi, a pomocou financovania technickej pomoci. Spravodajkyňa sa domnieva, že tento 
mechanizmus by mali vytvoriť skúsení finanční sprostredkovatelia a Komisia by mala čo 
najskôr začať pripravovať dohody s týmito inštitúciami. Len čo budú dohody vypracované, 
Komisia by s nimi mala transparentne a komplexne oboznámiť Európsky parlament a členské 
štáty. 

Body, v prípade ktorých by sa mohlo uvažovať o zlepšení
Spravodajkyňa víta celkový návrh Komisie a dúfa v dosiahnutie rýchlej dohody s Radou 
(počas belgického predsedníctva). Podľa jej názoru by výbor mohol zvážiť zlepšenie 
pôvodného návrhu Komisie v týchto bodoch:

 V celom texte by sa mala náležitá pozornosť venovať kľúčovým aspektom, ako je 
ekologickejší rast, vytváranie pracovných miest, rozvoj konkurencieschopného, 
sociálneho a udržateľného hospodárstva a riešenie zmeny klímy.

 Pre konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a hospodárstva sú mimoriadne 
dôležité inovácie a inovačné technológie. Inovačné charakteristiky by sa tiež mali 
zohľadňovať pri výbere projektov, ktoré budú podporované prostredníctvom tohto 
nástroja.

                                               
1 Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o realizácii Európskeho energetického programu pre oživenie, 
KOM(2010) 191.
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 Vzhľadom na prísne finančné a rozpočtové obmedzenia musí využívanie každého 
nového finančného nástroja dopĺňať existujúce nástroje EÚ, ktoré už podporujú 
investície do energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov, aby sa posilnili 
synergie a maximalizoval prínos projektov podporovaných EÚ. Jasne treba zdôrazniť 
najmä synergiu so štrukturálnymi a kohéznymi fondmi (predovšetkým EFRR), aby sa 
zabránilo akémukoľvek zdvojovaniu investícií.

 Finančné prostriedky pridelené novému finančnému nástroju sú naďalej veľmi 
obmedzené. Ide však o veľmi sľubnú iniciatívu, ktorá má vysoký potenciálny pákový 
efekt. Tento nový finančný nástroj by preto mal mať k dispozícii maximum možných 
finančných prostriedkov a na uvedený projekt možno vyčleniť aj ďalšie nevyčerpané 
fondy v oblasti energie a zmeny klímy. Určitá suma finančných prostriedkov zostala 
nevyčerpaná v rámci viacročného programu GR pre oblasť klímy, ktorý bol takisto 
zameraný na energetickú účinnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov. Tieto 
nevyčerpané finančné prostriedky by sa tiež mohli vyčleniť na finančný nástroj pre 
projekty udržateľnej energie.

 V prílohe sú stanovené podmienky, ktoré musia spĺňať finanční sprostredkovatelia, 
aby boli poverení realizáciou finančného nástroja pre projekty udržateľnej energie.  
Nariadenie musí obsahovať dostatočné záruky, že títo finanční sprostredkovatelia 
preukázali schopnosť zvládať takéto projekty pod značným časovým tlakom a spĺňať 
príslušné rozpočtové požiadavky EÚ. 

V neposlednom rade by spravodajkyňa rada zdôraznila, že je v záujme Parlamentu dosiahnuť 
rýchlu dohodu s Radou, aby bolo možné využívať nevyčerpané finančné prostriedky na 
projekty v oblasti energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov, pretože v čase, 
keď je prístup k financovaniu zložitý, potrebujú tieto oblasti verejnú podporu.


