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Pozměňovací návrh 212
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly zavedení certifikátů 
energetické náročnosti, jednotných 
správních míst zajišťujících přístup 
k technickému poradenství a podpoře 
a také finanční podněty dostupné na 
regionální, vnitrostátní a evropské úrovni;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly zavedení certifikátů 
energetické náročnosti a vytvoření 
finančních pobídek na regionální, 
vnitrostátní a evropské úrovni;

Or.de

Pozměňovací návrh 213
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly zavedení certifikátů 
energetické náročnosti, jednotných 
správních míst zajišťujících přístup 
k technickému poradenství a podpoře
a také finanční podněty dostupné na 
regionální, vnitrostátní a evropské úrovni;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly zavedení certifikátů 
energetické náročnosti a finanční pobídky
dostupné na regionální, vnitrostátní 
a evropské úrovni;

Or.en

Pozměňovací návrh 214

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly zavedení certifikátů 
energetické náročnosti, jednotných 
správních míst zajišťujících přístup 
k technickému poradenství a podpoře 
a také finanční podněty dostupné na 
regionální, vnitrostátní a evropské úrovni;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly zavedení jednotných 
správních míst zajišťujících přístup 
k technickému poradenství a podpoře 
a také finanční pobídky dostupné na 
regionální, vnitrostátní a evropské úrovni;

Or.en

Pozměňovací návrh 215
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly zavedení certifikátů 
energetické náročnosti, jednotných 
správních míst zajišťujících přístup 
k technickému poradenství a podpoře 
a také finanční podněty dostupné na 
regionální, vnitrostátní a evropské úrovni;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly zavedení certifikátů 
energetické náročnosti schvalovaných 
nezávislým orgánem, jednotných 
správních míst zajišťujících přístup 
k technickému poradenství a podpoře 
a také finanční pobídky dostupné na 
regionální, vnitrostátní a evropské úrovni;

Or.en

Pozměňovací návrh 216
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá příslušné orgány, a to jak na 
místní, regionální, vnitrostátní, tak i 
evropské úrovni, aby v souvislosti 
s renovací budov věnovaly zvláštní 
pozornost obecním a státním bytům a 
zajistily, aby nájemníci vyžadující zvláštní 
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ochranu nemuseli v těchto bytech nést 
dodatečné náklady na investice do úspor 
energie;

Or.nl

Pozměňovací návrh 217
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby vypracovala jasné 
pokyny pro renovace budov v případě 
společného vlastnictví a pro dělení 
nákladů mezi majitele a nájemníky i pro 
sdílení výhod, které těmto dvěma stranám 
plynou z úspor;

Or.el

Pozměňovací návrh 218
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly metody modernizace, které 
jsou hospodárnější a současně vedou k 
velkým úsporám energie;

Or.en

Pozměňovací návrh 219
Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly a financovaly školicí 
programy zaměřené na zvýšení odborné 
způsobilosti pracovníků ve stavebnictví a 
malých a středních podniků, pokud jde o 
energetickou účinnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 220
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly častější provádění 
energetických auditů ve společnostech 
a aby v této souvislosti navrhly 
mechanismy, zejména na podporu malých 
a středních podniků;

17. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly častější provádění 
energetických auditů ve společnostech, 
strukturované postupy zaměřené na 
hospodaření s energií, normy pro systémy 
hospodaření s energií, například EN 
1600a, a aby navrhly mechanismy na 
podporu malých a středních podniků;

Or.en

Pozměňovací návrh 221
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly častější provádění 
energetických auditů ve společnostech 
a aby v této souvislosti navrhly 
mechanismy, zejména na podporu malých 
a středních podniků;

17. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly častější provádění 
energetických auditů ve společnostech 
a aby navrhly mechanismy na podporu 
malých a středních podniků. V této 
souvislosti by měly být malé a střední 
podniky, finanční a pojišťovací 
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společnosti, veřejné orgány a společnosti 
poskytující služby energetické účinnosti 
(ESCO) především vybízeny 
k dobrovolným dohodám, které by 
pomohly stimulovat komplexní přístup 
k energetické účinnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 222
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly častější provádění 
energetických auditů ve společnostech 
a aby v této souvislosti navrhly 
mechanismy, zejména na podporu malých 
a středních podniků;

17. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly častější provádění 
energetických auditů ve společnostech 
a aby v této souvislosti navrhly 
mechanismy, zejména na podporu malých 
a středních podniků, a přispěly tak ke 
zdokonalení současných vnitrostátních 
systémů, jakož i stimulovaly zakládání 
nových systémů ve členských státech, kde 
žádné struktury v současnosti nejsou;

Or.en

Pozměňovací návrh 223
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly častější provádění 
energetických auditů ve společnostech 
a aby v této souvislosti navrhly 
mechanismy, zejména na podporu malých 
a středních podniků;

17. žádá Komisi a členské státy, aby 
zavedly povinné provádění energetických 
auditů ve společnostech a v průmyslových 
budovách a aby v této souvislosti navrhly 
mechanismy, zejména na podporu malých 
a středních podniků;

Or.en
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Pozměňovací návrh 224
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly častější provádění 
energetických auditů ve společnostech 
a aby v této souvislosti navrhly 
mechanismy, zejména na podporu malých 
a středních podniků;

17. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly častější provádění 
energetických auditů a využívání 
strukturovaných postupů hospodaření 
s energií ve společnostech a aby v této 
souvislosti navrhly mechanismy, zejména 
na podporu malých a středních podniků;

Or.en

Pozměňovací návrh 225
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že by Komise měla 
financovat pilotní studie auditů 
energetické účinnosti budov, aby ověřila 
eventuální úspory a motivovala účastníky 
trhu k investicím do energeticky účinných 
řešení;

18. vyzývá Komisi k nasazení všech zdrojů 
nezbytných k tomu, aby mohla provést 
rozsáhlé konzultace s členskými státy 
dříve, než do 30. června 2011 předloží 
srovnávací metodický rámec pro výpočet 
nákladově optimálních úrovní 
minimálních požadavků na energetickou 
náročnost vycházejících ze směrnice o 
energetické náročnosti budov, a aby tak 
zabránila negativním reakcím; domnívá 
se, že jakmile bude srovnávací metodika 
zavedena, bude účastníky trhu motivovat 
k investicím do energeticky účinných 
řešení;

Or.en
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Pozměňovací návrh 226
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že by Komise měla 
financovat pilotní studie auditů energetické 
účinnosti budov, aby ověřila eventuální 
úspory a motivovala účastníky trhu 
k investicím do energeticky účinných 
řešení;

18. domnívá se, že by Komise měla 
financovat pilotní studie auditů energetické 
účinnosti budov s cílem podpořit přeměnu 
stávajících budov na budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie, a to i 
financováním jejich modernizace;

Or.en

Pozměňovací návrh 227
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby ověřila možnost 
vytvoření dalších školicích programů, 
jejichž prostřednictvím by bylo možné 
obohatit znalosti architektů a dodavatelů 
staveb o energetické účinnosti; vyzývá 
Komisi, aby zahrnula vzdělávání v oblasti 
energetické účinnosti do revidovaného 
akčního plánu pro energetickou účinnost;

Or.hu

Pozměňovací návrh 228
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. poznamenává, že příležitosti pro 
skokové změny v energetické účinnosti se 
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vyskytnou spíše na základě 
technologického než pozvolného pokroku; 
v tomto ohledu Komisi žádá, aby byla 
vstřícná vůči možnostem osvětlovacích 
systémů s extrémně nízkou energetickou 
náročností, mezi něž patří elektřina 
obnovitelná v místě a inovativní 
technologie, například osvětlení 
využívající LED diody a tištěná 
elektronika;   

Or.en

Pozměňovací návrh 229
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. žádá Komisi, aby navrhla minimální 
požadavky na energetickou účinnost
pouličního osvětlení, ekologických 
veřejných zakázek a renovací zaměřených 
na úsporu energie; v této souvislosti žádá, 
aby součástí těchto požadavků bylo přesné 
stanovení celkových nákladů všech 
veřejných zakázek na instalace osvětlení
za celou dobu jejich životnosti do roku 
2012;

