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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Energetická účinnosti je jedním z hlavních aspektů stěžejní iniciativy „Evropa méně 
náročná na zdroje“ obsažené ve strategii Evropa 2020. Jak je uvedeno ve sdělení 
Komise „Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 
2050“, energetická účinnost je jednou ze složek nízkouhlíkové ekonomiky, která může 
pomoci vytvářet nové pracovní příležitosti v krátkodobém i dlouhodobém horizontu 
díky intenzivnějšímu vzdělávání, odborné přípravě, programům podporujícím přijetí 
nových technologií a díky výzkumu a vývoji a podnikání. 

V návrhu směrnice je zdůrazněno, že přechod k energeticky účinnému hospodářství 
rovněž zlepší konkurenceschopnost průmyslu v Unii, podpoří hospodářský růst 
a vytvoří kvalitní pracovní místa v některých odvětvích, jež s energetickou účinností 
souvisejí. V zájmu odstranění překážek bránících zvyšování energetické účinnosti se 
rovněž navrhují opatření jako např. poskytování školení, odborné přípravy 
a konkrétních informací a technické pomoci v oblasti energetické účinnosti. Z hlediska 
navrhovatelky nám může tento návrh poskytnout příležitost k tomu, abychom 
zdůraznili, jak je důležité, aby ženy měly přístup ke specializovanému vzdělávání, má-
li se dosáhnout cílů energetické účinnosti a zajistit, aby ženy mohly využívat nových 
pracovních příležitostí, které v budoucnu vzniknou v odvětvích souvisejících 
s energetickou účinností.

Dalším aspektem, který by toto stanovisko mělo zdůraznit, je to, že členské státy by 
měly v rámci opatření k dosažení cílů energetické účinnosti rovněž prosazovat sociální 
cíle. Za tím účelem se mají zavést opatření, která by měla být uplatňována 
v domácnostech postižených energetickou chudobou nebo v sociálních bytech. Je 
třeba přijímat zvláštní opatření a vytvářet pobídky pro zranitelné sociální skupiny, 
které by domácnostem pomáhaly zvyšovat jejich energetickou účinnost a snižovat 
náklady na energii. Tato opatření by měla být navržena tak, aby brala rovněž v úvahu 
genderové hledisko.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V roce 2010 přijala Komise strategii 
na podporu rovnosti žen a mužů v Evropě, 
která zejména usiluje o lepší využití 
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potenciálu žen, čímž přispívá k celkovým 
hospodářským a sociálním cílům 
Evropské unie. Nedostatečné zastoupení 
žen v odvětví energetiky a nedostatek 
genderově zaměřených přístupů 
a požadavků lze pozorovat na vnitrostátní, 
evropské i mezinárodní úrovni; z tohoto 
důvodu, a také proto, aby prováděly 
strategii rovnosti pohlaví na vnitrostátní 
úrovni, se od členských států vyžaduje, 
aby začlenily tuto strategii formou 
zkoumání různých dopadů všech politik 
na ženy a muže včetně výzkumu v oblasti 
energie, udržitelné výroby a spotřeby 
energie, a to v úzké součinnosti s odvětvím 
energetiky a institucemi, orgány a činiteli 
s rozhodovacími pravomocemi, jež se 
týkají energetiky.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Některé obce a další veřejné subjekty 
v členských státech již zavedly integrované 
přístupy k úsporám energie a zásobování 
energií, například pomocí akčních plánů 
udržitelné energie, jako jsou plány 
vypracované v rámci iniciativy Pakt 
starostů a primátorů, a integrované městské 
přístupy, které přesahují rámec 
individuálních zásahů do budov nebo 
druhů dopravy. Členské státy by měly 
podpořit obce a jiné veřejné subjekty 
v přijímání integrovaných a udržitelných 
plánů energetické účinnosti s jasnými cíli,
zapojení občanů do jejich vypracování 
a provádění a přiměřeně je informovat 
o jejich obsahu a pokroku při dosahování 
cílů. Takové plány mohou přinést značné 
úspory energie, zejména jsou-li prováděny 
prostřednictvím systémů pro hospodaření 
s energií, jež umožní příslušným veřejným 
subjektům lépe řídit svou spotřebu energie. 

