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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Hospodářský a 
měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. zdůrazňuje, že efektivní využívání zdrojů a energetická účinnost jsou zásadní pro podporu 
udržitelného růstu a boj proti změně klimatu a proto jsou ve střednědobém a dlouhodobém 
výhledu klíčovými prvky konkurenceschopnosti;

2. konstatuje, že poslední odhady Komise ukazují, že EU je v současné době schopna splnit 
20% cíl pouze z poloviny a že stávající plány členských států ohrožují splnění 
komplexního 20% cíle energetické účinnosti, který je stanoven ve strategii Evropa 2020, 
což by vedlo k promarnění příležitostí k růstu v mnoha odvětvích a regionech a možností 
vytvářet pracovní místa; 

3. upozorňuje, že existuje rozsáhlý potenciál pro snížení spotřeby, zejména v odvětvích s 
vysokou spotřebou energie, jako je stavební odvětví, odvětví dopravy a průmysl; 

4. bere na vědomí vytvoření nového „plánu energetické účinnosti 2011“ 
(KOM(2011)0109)1, který přijala Komise v březnu 2011 , avšak navrhuje, aby byla přijata 
další, přísnější opatření;

5. vyzývá proto Komisi, aby nyní navrhla cíle energetické účinnosti závazné na vnitrostátní 
úrovni a zohlednila přitom výchozí podmínky jednotlivých členských zemí, jejich 
hospodářské výsledky a předchozí kroky, které tyto země v této oblasti přijaly;

6. zdůrazňuje, že Evropský semestr pro politickou koordinaci hospodářské politiky ex-ante 
musí zahrnovat podporu přechodu k hospodářství udržitelnému z hlediska životního 
prostředí;

7. vyzývá proto Komisi, aby do každého průzkumu ročního růstu začlenila zprávu o pokroku 
týkající se ukazatelů environmentálního ekonomického účetnictví.

                                               
1 Úř. věst.


