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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 
663/2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo 
finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom
(KOM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2010)0283),

– ob upoštevanju členov 294(2) in 194(1)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0139/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij2,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za 
proračun ter Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2010),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

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 

(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 

                                               
1

2
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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.

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 občinski, lokalni in regionalni 
javni organi financirajo programe naložb 
na področju energetske učinkovitosti in 
obnovljive energije, zlasti na urbanih 
območjih.

Or. en

Obrazložitev

Usklajuje predhodno in naslednjo izjavo v besedilu o isti temi, v obrazložitvenem 
memorandumu in prvem odstavku prvega dela priloge II.

Predlog spremembe 2

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V obdobju proračunskih omejitev je 
zmožnost finančnih instrumentov EU za 
dopolnjevanje še posebej pomembno. Ta 
instrument bi moral učinkovito 
medsebojno dopolnjevati in nadgrajevati 
sedanje, zlasti Evropski sklad za 
regionalni razvoj, ki je bil dopolnjen z 
Uredbo (EU) št. 437/2010, 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

Zaradi velikih finančnih in proračunskih omejitev bo uporaba novega finančnega instrumenta 
dopolnilo obstoječim instrumentom, ki že podpirajo naložbe v energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije, da se okrepi vzajemno učinkovanje in čim bolj poveča dodana 
vrednost projektov, ki jih podpira EU. Jasno je treba poudariti predvsem sinergijo s 



PR\822190SL.doc 7/13 PE443.045v02-00

SL

strukturnimi in kohezijskimi skladi (zlasti Evropskim skladom za regionalni razvoj), da se 
naložbe ne bodo podvajale.

Predlog spremembe 3

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. Ti ukrepi bi morali 
prispevati k okolju prijazni rasti, 
ustvarjanju delovnih mest, razvoju 
konkurenčnega in trajnostnega 
gospodarstva ter k spoprijemanju s 
podnebnimi spremembami. 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.

Or. en

Obrazložitev

Poudariti bi bilo treba osrednje koncepte, namreč okolju prijaznejšo rast, ustvarjanje 
delovnih mest, konkurenčno in trajnostno gospodarstvo ter podnebne spremembe. Poleg tega 
se z navedbo teh dodatnih ciljev besedilo bolj uskladi z izjavami v obrazložitvenem 
memorandumu Komisije.

Predlog spremembe 4

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 1. V skladu s členom 3(2) so proračunska 
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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.

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.

Or. en

Obrazložitev

Finančnih virov ne smemo zametavati, in v proračunski vrstici 07 03 23 je zaenkrat opomba 
„pm“, torej se čaka na sprejetje tovrstnega akcijskega programa, Komisija pa še nima 
možnosti, da bi ga predlagala. Teh 15 milijonov EUR je na voljo, tako da menimo, da je treba
ta denar koristno porabiti, saj gre pri energetski učinkovitosti in spodbujanju obnovljivih 
virov energije za sorodne cilje.

Predlog spremembe 5

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) projekti, ki imajo velik inovacijski 
potencial ter uporabljajo nove postopke in 
tehnologije, ki omogočajo najboljšo 
možno stopnjo energetske učinkovitosti na 
svetovni ravni;

Or. en

Obrazložitev

Inovacije so sila pomemben vidik, ki ga je treba upoštevati pri načrtih za oživitev 
gospodarstva na vseh področjih ukrepanja. Da se ohrani konkurenčnost evropske industrije 
in gospodarstva, je treba vedno namenjati pozornost inovacijskemu potencialu, pa tudi pri 
izbiri projektov mora imeti prednost.
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Predlog spremembe 6

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 javni 
organi, po možnosti na regionalni in 
lokalni ravni, ali zasebni subjekti, ki 
delujejo v imenu teh javnih organov.

Or. en

Obrazložitev

Nobenega razloga ni, da bi posebej omenjali stanovanjska združenja ali razvojne agencije. 
Partnerji javnih organov za sodelovanje v predlaganih projektih so lahko številne druge 
organizacije, združenja in agencije.

Predlog spremembe 7

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 okolju prijazni rasti, 
ustvarjanju delovnih mest, razvoju 
konkurenčnega in trajnostnega 
gospodarstva ter k spoprijemanju s 
podnebnimi spremembami.