19. naléhavě žádá, aby s ohledem na 
směrnici o ekodesignu bylo součástí 
minimálních požadavků na energetickou 
účinnost i přesné stanovení celkových 
nákladů spojených s výrobky za celou dobu 
jejich životnosti, jakož i stanovení emisí 
skleníkových plynů spojených s těmito 
výrobky, včetně nákladů na recyklaci;

Or.de

Pozměňovací návrh 230
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. žádá Komisi, aby navrhla minimální 
požadavky na energetickou účinnost
pouličního osvětlení, ekologických 
veřejných zakázek a renovací zaměřených 

19. žádá Komisi, aby navrhla požadavky 
a/nebo referenční hodnoty týkající se 
instalace pouličního osvětlení, které by 
místní orgány měly uplatňovat, a to včetně 
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na úsporu energie; v této souvislosti žádá, 
aby součástí těchto požadavků bylo přesné 
stanovení celkových nákladů všech 
veřejných zakázek na instalace osvětlení za 
celou dobu jejich životnosti do roku 2012;

využívání inteligentního ovládání a 
způsobů používání osvětlení z hlediska 
úspor energie; v této souvislosti žádá, aby 
součástí těchto požadavků bylo přesné 
stanovení celkových nákladů všech 
veřejných zakázek na instalace osvětlení za 
celou dobu jejich životnosti do roku 2012;

Or.en

Pozměňovací návrh 231
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. žádá Komisi, aby navrhla minimální
požadavky na energetickou účinnost
pouličního osvětlení, ekologických 
veřejných zakázek a renovací zaměřených 
na úsporu energie; v této souvislosti žádá, 
aby součástí těchto požadavků bylo přesné 
stanovení celkových nákladů všech 
veřejných zakázek na instalace osvětlení za 
celou dobu jejich životnosti do roku 2012;

19. žádá Komisi, aby navrhla požadavky
a/nebo referenční hodnoty týkající se 
instalace pouličního osvětlení, které by 
místní orgány měly uplatňovat, a to včetně 
využívání inteligentního ovládání a 
způsobů používání osvětlení z hlediska 
úspor energie; v této souvislosti žádá, aby 
součástí těchto požadavků bylo přesné 
stanovení celkových nákladů všech 
veřejných zakázek na instalace osvětlení za 
celou dobu jejich životnosti do roku 2012;

Or.en

Pozměňovací návrh 232
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. žádá Komisi, aby navrhla minimální 
požadavky na energetickou účinnost 
pouličního osvětlení, ekologických 
veřejných zakázek a renovací zaměřených 
na úsporu energie; v této souvislosti žádá, 
aby součástí těchto požadavků bylo přesné 

19. žádá Komisi, aby navrhla minimální 
požadavky na energetickou účinnost 
pouličního osvětlení; v této souvislosti 
žádá, aby součástí těchto požadavků bylo 
přesné stanovení celkových nákladů všech 
veřejných zakázek na instalace osvětlení za 
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stanovení celkových nákladů všech 
veřejných zakázek na instalace osvětlení za 
celou dobu jejich životnosti do roku 2012;

celou dobu jejich životnosti do roku 2012;

Or.de

Pozměňovací návrh 233
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. naléhavě žádá členské státy, aby 
systematicky uplatňovaly postupy 
zadávání veřejných zakázek zohledňující 
energetickou účinnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 234

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) (za názvem 4) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
výrobkovou politiku, která lepší 
koordinací při formulování, 
přezkoumávání a uplatňování různých 
politických nástrojů zajistí větší 
provázanost výrobkových politik 
zaměřených na životní prostředí; dále ji 
vyzývá, aby poskytovala podněty k větší 
dynamičnosti transformace trhu a 
zajišťovala smysluplnější informování 
spotřebitelů o úsporách energie; vyzývá 
proto Komisi, aby přezkoumala směrnici o 
ekodesignu a společně s ní i směrnici o 
energetických štítcích (tzn. přesunula 
přezkum směrnice o energetických štítcích 