(16) Některé obce a další veřejné subjekty 
v členských státech již zavedly integrované 
přístupy k úsporám energie a zásobování 
energií, například pomocí akčních plánů 
udržitelné energie, jako jsou plány 
vypracované v rámci iniciativy Pakt 
starostů a primátorů, a integrované městské 
přístupy, které přesahují rámec 
individuálních zásahů do budov nebo 
druhů dopravy s cílem vypracovat 
koncepci „nízkoenergetických měst 
a regionů“. Tato koncepce považuje 
otázky spojené s energetikou za zásadní 
prvek urbanistického a regionálního 
rozvoje, jenž je pevnou součástí místních 
demokratických a správních procesů. 
Mají-li být pro danou lokalitu 
vypracovány integrované a udržitelné
plány pro dosažení energetické účinnosti, 
měly by členské státy místní orgány vyzvat 
k určení těchto strategií místního rozvoje, 
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Měla by být podporována výměna 
zkušeností mezi velkými i malými městy 
a dalšími veřejnými subjekty se zřetelem 
na zkušenosti s větší mírou inovace.

které budou založeny na dialogu 
s místními veřejnými, obchodními 
a sociálními zúčastněnými stranami 
včetně sociálních partnerů. Členské státy 
by měly podpořit obce a jiné veřejné 
subjekty v přijímání integrovaných 
a udržitelných plánů energetické účinnosti 
s jasnými cíli, jež budou také zahrnovat 
specifická opatření k řešení energetické 
chudoby a na podporu energetické 
účinnosti pro zranitelné sociální skupiny i 
z genderového hlediska, s cílem zapojit 
místní zúčastněné strany včetně sociálních 
partnerů a občanů do jejich vypracování 
a provádění, poskytovat pracovníkům a 
vzdělávací programy a programy odborné 
přípravy s cílem pomoci jim rozvinout 
požadované dovednosti a přiměřeně je i 
občany informovat o jejich obsahu 
a pokroku při dosahování cílů. Takové 
plány mohou přinést značné úspory 
energie, zejména jsou-li prováděny 
prostřednictvím systémů pro hospodaření 
s energií, jež umožní příslušným veřejným 
subjektům lépe řídit svou spotřebu energie. 
Měla by být podporována výměna 
zkušeností mezi velkými i malými městy 
a dalšími veřejnými subjekty, jakož i se 
sociálními partnery a mezi nimi, se 
zřetelem na zkušenosti s větší mírou 
inovace.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Většiny úspor energie v oblasti 
bydlení dosahují ženy. Je důležité podpořit 
odpovědnost a znalosti žen a vyškolit 
odborníky v oblasti techniky a ekologické 
energie, kteří mohou kontrolovat a 
sledovat energetickou účinnost soukromé 
správy budovy.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Posouzení možnosti zavést na úrovni 
Unie systém „bílých certifikátů“ ukázalo, 
že za současné situace by si takový systém 
vyžádal příliš vysoké administrativní 
náklady a že existuje riziko, že úspory 
energie by se soustředily do několika 
členských států a nebyly by zaváděny 
v celé Unii. Posledně jmenovaného cíle 
lze, alespoň v této fázi, lépe dosáhnout 
pomocí vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti nebo 
jiných alternativních opatření, která 
povedou k dosažení stejného objemu úspor 
energie. Komise by však měla aktem 
v přenesené pravomoci vymezit podmínky, 
za kterých by členský stát mohl 
v budoucnu uznávat úspory energie 
dosažené v jiném členském státě. Je 
vhodné, aby míra ambicióznosti takových 
plánů byla zakotvena ve společném rámci 
na úrovni Unie a současně poskytovala 
členským státům značnou flexibilitu, aby 
mohly plně zohlednit vnitrostátní 
organizaci aktérů na trhu, konkrétní 
podmínky odvětví energetiky a návyky 
konečných zákazníků. Společný rámec by 
měl poskytnout energetickým zařízením 
možnost nabízet energetické služby všem 
konečným zákazníkům, nejen těm, kterým 
prodávají energii. To posiluje 
hospodářskou soutěž na trhu energie, 
protože energetická zařízení mohou rozšířit 
svou nabídku o poskytování doplňkových 
energetických služeb. Společný rámec by 
měl členským státům umožnit začlenit do 
svých vnitrostátních systémů požadavky, 
jež sledují sociální cíle, aby zejména bylo 
možné zajistit, že přístup k výhodám 
vyplývajícím z vyšší energetické účinnosti 