Or. en
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Obrazložitev

Poudariti bi bilo treba osrednje koncepte, namreč okolju prijaznejšo rast, ustvarjanje 
delovnih mest, konkurenčno in trajnostno gospodarstvo ter podnebne spremembe. Poleg tega 
se z navedbo teh dodatnih ciljev besedilo bolj uskladi z izjavami v obrazložitvenem 
memorandumu Komisije.
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OBRAZLOŽITEV

Izvirni predlog za evropski energetski program za oživitev
Evropska komisija je januarja 2009 kot odziv na finančno krizo predlagala prerazporeditev 
petih milijard evrov (neporabljena sredstva EU), večinoma v podporo projektom z 
energetskega področja. Po načrtu bi bilo torej energetskim projektom namenjenih skupaj 
3,5 milijarde EUR, kasneje povečanih na 3,98 milijarde EUR, kar naj bi pripomoglo k oživitvi 
evropskega gospodarstva1. Namen predlaganega evropskega energetskega programa za 
oživitev je podpora a) (večinoma čezmejnim) projektom za plinsko in električno 
infrastrukturo (tako imenovane povezovalne daljnovode), b) vetrnim elektrarnam na morju ter 
c) projektom za zajemanje in shranjevanje ogljika.

Poziv Parlamenta, naj se zajamejo tudi projekti za energetsko učinkovitost in obnovljive vire
Evropski parlament je menil, da bi moral evropski energetski program za oživitev zajemati 
tudi podporne ukrepe za projekte na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov 
energije, kakor je Komisija sprva predvidela. Financiranje projektov s področja energetske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih virov bo spodbodlo oživljanje gospodarstva, 
pripomoglo k ustvarjanju novih delovnih mest in boju prosti podnebnim spremembam. Ti 
projekti so najučinkovitejši, če se izvajajo na občinski, regionalni in lokalni ravni. Večina 
lokalnih projektov zahteva veliko dela, kar bo ustvarilo številna nova delovna mesta, ki se ne 
bodo preselila. Poleg tega bo učinek vzvoda sprožil druge pomembne vidike, na primer 
družbeno vključevanje, tako da se bo povečala tudi privlačnost regij. Na ta način bodo 
zadevne občine zgled drugim skupnostim, in tako lahko pride do verižne reakcije dobrih praks 
po vseh Evropski uniji. Financiranje projektov za energetsko učinkovitost in obnovljive vire 
energije neposredno podpirajo prizadevanja EU za cilj, da bi 20 % energije pridobili iz 
obnovljivih virov, 20 % pa kot prihranek energije v primerjavi s siceršnjim poslovnim 
delovanjem. Neposreden pozitiven učinek bi imeli zlasti ukrepi za spodbujanje energetske 
učinkovitosti v stavbah – ta sektor namreč porabi 40 % energije v EU –, pa ne samo zaradi 
večje energetske učinkovitosti, pač pa tudi zaradi podpore malim in srednjim podjetjem na 
lokalni in regionalni ravni. Poleg tega bi tovrstna pomoč koristila tudi razvoju obetavnih 
pobud na področju energetske učinkovitosti na lokalni ravni, kakršni sta Konvencija županov 
in pobuda za pametna mesta, ki ju je prizadel kreditni zlom in posledično manjši proračunski 
prihodki.
Čeprav Parlament v pogajanjih trialoga ni uspel prepričati Sveta, naj vključi mehanizem za 
prerazporeditev nedodeljenih sredstev v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije, je 
Komisija prevzela njegovo stališče in končnemu besedilu uredbe priložila izjavo, da bi 
premislili o uporabi sredstev, ki jih ne bi porabili do konca leta 2010, za energetsko 
učinkovitost in projekte s področja obnovljivih virov: „Če bi Komisija ob poročanju leta 2010 v 
skladu s členom 28 o izvajanju te uredbe ugotovila, da do konca leta 2010 ne bo mogoče dodeliti dela 
sredstev, predvidenih za projekte iz Priloge k tej uredbi, bo po potrebi z geografsko uravnoteženim 
pristopom predlagala spremembo te uredbe, vključno z merili upravičenosti, podobnimi merilom za 
projekte iz Priloge k tej uredbi, da bi ob navedenih pobudah omogočili tudi financiranje projektov s 
področja energetske učinkovitosti in virov obnovljive energije.“

                                               
1 Predlog Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi 
gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom (KOM(2009)35).
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Poročilo o izvajanju in sredstva za prerazporeditev
Poročilo o izvajanju evropskega energetskega programa za oživitev, ki je bilo objavljeno 
27. aprila 20101, navaja, da doslej ni bilo mogoče nameniti 115 milijonov EUR za izbrane 
projekte. Poleg tega obstaja tveganje glede izvajanja projektov zaradi njihove tehnične, 
organizacijske, pravne in finančne zapletenosti. Če projekt ne izpolnjuje vseh pogojev za 
izvajanje, bo Komisija ocenila razmere. Zaradi tega bo morda konec leta 2010 za 
prerazporeditev na voljo več sredstev.