AM\833862CS.doc 13/103 PE450.652v01-00

CS

na dřívější termín); v ideálním případě by 
měla být současně přezkoumána i 
pravidla pro ekoznačku a ekologická 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek a 
měla by být uplatňována v koordinaci 
s opatřeními, která se týkají ekodesignu a 
energetických štítků; vyzývá Komisi, aby 
navrhla povinná ekologická pravidla 
platná v celé EU pro zadávání veřejných 
zakázek tak, aby do roku 2015 bylo 100 % 
veřejných zakázek zadáváno v souladu se 
zásadami ekologie;

Or.en

Pozměňovací návrh 235
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) (za názvem 4) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyslovuje politování nad velkými 
prodlevami v přijímání prováděcích 
opatření týkajících se ekodesignu a 
energetických štítků, a to zejména 
v případě bojlerů a ohřívačů vody; 
navrhuje proto, že na počátku každého 
postupu by pro každé prováděcí opatření 
měly být stanoveny konkrétnější a přísně 
sledované termíny;

Or.en

Pozměňovací návrh 236

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. vyslovuje politování nad současnými 
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velkými prodlevami a občasným 
nedostatkem ctižádosti při přijímání 
prováděcích opatření k problematice 
ekodesignu a energetických štítků, a to 
zejména v případě bojlerů a ohřívačů 
vody; navrhuje proto, že na počátku 
každého postupu by pro každé prováděcí 
opatření měly být stanoveny konkrétnější 
a přísněji sledované termíny;

Or.en

Pozměňovací návrh 237
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá k rychlému a řádnému 
provádění směrnic o energetických štítcích 
prostřednictvím přijetí aktů v přenesené 
pravomoci týkajících se nových 
energetických výrobků; domnívá se, že by 
se směrnice o ekodesignu měla vztahovat 
také na velké budovy, průmyslové 
vybavení, systémy integrovaného osvětlení 
v budovách, čerpadla a výrobky pro 
efektivní využití vody a měla by rovněž 
zahrnovat definici minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov;

20. vyzývá k rychlému a řádnému 
provádění směrnic o energetických štítcích 
prostřednictvím přijetí aktů v přenesené 
pravomoci týkajících se nových 
energetických výrobků; domnívá se však, 
že spotřební a investiční zboží se navzájem 
liší, pokud jde o jejich složitost, zákazníky 
a tržní objem, a vyzývá tedy Komisi, aby 
tento fakt náležitě zohlednila při 
navrhování prováděcích opatření ke 
směrnici o ekodesignu;

Or.de

Pozměňovací návrh 238
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá k rychlému a řádnému 
provádění směrnic o energetických štítcích 

20. vyzývá k rychlému a řádnému 
provádění směrnic o ekodesignu 
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prostřednictvím přijetí aktů v přenesené 
pravomoci týkajících se nových 
energetických výrobků; domnívá se, že by 
se směrnice o ekodesignu měla vztahovat 
také na velké budovy, průmyslové
vybavení, systémy integrovaného osvětlení 
v budovách, čerpadla a výrobky pro 
efektivní využití vody a měla by rovněž 
zahrnovat definici minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov;

a energetických štítcích prostřednictvím 
přijetí aktů v přenesené pravomoci 
týkajících se nových energetických 
výrobků; lituje skutečnosti, že Komise 
dosud nevyužila plný potenciál směrnice o 
ekodesignu, a naléhavě ji vyzývá, aby svůj 
pracovní plán na období 2009–2011 
přezkoumala a zahrnula do něj více 
výrobků, především domácích spotřebičů, 
výrobků informačních a komunikačních 
technologií (IKT), průmyslového vybavení 
a systémů integrovaného osvětlení 
v budovách; dále Komisi naléhavě žádá, 
aby zavedla dynamický model 
standardizace a tímto způsobem zajistila 
ambiciózní a pravidelně aktualizované 
cíle; 