(18) Posouzení možnosti zavést na úrovni 
Unie systém „bílých certifikátů“ ukázalo, 
že za současné situace by si takový systém 
vyžádal příliš vysoké administrativní 
náklady a že existuje riziko, že úspory 
energie by se soustředily do několika 
členských států a nebyly by zaváděny 
v celé Unii. Posledně jmenovaného cíle 
lze, alespoň v této fázi, lépe dosáhnout 
pomocí vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti nebo 
jiných alternativních opatření, která 
povedou k dosažení stejného objemu úspor 
energie. Komise by však měla aktem 
v přenesené pravomoci vymezit podmínky, 
za kterých by členský stát mohl 
v budoucnu uznávat úspory energie 
dosažené v jiném členském státě. Je 
vhodné, aby míra ambicióznosti takových 
plánů byla zakotvena ve společném rámci 
na úrovni Unie a současně poskytovala 
členským státům značnou flexibilitu, aby 
mohly plně zohlednit vnitrostátní 
organizaci aktérů na trhu, konkrétní 
podmínky odvětví energetiky a návyky 
konečných zákazníků. Společný rámec by 
měl poskytnout energetickým zařízením 
možnost nabízet energetické služby všem 
konečným zákazníkům, nejen těm, kterým 
prodávají energii. To posiluje 
hospodářskou soutěž na trhu energie, 
protože energetická zařízení mohou rozšířit 
svou nabídku o poskytování doplňkových 
energetických služeb. Společný rámec by 
měl členským státům umožnit začlenit do 
svých vnitrostátních systémů požadavky, 
jež sledují sociální cíle, zejména formou 
specifických opatření a pobídek k tomu, 
aby zranitelné sociální skupiny, jako jsou 
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budou mít i zranitelní zákazníci. Dále by 
členské státy měly mít možnost zprostit 
malé podniky povinností spojených 
se zvyšováním energetické účinnosti. 
Sdělení Komise „Small Business Act“ 
stanoví zásady, které by členské státy, jež 
se rozhodnou této možnosti nevyužít, měly 
zohlednit.

senioři a zdravotně postižené ženy a muži, 
rodiče samoživitelé a domácnosti 
s nízkými příjmy, měly přístup k výhodám 
vyplývajícím z vyšší energetické účinnosti 
a aby se zmírnil dopad, který budou mít 
opatření v oblasti energetické účinnosti na 
náklady, které platí koneční spotřebitelé 
energie. Dále by členské státy měly mít 
možnost zprostit malé podniky povinností 
spojených se zvyšováním energetické 
účinnosti. Sdělení Komise „Small Business 
Act“ stanoví zásady, které by členské státy, 
jež se rozhodnou této možnosti nevyužít, 
měly zohlednit.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Měl by být k dispozici dostatečný 
počet spolehlivých profesionálů 
specializovaných v oblasti energetické 
účinnosti, aby se zajistilo efektivní a 
včasné provádění této směrnice, například 
pokud jde o soulad s požadavky na 
provádění energetických auditů 
a provádění systémů povinného zvyšování 
energetické účinnosti. Členské státy by 
proto měly zavést systémy certifikace pro 
poskytovatele energetických služeb, 
energetické audity a další opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti.

(30) Měl by být k dispozici dostatečný 
počet spolehlivých profesionálů 
specializovaných v oblasti energetické 
účinnosti, aby se zajistilo efektivní 
a včasné provádění této směrnice, přičemž 
je nutné zajistit rovné zastoupení žen 
i mužů z oboru, například pokud jde 
o soulad s požadavky na provádění 
energetických auditů a provádění systémů 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Členské státy by proto měly 
zavést systémy certifikace pro 
poskytovatele energetických služeb, 
energetické audity a další opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Dnešní děti jsou zítřejší pracující, 
inženýři, architekti, podnikatelé 
a uživatelé energie. Jejich rozhodnutí 
budou ovlivňovat způsob, jak bude 
společnost v budoucnu vyrábět a využívat 
energii. Proto je důležitá výchova v oblasti 
energetiky, aby se následující generace 
mohly naučit, jak svým životním stylem 
a osobním chováním mohou přispět 
k účinnému využívání energie.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Je třeba vyčlenit přiměřené zdroje 
na podporu specifického vzdělávání, 
odborné přípravy a informačních
programů, které zohledňují rovněž 
genderové hledisko. Členské státy by měly 
být pobízeny k tomu, aby upravily učební 
plány odborného vzdělávání tak, aby 
odpovídaly nových nárokům na odbornou 
způsobilost, přičemž musí být zajištěno, 
aby k této vzdělávací nabídce, 
specifickému vedení a informacím měli 
rovný přístup a mohli se jich rovnou 
měrou účastnit ženy i muži. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byly každoročně 
renovovány 3 % celkové podlahové plochy 

