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15.6.2016 A8-0199/1 

Pozměňovací návrh  1 

Markus Pieper, Krišjānis Kariņš 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0199/2016 

Markus Pieper 

Zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti 

2015/2232(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. připomíná svá usnesení ze dne 5. února 

2014, 26. listopadu 2014 a 15. října 2015, 

v nichž vyzývá mimo jiné k přijetí cíle v 

oblasti energetické účinnosti do roku 2030 

ve výši 40 %; domnívá se, že celkový 

závazný cíl v kombinaci s jednotlivými 

vnitrostátními cíli do roku 2030 posílí 

nezávislost EU na dovozu energie, podpoří 

inovace a pomůže jí zajistit pozici 

technologického lídra v oblasti energetické 

účinnosti; rovněž se domnívá, že je 

nezbytné stanovit v oblasti energetické 

účinnosti závazné požadavky, aby se 

maximalizovaly ambice a úsilí na straně 

členských států, přičemž je třeba jim 

ponechat dostatečnou flexibilitu, aby si na 

vnitrostátní úrovni mohly zvolit vlastní 

složení vhodných prostředků a nástrojů; 

8. žádá, aby cíl v oblasti energetické 

účinnosti do roku 2030 činil nejméně 30 

% s úmyslem dosáhnout vyššího cíle 40 % 

při zohlednění plného hospodářského 

potenciálu; domnívá se, že pozměněná 

směrnice o energetické účinnosti 

stanovující dosažení tohoto cíle do roku 

2030 posílí nezávislost EU na dovozu 

energie, podpoří inovace a pomůže jí 

zajistit pozici technologického lídra v 

oblasti energetické účinnosti; rovněž se 

domnívá, že kontinuita a jistota plánování 

jsou nezbytné předpoklady toho, aby se 

maximalizovaly ambice a úsilí na straně 

členských států, přičemž je třeba jim 

ponechat dostatečnou flexibilitu, aby si na 

vnitrostátní úrovni mohly zvolit vlastní 

složení vhodných prostředků a nástrojů; 

zdůrazňuje, že cíl v oblasti energetické 

účinnosti se nesmí soustředit pouze na 

úspory, měl by se zaměřit na odvětví, na 

něž se nevztahuje ETS, a nesmí 

představovat absolutní strop pro spotřebu 

a hospodářský růst v odvětví; 

Or. en 
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15.6.2016 A8-0199/2 

Pozměňovací návrh  2 

Markus Pieper, Krišjānis Kariņš 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0199/2016 

Markus Pieper 

Zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti 

2015/2232(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyjadřuje politování nad 

neambiciózností cíle (zvýšení energetické 

účinnosti do roku 2030 alespoň o 27 %), 

který přijala Evropská rada v roce 2014, 

kdy důvodem byla především naprosto 

nerealisticky vysoká diskontní sazba v 

předchozím posouzení dopadů; připomíná, 

že tato 17,5% diskontní sazba je neúměrně 

vysoká; vyzývá Komisi, aby se v souladu 

se svými pokyny pro zlepšování právní 

úpravy posunula směrem ke komplexní 

analýze nákladů a přínosů, která zohlední 

četné přínosy energetické účinnosti, a k 

sociální diskontní sazbě; žádá Komisi a 

členské státy, aby přezkoumaly 27% cíl 

energetické účinnosti do roku 2030 s 

ohledem na Pařížskou dohodu o změně 

klimatu, aby bylo dosaženo cíle omezit 

globální oteplování výrazně pod úroveň 2 

°C a usilovat o jeho omezení na 1,5 °C v 

souladu s cílem v oblasti energetické 

účinnosti, který přijal Parlament; žádá 

Komisi, aby stanovila závazný cíl 

energetické účinnosti pro rok 2030 ve výši 

40 %, v němž se tak odrazí míra 

potenciálu nákladově efektivní 

energetické účinnosti; 

11. vyjadřuje politování nad 

neambiciózností cíle (zvýšení energetické 

účinnosti do roku 2030 alespoň o 27 %), 

který přijala Evropská rada v roce 2014, 

kdy důvodem byla především naprosto 

nerealisticky vysoká diskontní sazba v 

předchozím posouzení dopadů; připomíná, 

že tato 17,5 % diskontní sazba je neúměrně 

vysoká; vyzývá Komisi, aby se v souladu 

se svými pokyny pro zlepšování právní 

úpravy posunula směrem ke komplexní 

analýze nákladů a přínosů, která zohlední 

četné přínosy energetické účinnosti, a k 

sociální diskontní sazbě; žádá Komisi a 

členské státy, aby přezkoumaly 27 % cíl 

energetické účinnosti do roku 2030 s 

ohledem na Pařížskou dohodu o změně 

klimatu, aby bylo dosaženo cíle omezit 

globální oteplování výrazně pod úroveň 2 

°C a usilovat o jeho omezení na 1,5 °C v 

souladu s cílem v oblasti energetické 

účinnosti, který přijal Parlament; žádá, aby 

cíl v oblasti energetické účinnosti do roku 

2030 činil nejméně 30 % s úmyslem 

dosáhnout vyššího cíle 40 % při 

zohlednění plného hospodářského 

potenciálu; 

Or. en 
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