Or.en

Pozměňovací návrh 239

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá k rychlému a řádnému 
provádění směrnic o energetických štítcích 
prostřednictvím přijetí aktů v přenesené 
pravomoci týkajících se nových 
energetických výrobků; domnívá se, že by 
se směrnice o ekodesignu měla vztahovat 
také na velké budovy, průmyslové 
vybavení, systémy integrovaného osvětlení 
v budovách, čerpadla a výrobky pro 
efektivní využití vody a měla by rovněž 
zahrnovat definici minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov;

20. vyzývá k rychlému a řádnému 
provádění směrnic o ekodesignu 
a energetických štítcích prostřednictvím 
přijetí prováděcích opatření a aktů 
v přenesené pravomoci týkajících se 
nových energetických výrobků, včetně 
nových domácích spotřebičů, 
průmyslového vybavení a stavebních 
materiálů;

Or.en



PE450.652v01-00 16/103 AM\833862CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 240
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá k rychlému a řádnému 
provádění směrnic o energetických štítcích
prostřednictvím přijetí aktů v přenesené 
pravomoci týkajících se nových 
energetických výrobků; domnívá se, že by 
se směrnice o ekodesignu měla vztahovat 
také na velké budovy, průmyslové 
vybavení, systémy integrovaného osvětlení 
v budovách, čerpadla a výrobky pro 
efektivní využití vody a měla by rovněž 
zahrnovat definici minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov;

20. vyzývá k tomu, aby platné evropské 
právní předpisy, jako jsou směrnice
o energetických štítcích a o ekodesignu,
byly spíše spojovány, než dále rozšiřovány, 
a aby tak právní předpisy EU mohly být 
uplatňovány co nejúčinněji a byla 
využívána synergie, a to zejména v zájmu 
spotřebitele;

Or.en

Pozměňovací návrh 241
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá k rychlému a řádnému 
provádění směrnic o energetických štítcích 
prostřednictvím přijetí aktů v přenesené 
pravomoci týkajících se nových 
energetických výrobků; domnívá se, že by 
se směrnice o ekodesignu měla vztahovat 
také na velké budovy, průmyslové
vybavení, systémy integrovaného osvětlení 
v budovách, čerpadla a výrobky pro 
efektivní využití vody a měla by rovněž 
zahrnovat definici minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov;

20. vyzývá k rychlému a řádnému 
provádění směrnic o ekodesignu 
a energetických štítcích prostřednictvím 
přijetí prováděcích opatření a aktů 
v přenesené pravomoci týkajících se 
nových energetických výrobků, včetně 
nových domácích spotřebičů, 
průmyslového vybavení a stavebních 
materiálů;

Or.en
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Pozměňovací návrh 242
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá k rychlému a řádnému 
provádění směrnic o energetických štítcích 
prostřednictvím přijetí aktů v přenesené 
pravomoci týkajících se nových 
energetických výrobků; domnívá se, že by 
se směrnice o ekodesignu měla vztahovat 
také na velké budovy, průmyslové 
vybavení, systémy integrovaného osvětlení 
v budovách, čerpadla a výrobky pro 
efektivní využití vody a měla by rovněž 
zahrnovat definici minimálních požadavků 
na energetickou náročnost budov;

20. vyzývá k rychlému a řádnému 
provádění směrnic o energetických štítcích 
prostřednictvím přijetí aktů v přenesené 
pravomoci týkajících se nových 
energetických výrobků; domnívá se, že by 
se směrnice o ekodesignu měla vztahovat 
také na velké budovy, průmyslové 
vybavení, systémy integrovaného osvětlení 
v budovách, čerpadla a výrobky pro 
efektivní využití vody, pokud bylo 
prokázáno, že tímto způsobem lze 
dosáhnout značných úspor energie za 
dostupnou cenu;

Or.de

Pozměňovací návrh 243
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá k rychlému a řádnému 
provádění směrnic o energetických štítcích 
prostřednictvím přijetí aktů v přenesené 
pravomoci týkajících se nových 
energetických výrobků; domnívá se, že by 
se směrnice o ekodesignu měla vztahovat 
také na velké budovy, průmyslové 
vybavení, systémy integrovaného osvětlení 
v budovách, čerpadla a výrobky pro 
efektivní využití vody a měla by rovněž 
zahrnovat definici minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov;