Oblikovanje finančnega instrumenta v okviru pobude za financiranje trajnostne energije
Da bi prerazporedili sredstva za projekte s področja energetske učinkovitosti in obnovljive 
vire, je Komisija 31. maja 2010 predstavila predlog za spremembo evropskega energetskega 
programa za oživitev. Predlog se v veliki meri sklada z zamislimi, ki jih je Parlament izrazil 
med pogajanji o evropskem energetskem programu za oživitev. Glede mehanizmov za 
uporabo sredstev za ukrepe za energetsko učinkovitost in obnovljive vire je predvidena 
prerazporeditev neporabljenih sredstev v finančni instrument v sklopu pobude za financiranje 
trajnostne energije. Ta instrument bo podpiral razvoj energetske učinkovitosti, zanimive za 
banke, in projektov za obnovljive vire energije ter s tem omogočal, da bodo občinski, lokalni 
in regionalni javni organi financirali naložbe na področju energetske učinkovitosti in 
obnovljivih virov energije. Pravzaprav se da z izvajanjem inovativnih sistemov spodbud, na 
primer jamstvi in ugodnimi posojili z ugodnimi obrestmi, ter financiranjem tehnične pomoči, 
podpreti številne projekte, ki imajo velik učinek vzvoda. Poročevalka meni, da bi morali ta 
mehanizem oblikovati izkušeni finančni posredniki, Komisija pa bi morala čim prej začeti 
delati za sporazume s tovrstnimi ustanovami. Takoj, ko bodo sklenjeni, bi morala Komisija o 
njih pregledno in izčrpno poročati Evropskemu parlamentu in državam članicam. 

Odprta vprašanja za izboljšanje
Poročevalka na splošno pozdravlja predlog Komisije in si želi hitrega dogovora s Svetom 
(pod belgijskim predsedstvom). Po njenem mnenju bi lahko odbor za izboljšanje prvotnega 
predloga Komisije pretresel naslednja vprašanja.

 V vsem besedilu bi bilo treba nameniti ustrezno pozornost odločilnim vidikom, na 
primer okolju prijazni rasti, ustvarjanju novih delovnih mest, razvoju konkurenčnega, 
socialnega in trajnostnega gospodarstva ter spoprijemanju s podnebnimi 
spremembami.

 Inovacije in inovativne tehnologije so izredno pomembne za konkurenčnost evropske 
industrije in gospodarstva. Pri izbiri projektov, ki naj bi jih ta instrument podpiral, bi 
bilo treba upoštevati njihove inovativne značilnosti.

 Zaradi velikih finančnih in proračunskih omejitev bo uporaba novega finančnega 
instrumenta dopolnjevala obstoječe instrumente, ki že podpirajo naložbe v energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire, da se okrepi sinergija in čim bolj poveča dodana 
vrednost projektov, ki jih podpira EU. Jasno je treba poudariti predvsem sinergijo s 
strukturnimi in kohezijskimi skladi (zlasti Evropskim skladom za regionalni razvoj), 
da se naložbe ne bodo podvajale.

                                               
1 Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izvajanju Evropskega energetskega programa za 
oživitev, KOM(2010)191.



PR\822190SL.doc 13/13 PE443.045v02-00

SL

 Sredstva za novi finančni instrument so še vedno zelo omejena, vendar je pobuda 
vsekakor zelo obetavna in bi lahko imela velik učinek vzvoda. Zato bi bilo treba za ta 
novi instrument dati na voljo kolikor največ mogoče sredstev, pa tudi druga 
neporabljena sredstva s področja energije in podnebnih sprememb bi lahko 
prerazporedili k temu projektu. Nekaj neporabljenih sredstev je še v večletnem 
programu GD za podnebje, namenjena so bila za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire. Tudi ta sredstva bi lahko razporedili k finančnemu instrumentu za 
trajnostne energetske projekte.

 V prilogi so določeni pogoji za finančne posrednike, ki bi jim bilo zaupano izvajanje 
tega finančnega instrumenta. Uredba mora vsebovati ustrezne varovalke, da bodo ti 
posredniki dokazali svojo zmožnost za vodenje tovrstnih projektov pod hudim 
časovnim pritiskom in da bodo spoštovali zadevne proračunske zahteve EU.

Nenazadnje bi poročevalka želela poudariti, da je v interesu Parlamenta, da bi hitro dosegel 
dogovor s Svetom, zato da se bodo lahko neporabljena sredstva za energetsko učinkovitost in 
projekte s področja obnovljivih virov porabila, saj to področje v teh časih, ko je težko 
pridobiti financiranje, potrebuje javno podporo.


