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Program na podporu hospodářského oživení : projekty v oblasti energetiky 

***I 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu na podporu hospodářského 

oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky 

(KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)) 

 

(Postup spolurozhodování: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(KOM(2009)0035), 

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 156 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0049/2009), 

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 

Rozpočtového výboru a Výboru pro regionální rozvoj (A6-0261/2009), 

1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 

2. bere na vědomí prohlášení Komise přiložené k tomuto usnesení; 

3. domnívá se, že referenční částka uvedená v legislativním návrhu je v souladu 

s víceletým finančním rámcem tak, jak byl tento rámec revidován; 

4. připomíná, že nesmí dojít k žádnému přerozdělení prostředků, které by mělo negativní 

dopad na jiné politiky EU, tj. snížily by se finanční prostředky pro tyto politiky; 

5. připomíná, že o roční částce bude rozhodnuto v rámci ročního rozpočtového procesu 

v souladu s ustanoveními bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 

mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním 

řízení1, 

6. připomíná, že vzhledem k tomu, že financování programu bylo dohodnuto nyní, lze 

legislativní proces dokončit; 

7. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj 

návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

8. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 

                                                 
1   Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1. 
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Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. května 2009 k přijetí 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o zavedení programu na 

podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro 

projekty v oblasti energetiky 

 

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj 

Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, 

nařízení (ES) č. 663/2009.) 

 

Dodatek 

 

 

PROHLÁŠENÍ KOMISE 

 

„Komise zdůrazňuje, že energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie jsou hlavními 

prioritami energetické politiky EU, a to jak z důvodu ochrany životního prostředí, tak 

z důvodu zabezpečení dodávek energie. Poskytnutím značné podpory projektům zaměřeným 

na větrnou energii na moři nařízení z tohoto hlediska přispěje k těmto prioritám. 

 

Komise v této souvislosti připomíná řadu dalších nových iniciativ na podporu energetické 

účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, které navrhla zejména v rámci plánu evropské 

hospodářské obnovy schváleném Evropskou radou v prosinci roku 2008. Mezi tyto iniciativy 

patří: 

 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci iniciativy nazvané Evropské energeticky 

účinné budovy, jejímž cílem je podpora ekologicky šetrných technologií a vývoj energeticky 

účinných systémů a materiálů v nových a rekonstruovaných budovách. Odhadovaný finanční 

rámec pro toto opatření je 1 miliarda EUR:  500 milionů EUR ze stávajícího rozpočtu 

sedmého rámcového programu Evropského společenství v letech 2010 až 2013 a 500 milionů 

EUR z prostředků poskytnutých průmyslovým odvětvím. 

 

Iniciativa Evropského společenství a Evropské investiční banky s názvem Iniciativa EU pro 

financování udržitelné energetiky.   Jejím cílem je umožnit investice do projektů v oblasti 

energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie v městském prostředí. Komise financuje 

technický nástroj na podporu této iniciativy z programu Inteligentní energie – Evropa (roční 

příděl ve výši 15 milionů EUR na rok 2009). Tento nástroj, spravovaný EIB, umožní přístup k 

půjčkám EIB se značným pákovým efektem. 

 

Vytvoření tržně orientovaného akciového fondu s názvem Marguerite: Evropský fond 2020 

pro energii, změnu klimatu a infrastrukturu, na němž se budou podílet institucionální investoři 

ze zemí EU v čele s EIB. Tento fond by investoval v oblasti energetiky a změny klimatu 

(TEN-E, udržitelná výroba energie, obnovitelné zdroje energie, nové technologie, investice do 

energetické účinnosti, zabezpečení dodávek, jakož i environmentální infrastruktura). Komise 

tuto iniciativu podporuje. 

 

Komise rovněž do konce listopadu roku 2009 předloží revizi akčního plánu pro energetickou 



účinnost, jak byla vyzvána Radou (závěry Evropské rady z března roku 2009) a Parlamentem 

(usnesení EP P6_TA(2009)0064). 

 

Odborníci se shodují na tom, že energetická účinnost představuje nejlevnější možný způsob, 

jak snížit emise skleníkových plynů. Do listopadu roku 2009 Komise vypracuje podrobný 

rozbor překážek bránících větším investicím v oblasti energetické účinnosti. Zejména posoudí 

otázku, zda jsou zapotřebí větší finanční pobídky v podobě nízkoúročených půjček či grantů a 

jak by k tomuto účelu bylo možné využít evropského rozpočtu, přičemž do nového nástroje 

EU pro energetickou bezpečnost a infrastrukturu, jenž má být předložen v roce 2010, Komise 

případně zahrne i další prostředky na financování energetické účinnosti. 

 

Při revizi akčního plánu pro energetickou účinnost bude Komise věnovat zvláštní pozornost 

energetické účinnosti z hlediska vztahů se sousedními zeměmi. Provede rozbor toho, jakým 

způsobem lze sousedním zemím poskytnout finanční a regulační pobídky ke zvýšení jejich 

investic do energetické účinnosti. 

 

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 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.“. 

 