20. vyzývá k rychlému a řádnému 
provádění směrnic o energetických štítcích 
prostřednictvím přijetí aktů v přenesené 
pravomoci týkajících se nových 
energetických výrobků; domnívá se, že by 
se směrnice o ekodesignu měla vztahovat 
také na velké budovy, průmyslové 
vybavení, systémy integrovaného osvětlení 
v budovách, čerpadla a výrobky pro 
efektivní využití vody;
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Or.en

Pozměňovací návrh 244
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá k rychlému a řádnému 
provádění směrnic o energetických štítcích 
prostřednictvím přijetí aktů v přenesené 
pravomoci týkajících se nových 
energetických výrobků; domnívá se, že by 
se směrnice o ekodesignu měla vztahovat 
také na velké budovy, průmyslové 
vybavení, systémy integrovaného osvětlení 
v budovách, čerpadla a výrobky pro 
efektivní využití vody a měla by rovněž 
zahrnovat definici minimálních požadavků 
na energetickou náročnost budov;

20. vyzývá k rychlému a řádnému 
provádění směrnic o energetických štítcích 
prostřednictvím přijetí aktů v přenesené 
pravomoci týkajících se nových 
energetických výrobků; domnívá se, že by 
se směrnice o ekodesignu měla vztahovat 
také na velké budovy, průmyslové a 
zemědělské vybavení, systémy 
integrovaného osvětlení v budovách, 
čerpadla a jiné výrobky pro efektivní 
využití vody a měla by rovněž zahrnovat 
definici minimálních požadavků na 
energetickou náročnost budov;

Or.en

Pozměňovací návrh 245
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. poznamenává, že veřejné orgány 
ročně vydají přibližně 2 biliony eur za 
zboží a služby, což odpovídá zhruba 17 % 
HDP EU; úspory energie a energetická 
účinnost musí proto figurovat v 
technických specifikacích zadávání 
veřejných zakázek jako jasná kritéria;  
vyzývá Komisi, aby navrhla minimální 
požadavky na energetickou účinnost, 
které by veřejný sektor uplatňoval při 
nákupu energetických spotřebičů; tyto 
minimální hodnoty by měly být spjaty 
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s energetickými štítky a měly by 
zadavatele veřejných zakázek nutit 
k tomu, aby kupovali pouze ty výrobky na 
trhu, které mají nejvyšší energetickou 
účinnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 246
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. poznamenává, že veřejné orgány 
ročně vydají přibližně 2 biliony eur za 
zboží a služby, což odpovídá zhruba 17 % 
HDP EU; úspory energie a energetická 
účinnost musí proto figurovat v 
technických specifikacích zadávání 
veřejných zakázek jako jasná kritéria; 

Or.en

Pozměňovací návrh 247
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje, že IKT mohou a měly by 
hrát významnou úlohu v podpoře 
odpovědné spotřeby energie 
v domácnostech, dopravě, ve výrobě a 
malovýrobě energie; domnívá se, že 
inteligentní měřiče, účinné osvětlení, 
„cloud computing“ (poskytování služeb a 
programů uložených na internetu) a 
distribuovaný software mohou změnit 
způsoby využívání energetických zdrojů;

Or.en
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Pozměňovací návrh 248
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby předložila 
specifické právní předpisy týkající se 
efektivního využívání zdrojů výrobků;

vypouští se

Or.de

Pozměňovací návrh 249
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby předložila 
specifické právní předpisy týkající se
efektivního využívání zdrojů výrobků;

21. vyzývá Komisi, aby zvýšila efektivitu 
využívání zdrojů specifickými návrhy 
právních předpisů a v rámci směrnice o 
ekodesignu zdůraznila hlediska
efektivního využívání zdrojů výrobků;

Or.en

Pozměňovací návrh 250
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby předložila 
specifické právní předpisy týkající se 
efektivního využívání zdrojů výrobků;

21. vyzývá Komisi, aby předložila 
specifické právní předpisy týkající se 
efektivního využívání zdrojů výrobků, 
jelikož EU stále více závisí na dovozu 
přírodních zdrojů;
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Or.el

