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Pozměňovací návrh 1
Gisela Kallenbachová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Důležitou součástí plánu obnovy byl 
návrh na zvýšení výdajů Společenství ve 
vymezených strategických odvětvích, 
a zaměřit se tak na řešení problému 
nedostatečné důvěry investorů a na pomoc 
při hledání cesty pro silnější ekonomiku do 
budoucna. Evropská rada požádala Komisi 
o předložení seznamu konkrétních projektů 
zohledňujícího odpovídající zeměpisnou 
rovnováhu, aby mohly být posíleny 
zejména investice do rozvoje projektů 
zaměřených na infrastrukturu.

(4) Důležitou součástí plánu obnovy byl 
návrh na zvýšení výdajů Společenství ve 
vymezených strategických odvětvích, 
a zaměřit se tak na řešení problému 
nedostatečné důvěry investorů a na pomoc 
při hledání cesty pro silnější ekonomiku do 
budoucna. Evropská rada požádala Komisi 
o předložení seznamu konkrétních projektů 
zohledňujícího odpovídající zeměpisnou 
rovnováhu, aby mohly být posíleny 
zejména investice do rozvoje projektů 
zaměřených na infrastrukturu, včetně 
energie z obnovitelných zdrojů a investic 
do energetické účinnosti, zejména ve 
městech a budovách.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Gisela Kallenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kritéria splňuje odvětví propojování 
plynárenských a elektrizačních soustav,
odvětví větrné energie na moři; a 
zachycování a ukládání CO2.

Tato kritéria splňuje odvětví propojování 
plynárenských a elektrizačních soustav, 
zejména pokud jde o celoevropskou síť, 
energii z obnovitelných zdrojů,
a energetická účinnost a ekologický 
průmysl.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Gisela Kallenbachová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) V oblasti energetické účinnosti 
existuje mezi městy velký potenciál, vůle 
a schopnost zasadit se o udržitelný rozvoj, 
který povede jak ke krátkodobé simulaci, 
tak k dlouhodobé restrukturalizaci 
hospodářství EU, jak ukázal úspěch 
iniciativy Pakt primátorů. Města mohou 
využít úzkých partnerských vztahů napříč 
sektory, odbornosti získané v rámci 
projektového řízení, odpovědnosti, kterou 
mají jako plánovací orgány, a své úlohy 
významných zaměstnavatelů a správců 
infrastruktur. Inovační a udržitelné 
projekty na městské úrovni by měly těžit 
z místní kapacity pro školení pracovníků, 
přizpůsobit infrastrukturu a podporovat 
podnikání.  Města by měla být dále 
podporována za účelem dosažení 
a překročení cílů EU v oblasti energetiky 
a klimatu. Program EEPR by se proto měl 
zaměřit na města, zejména na 
energetickou účinnost a využití energie 
z obnovitelných zdrojů v budovách tím, že 
přesměruje finanční prostředky na 
„inteligentní  projekty“, koordinované 
a široce uplatňované na úrovni měst. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Gisela Kallenbachová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) 40 % energie se  v EU spotřebuje 
v budovách. Nezbytné prostředky na 
obnovu a stavbu budov energeticky 
nejúčinnějším způsobem za použití všech 
na místě dostupných obnovitelných zdrojů 
energie mají klíčový význam pro zmírnění 
důsledků změny klimatu, zvýšení 
bezpečnosti energetických dodávek 
i okamžité zvýšení zaměstnanosti v EU. 
Plán obnovy by měl poskytovat přímé  
investice do energeticky „inteligentních“  
budov. 

