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15.6.2016 A8-0199/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Markus Pieper, Krišjānis Kariņš 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0199/2016 

Markus Pieper 

Správa o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti 

2015/2232(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. pripomína svoje uznesenia z 5. februára 

2014, 26. novembra 2014 a 15. októbra 

2015, v ktorých vyzýva okrem iného na 

dodržanie 40 % cieľa energetickej 

efektívnosti do roku 2030; domnieva sa, že 

záväzný celkový cieľ s jednotlivými 

národnými cieľmi na rok 2030 zvýši 

nezávislosť EÚ od energetického dovozu, 

podporí inovácie a pomôže jej zabezpečiť 

vedúce postavenie v oblasti energetickej 

efektívnosti; domnieva sa tiež, že záväzné 

požiadavky sú nevyhnutné v záujme 

dosiahnutia maximálnej úrovne ambícií a 

úsilia zo strany členských štátov, a 

umožnenia dostatočnej flexibility na 

prispôsobenie kombinácie nástrojov na 

vnútroštátnej úrovni; 

8. žiada vytýčenie aspoň 30 % cieľa 

energetickej efektívnosti do roku 2030 v 

záujme dosiahnutia ambicióznejšieho 

cieľa 40 %, ktorý bude odrazom úplného 

hospodárskeho potenciálu; domnieva sa, 

že zmenená smernica o energetickej 

efektívnosti prijatá na dosiahnutie tohto 

cieľa na rok 2030 zvýši nezávislosť EÚ od 

energetického dovozu, podporí inovácie a 

pomôže jej zabezpečiť vedúce postavenie v 

oblasti energetickej efektívnosti; domnieva 

sa tiež, že kontinuita a istota plánovania 

sú nevyhnutné v záujme dosiahnutia 

maximálnej úrovne ambícií a úsilia zo 

strany členských štátov, a umožnenia 

dostatočnej flexibility na prispôsobenie 

kombinácie nástrojov na vnútroštátnej 

úrovni; zdôrazňuje, že cieľ energetickej 

efektívnosti sa nesmie zameriavať výlučne 

na úspory, ale na sektor mimo ETS a 

nesmie predstavovať absolútny strop 

spotreby a hospodárskeho rastu v 

priemysle; 

Or. en 
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15.6.2016 A8-0199/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Markus Pieper, Krišjānis Kariņš 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0199/2016 

Markus Pieper 

Správa o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti 

2015/2232(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyjadruje poľutovanie nad 

neambicióznou povahou cieľa (zvýšenie 

energetickej efektívnosti do roku 2030 

aspoň o 27 %), prijatého na Európskej rade 

v roku 2014, ktorý je zdôvodnený najmä 

extrémne nerealisticky vysokou diskontnou 

sadzbou v predchádzajúcom posúdení 

vplyvu; pripomína, že diskontná sadzba 

(17,5 %) je nadmerne vysoká; vyzýva 

Komisiu, aby prešla na komplexnú analýzu 

nákladov a prínosov s prihliadnutím na 

viacnásobné prínosy energetickej 

efektívnosti a na sociálnu diskontnú sadzbu 

v súlade so svojimi vlastnými 

usmerneniami o lepšej právnej regulácii; 

žiada Komisiu a členské štáty, aby 

preskúmali 27 % cieľ energetickej 

efektívnosti do roku 2030 v zmysle 

parížskej dohody o zmene klímy, v záujme 

dosiahnutia cieľa obmedziť nárast 

globálneho otepľovania výrazne pod 2° C, 

a aby pokračovali v úsilí obmedziť tento 

nárast na 1,5° C v súlade s cieľom v oblasti 

energetickej účinnosti prijatým 

Parlamentom; žiada Komisiu, aby 

stanovila záväzný cieľ 40 % energetickej 

efektívnosti do roku 2030, ktorý bude 

odrážať úroveň potenciálu účinnosti 

nákladovo efektívnej energie; 

11. vyjadruje poľutovanie nad 

neambicióznou povahou cieľa (zvýšenie 

energetickej efektívnosti do roku 2030 

aspoň o 27 %), prijatého na Európskej rade 

v roku 2014, ktorý je zdôvodnený najmä 

extrémne nerealisticky vysokou diskontnou 

sadzbou v predchádzajúcom posúdení 

vplyvu; pripomína, že diskontná sadzba 

(17,5 %) je nadmerne vysoká; vyzýva 

Komisiu, aby prešla na komplexnú analýzu 

nákladov a prínosov s prihliadnutím na 

viacnásobné prínosy energetickej 

efektívnosti a na sociálnu diskontnú sadzbu 

v súlade so svojimi vlastnými 

usmerneniami o lepšej právnej regulácii; 

žiada Komisiu a členské štáty, aby 

preskúmali 27 % cieľ energetickej 

efektívnosti do roku 2030 v zmysle 

parížskej dohody o zmene klímy, v záujme 

dosiahnutia cieľa obmedziť nárast 

globálneho otepľovania výrazne pod 2° C, 

a aby pokračovali v úsilí obmedziť tento 

nárast na 1,5° C v súlade s cieľom v oblasti 

energetickej účinnosti prijatým 

Parlamentom; žiada vytýčenie aspoň 30 % 

cieľa energetickej efektívnosti do roku 

2030 v záujme dosiahnutia 

ambicióznejšieho cieľa 40 %, ktorý bude 

odrazom úplného hospodárskeho 
potenciálu; 
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