Pozměňovací návrh 251
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby předložila 
specifické právní předpisy týkající se 
efektivního využívání zdrojů výrobků;

21. vyzývá Komisi, aby přijala specifické 
iniciativy za účelem zlepšení efektivity
využívání zdrojů výrobků;

Or.de

Pozměňovací návrh 252
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. uznává, že pokračující tendence 
využívat větší a výkonnější spotřebiče a 
elektronické výrobky se může negativně 
odrazit na cílech EU v oblasti úspor 
energie, a domnívá se, že Komise by měla 
do definice požadavků souvisejících s 
energetickou náročností a s energetickými 
štítky zavést progresivitu, totiž definovat 
tyto požadavky tak, aby byly přísnější s 
větší velikostí / větším počtem funkcí 
výrobku a/nebo aby pro každý výrobek 
stanovily hranici maximální spotřeby bez 
ohledu na jeho velikost;

Or.en

Pozměňovací návrh 253
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. v této souvislosti považuje jednotné 
technické normy za vhodný nástroj ke 
zvýšení pronikání energeticky účinných 
výrobků, čerpadel, motorů apod. na trh; 

Or.de

Pozměňovací návrh 254
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá Komisi, aby zvážila možnost 
rozšíření působnosti směrnice o budovách 
tak, aby se vztahovala i na velké budovy, 
včetně požadavků na ekodesign výrobků, 
a zejména na průmyslové elektrické 
motory používané ve velkých budovách;

vypouští se

Or.de

Pozměňovací návrh 255
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá Komisi, aby zvážila možnost 
rozšíření působnosti směrnice o budovách 
tak, aby se vztahovala i na velké budovy, 
včetně požadavků na ekodesign výrobků, 
a zejména na průmyslové elektrické 
motory používané ve velkých budovách;

vypouští se

Or.de
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Pozměňovací návrh 256
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá Komisi, aby zvážila možnost 
rozšíření působnosti směrnice o budovách 
tak, aby se vztahovala i na velké budovy, 
včetně požadavků na ekodesign výrobků, 
a zejména na průmyslové elektrické 
motory používané ve velkých budovách;

vypouští se

Or.de

Pozměňovací návrh 257
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá Komisi, aby zvážila možnost 
rozšíření působnosti směrnice o budovách 
tak, aby se vztahovala i na velké budovy, 
včetně požadavků na ekodesign výrobků, 
a zejména na průmyslové elektrické 
motory používané ve velkých budovách;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 258
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá Komisi, aby zvážila možnost 
rozšíření působnosti směrnice o budovách 
tak, aby se vztahovala i na velké budovy, 
včetně požadavků na ekodesign výrobků, 

22. žádá Komisi, aby jasně rozlišila 
působnost směrnice o ekodesignu od 
působnosti směrnice o budovách;
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a zejména na průmyslové elektrické 
motory používané ve velkých budovách;

Or.de

Pozměňovací návrh 259
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá Komisi, aby zvážila možnost 
rozšíření působnosti směrnice o budovách 
tak, aby se vztahovala i na velké budovy, 
včetně požadavků na ekodesign výrobků, 
a zejména na průmyslové elektrické 
motory používané ve velkých budovách;

22. žádá Komisi, aby zvážila možnost 
rozšíření působnosti směrnice o budovách 
tak, aby se vztahovala i na velké budovy, 
včetně požadavků na ekodesign výrobků, 
a zejména na průmyslové elektrické 
motory a výměníky tepla používané ve 
velkých budovách;

Or.en

Pozměňovací návrh 260
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi, aby zhodnotila právní 
předpisy a zajistila, že se zaměří na 
výrobky, systémy a na jejich využívání 
energie; považuje za nezbytné, aby bylo 
zvýšeno povědomí občanů EU 
o energetické účinnosti a efektivním 
využívání zdrojů spotřebních 
a energetických výrobků; domnívá se, že 
by aplikace při hodnocení spotřeby 
energie měly být považovány za celek, 
a ne pouze za jednotlivé částečné výrobky;