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Gisela Kallenbachová

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro dosažení uvedených cílů zavádí 
podpogramy v těchto oblastech:

Pro dosažení uvedených cílů zavádí 
podpogramy v těchto oblastech:

a) propojení plynárenských 
a elektrizačních soustav;

a) propojení plynárenských 
a elektrizačních soustav, zejména 
celoevropská síť;

b) odvětví větrné energie na moři; dále pak b) odvětví větrné energie na moři a další 
obnovitelné zdroje energie; 

c) zachycování a ukládání uhlíku. c) energetická účinnost, zejména 
prostřednictvím projektů „inteligentních 
měst“;
d) ekologický průmysl, zejména vyšší 
produktivita zdrojů. 
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Pozměňovací návrh 6
Gisela Kallenbachová

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „inteligentními městy“ se rozumí 
města, která sama sebe zavazují 
k energetické účinnosti a k energii 
z obnovitelných zdrojů v budovách 
a sektoru bydlení a k projektům veřejné 
dopravy nezatěžujícím klima, a která 
provádějí koordinaci na úrovni EU 
zejména prostřednictvím sítí, jako jsou 
Pakt primátorů, URBACT, ICLEI 
a Eurocities; 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Gisela Kallenbachová

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční rámec provádění programu 
EEPR pro léta 2009 a 2010 představuje 
částka 3 500 milionů EUR rozdělená 
takto:

1. Finanční rámec provádění programu 
EEPR pro léta 2009 a 2010 představuje 
částka 3 750 milionů EUR.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Gisela Kallenbachová

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Částka rovnající se 50 % celkového 
finančního rámce uvedeného v odstavci 1 
bude přidělena na projekty spadající do 
oblasti působnosti odstavce 1c v podobě 
přímých grantů, tedy 1 875 milionů EUR 
s tím, že zbývajících 50 % celkového 
finančního rámce bude přiděleno formou 
inovačních finančních nástrojů. 
Prostředky nevyužité na granty v letech 
2009 a 2010 budou použity na posílení 
inovačních finančních nástrojů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Gisela Kallenbachová

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Výše příspěvků z rozpočtu Evropské 
unie Evropské investiční bance, 
Evropskému investičnímu fondu a dalším 
veřejným bankám, jejichž účelem jsou 
inovační finanční nástroje uvedené 
v odstavci 1a, odpovídá částce 1 875 
milionů EUR.   Příslušné finanční 
instituce přispějí stejnou částkou, tedy 
dalšími 1 875 miliony EUR, a navýší tak 
inovační finanční nástroje na celkovou 
částku 3 750 milionů EUR s pozdějším 
významným pákovým efektem na veřejné 
a soukromé investice ve výši 5 až 15 
milionů v závislosti na povaze inovačního 
finančního nástroje. 
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Pozměňovací návrh 10
Gisela Kallenbachová

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Celková částka přímých grantů 
a inovačních finančních nástrojů 5 625 
milionů EUR uvedená v odstavcích 1a 
a 1b bude  rovnoměrně a pružně 
rozdělena na základě zásady záslužnosti 
mezi:  

a) projekty zaměřené na propojení 
plynárenských a elektrizačních soustav:
1,750 milionů EUR; 

a) plynovody a propojení elektrizačních  
soustav, zejména celoevropská síť;

b) projekty zaměřené na větrnou energii na 
moři: 500 milionů EUR;

b) projekty zaměřené na větrnou energii na 
moři a energii z obnovitelných zdrojů;

c) projekty zaměřené na zachycování 
a ukládání uhlíku: 1 250 milionů EUR. 

c) energetická účinnost, zejména program 
„inteligentních měst“;
d) ekologický průmysl. 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Gisela Kallenbachová

Návrh nařízení
Kapitola II – Nadpis a články 4 až 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola II – název a články 4 až 22 se 
vypouští

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Gisela Kallenbachová

Návrh nařízení
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
Způsobilost

1. Návrhy jsou způsobilé pro pomoc 
EEPR, pouze pokud uskutečňují projekty 
v oblastech, na něž se vztahuje článek 1.
2. V závislosti na projektu mohou být 
návrhy předloženy: 
a) jedním nebo několika členskými státy 
nebo městy EU jednajícími společně;
b) jedním nebo několika veřejnými či 
soukromými podniky či subjekty 
jednajícími společně se souhlasem 
členského státu (členských států) a/nebo 
příslušných orgánů (měst, krajů nebo 
regionů), kterých se dotčený projekt 
bezprostředně týká; nebo
c) jednou nebo několika mezinárodními 
organizacemi jednajícími společně se 
souhlasem všech členských států a/nebo 
příslušných orgánů (měst, krajů nebo 
regionů), kterých se dotčený projekt 
bezprostředně týká; nebo
d) společným podnikem se souhlasem 
všech členských států a/nebo příslušných 
orgánů (měst, krajů nebo regionů), 
kterých se dotčený projekt bezprostředně 
týká; nebo
e) jedním nebo několika podniky 
členských států jednajícími společně;
3. Návrhy předložené fyzickými osobami 
nejsou způsobilé.