(1) Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byly každoročně 
renovovány 3 % celkové podlahové plochy 
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budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, s cílem splnit požadavky na 
minimální energetickou náročnost 
stanovené příslušným členským státem 
podle článku 4 směrnice 2010/31/EU. 
Tento 3% podíl se vypočítává z celkové 
podlahové plochy budov s celkovou 
užitkovou podlahovou plochou nad 250 
m2 ve vlastnictví veřejných subjektů 
příslušného členského státu, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, s cílem splnit požadavky na 
minimální energetickou náročnost 
stanovené příslušným členským státem 
podle článku 4 směrnice 2010/31/EU. 
Tento 3% podíl se vypočítává z celkové 
podlahové plochy budov ve vlastnictví 
veřejných subjektů příslušného členského 
státu, včetně sociálních bytů, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Participativní procesy na zlepšení 
energetické účinnosti jsou navrženy tak, 
aby všem umožnily zapojit se do 
energetických změn. Do těchto procesů 
musí být zapojeny zejména ženy, poněvadž 
především ony rozhodují a účinně 
využívají energii v soukromých 
domácnostech a prostřednictvím 
každodenní rodinné interakce vytvářejí 
základ pro udržitelné využívání energie 
rodinnými příslušníky.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijaly plán pro energetickou účinnost, 
samostatný nebo jako součást širšího 
klimatického nebo environmentálního 
plánu, který bude obsahovat konkrétní cíle 
energetické účinnosti s ohledem na trvalé 

a) přijaly integrovaný a udržitelný plán pro 
energetickou účinnost, samostatný nebo 
jako součást širšího klimatického nebo 
environmentálního plánu, který bude 
obsahovat konkrétní cíle energetické 
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zvyšování energetické účinnosti u tohoto 
subjektu;

účinnosti a rovněž specifická opatření 
k řešení energetické chudoby s ohledem 
na trvalé zvyšování energetických úspor 
a energetické účinnosti u tohoto subjektu;

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 a nový

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Členské státy zajistí, aby součástí jimi 
stanovených povinností dosahovat úspor 
byly též požadavky, které sledují sociální 
cíl, a to včetně požadavků na provedení 
opatření v domácnostech postižených 
energetickou chudobou nebo v sociálních 
bytech, přičemž musí být zohledněny 
potřeby zranitelných sociálních skupin 
a musí být poskytovány vhodné pobídky ke 
zvyšování energetické účinnosti jejich 
domácností.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zahrnout do povinných úspor, jež 
stanoví, požadavky v sociální oblasti, 
například tím, že budou vyžadovat, aby 
opatření byla prováděna v domácnostech 
postižených energetickou chudobou nebo 
v oblasti sociálního bydlení;

vypouští se

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy se vyzývají, aby začlenily 
dovednosti žen v oblasti „udržitelného 
vedení domácnosti“. Jsou schopny 
poskytovat vzdělávání a poradenství na 
místní úrovni tam, kde je to zapotřebí. 
Vzdělávání by zahrnovalo například 
plánování nákupů s cílem zabránit 
nákupu nepřiměřených množství, 
uvědomělé nakládání s jídlem s cílem 
zabránit jeho plýtvání, zaměření 
pozornosti na třídy energetické účinnosti 
při nákupu nových domácích spotřebičů, 
přiměřené vytápění a větrání a uvědomělé 
používání domácích spotřebičů z hlediska 
energie.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy přispějí mimo jiné 
přiměřeným financováním školicích 
programů k zajištění toho, aby se práva 
na informování a konzultace přímo 
rozšířila tak, aby zahrnovala energetickou 
účinnost.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Komise přispěje mimo jiné 
začleněním kapitoly věnované energetické 
účinnosti do školicích programů pro 
sociální partnery a zároveň přiměřeným 
financováním těchto programů k zajištění 
rozšíření pravomoci evropských orgánů 
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sociálního dialogu (evropské rady 
zaměstnanců, evropských výborů pro 
odvětvový sociální dialog, evropské rady 
zaměstnanců pro zaměstnanost a 
dovednosti) tak, aby zahrnovala 
energetickou účinnost.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření zaměřená na odstranění 
překážek mohou zahrnovat poskytování 
pobídek, zrušování nebo změnu právních 
nebo regulačních předpisů nebo přijímání 
pokynů a výkladových sdělení. Tato 
opatření mohou být spojena 
s poskytováním školení, odborné 
přípravy, konkrétních informací 
a technické pomoci v oblasti energetické 
účinnosti.

Tato opatření zaměřená na odstranění 
překážek mohou zahrnovat poskytování 
pobídek, zrušování nebo změnu právních 
nebo regulačních předpisů nebo přijímání 
pokynů a výkladových sdělení. Tato 
opatření mohou být spojena 
s poskytováním školení, odborné 
přípravy, konkrétních informací 
a technické pomoci v oblasti energetické 
účinnosti, přičemž se rovněž zohlední 
genderové hledisko.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy se vyzývají, aby podnikly 
příslušná opatření na podporu výchovy 
k úsporám energie v rodinách, ve školách 
a společnosti, zejména s důrazem na to, 
jak může každý jedinec svým osobním 
chováním přispět k účinnějšímu 
udržitelnému využití energie.
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