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Gisela Kallenbachová

Návrh nařízení
Článek 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22b
Kritéria pro výběr a poskytnutí finanční 

pomoci
1. Při posuzování návrhů, které obdrží 
v rámci výzvy k předkládání návrhů, se 
Komise řídí zásadou záslužnosti založenou 
na těchto kritériích:
- připravenost, zejména s ohledem na 
schopnost zahájit práci včas a závazek 
vynaložit do konce roku 2010 značnou 
část souvisejících výdajů, jakožto 
prokazatelná schopnost vypracovat studii 
proveditelnosti, předběžné a technické 
studie a získat osvědčení a povolení do 
června 2010; 
- potenciál dlouhodobé sociální 
návratnosti v souladu s cíli v oblastech 
energetické bezpečnosti a změny klimatu, 
zejména prosazováním energie 
z obnovitelných zdrojů a energetické 
účinnosti;
- uplatňování integrovaného přístupu 
a míra, do jaké jsou do všech fází 
přípravy, provedení a hodnocení projektu 
zapojeni veřejní a soukromí partneři; 
- spolehlivost a technická adekvátnost 
přístupu a přiměřenost finančního 
balíčku během celé investiční fáze 
projektu, zejména s ohledem na 
pravděpodobný objem pracovních míst 
a výši domácího daňového multiplikátoru 
a využití nedostatečně využívaných 
lidských a přírodních zdrojů.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\774902CS.doc 11/13 PE421.388v01-00

CS

Pozměňovací návrh 14
Gisela Kallenbachová

Návrh nařízení
Článek 22 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22 c
Podmínky financování

1. Pomoc EEPR přispěje na náklady 
spojené s technickou pomocí a budováním 
projektů, přičemž případně zohlední 
možné provozní přínosy.
2. V případě projektů zahrnutých 
v orientačním seznamu projektů 
uvedených v příloze nepřesáhne pomoc 
EEPR vypočítaná jako suma přímých 
grantů a inovačních finančních nástrojů 
přidělených každému projektu maximální 
stanovené částky pomoci EEPR, které 
jsou v příloze stanoveny. 
3. Přímá grantová pomoc EEPR 
nepřesáhne 50 % způsobilých investičních 
nákladů na projekt.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Gisela Kallenbachová

Návrh nařízení
Článek 22 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22d
Nástroje

1. V návaznosti na výzvu k předkládání 
návrhů Komise jakožto příslušná instituce 
vybere na základě orientačního seznamu 
v příloze a po posouzení, zda splňují 
kritéria způsobilosti stanovená články 22 
a a kritéria pro výběr a poskytnutí 
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finanční pomoci stanovená článkem 22 b, 
vybere návrhy, kterým bude pomoc EEPR 
přidělena, a určí, v jaké výši bude 
financování poskytnuto.  Podmínky 
a metodika jejich provedení budou 
specifikovány v dohodě o spolupráci mezi 
Komisí a příjemci. Komise informuje 
příjemce jakékoli pomoci EEPR o jejím 
poskytnutí.
2. Pomoc EEPR bude poskytnuta na 
základě dohody o přímém grantu nebo 
inovačních finančních nástrojích, jak 
stanoví článek 23.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Gisela Kallenbach

Návrh nařízení
Kapitola III – Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA III
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

KAPITOLA III
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

PŘÍMÉ GRANTY A INOVAČNÍ 
FINANČNÍ NÁSTROJE

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Gisela Kallenbachová

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pro projekty energetické účinnosti 
výbor zřízený podle článku 16 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/32/ES a podle článku 14 směrnice 
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Evropského parlamentu a Rady 
2002/91/ES. 

Or. en
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