23. vyzývá Komisi, aby podnikla kroky s 
cílem zvýšit povědomí občanů EU 
o energetické účinnosti a efektivním 
využívání zdrojů spotřebních 
a energetických výrobků;  

Or.de
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Pozměňovací návrh 261
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi, aby zhodnotila právní 
předpisy a zajistila, že se zaměří na 
výrobky, systémy a na jejich využívání 
energie; považuje za nezbytné, aby bylo 
zvýšeno povědomí občanů EU 
o energetické účinnosti a efektivním 
využívání zdrojů spotřebních 
a energetických výrobků; domnívá se, že 
by aplikace při hodnocení spotřeby 
energie měly být považovány za celek, 
a ne pouze za jednotlivé částečné výrobky;

23. vyzývá Komisi, aby zvýšila povědomí 
občanů EU o energetické účinnosti 
a efektivním využívání zdrojů spotřebních 
a energetických výrobků;  

Or.de

Pozměňovací návrh 262
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi, aby zhodnotila právní 
předpisy a zajistila, že se zaměří na 
výrobky, systémy a na jejich využívání 
energie; považuje za nezbytné, aby bylo 
zvýšeno povědomí občanů EU 
o energetické účinnosti a efektivním 
využívání zdrojů spotřebních 
a energetických výrobků; domnívá se, že 
by aplikace při hodnocení spotřeby 
energie měly být považovány za celek, 
a ne pouze za jednotlivé částečné výrobky;

23. považuje za nezbytné, aby bylo 
zvýšeno povědomí občanů EU 
o energetické účinnosti a efektivním 
využívání zdrojů spotřebních 
a energetických výrobků;  

Or.de
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Pozměňovací návrh 263
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi, aby zhodnotila právní 
předpisy a zajistila, že se zaměří na 
výrobky, systémy a na jejich využívání 
energie; považuje za nezbytné, aby bylo 
zvýšeno povědomí občanů EU 
o energetické účinnosti a efektivním 
využívání zdrojů spotřebních 
a energetických výrobků; domnívá se, že 
by aplikace při hodnocení spotřeby 
energie měly být považovány za celek, 
a ne pouze za jednotlivé částečné výrobky;

23. vyzývá Komisi, aby zhodnotila právní 
předpisy a zajistila, že se zaměří nejen na 
výrobky, ale také na systémy a jejich 
využívání energie; považuje za nezbytné, 
aby bylo zvýšeno povědomí občanů EU 
o energetické účinnosti a efektivním 
využívání zdrojů spotřebních 
a energetických výrobků;

Or.en

Pozměňovací návrh 264
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi, aby zhodnotila právní 
předpisy a zajistila, že se zaměří na 
výrobky, systémy a na jejich využívání 
energie; považuje za nezbytné, aby bylo 
zvýšeno povědomí občanů EU 
o energetické účinnosti a efektivním 
využívání zdrojů spotřebních 
a energetických výrobků; domnívá se, že 
by aplikace při hodnocení spotřeby energie 
měly být považovány za celek, a ne pouze 
za jednotlivé částečné výrobky;

23. vyzývá Komisi, aby zhodnotila právní 
předpisy a zajistila, že se zaměří na 
výrobky, systémy a na jejich využívání 
energie; považuje za nezbytné, aby bylo 
zvýšeno povědomí občanů EU 
o energetické účinnosti a efektivním 
využívání zdrojů spotřebních 
a energetických výrobků; poznamenává, že 
klíčovým faktorem úspěšného zvyšování 
povědomí občanů EU je vzdělávání 
odborných pracovníků obchodu, pokud 
jde o předávání informací o přínosech 
energetické účinnosti; domnívá se, že by 
aplikace při hodnocení spotřeby energie 
měly být považovány za celek, a ne pouze 
za jednotlivé částečné výrobky;
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Or.en

Pozměňovací návrh 265

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi, aby zhodnotila právní 
předpisy a zajistila, že se zaměří na 
výrobky, systémy a na jejich využívání 
energie; považuje za nezbytné, aby bylo 
zvýšeno povědomí občanů EU 
o energetické účinnosti a efektivním 
využívání zdrojů spotřebních 
a energetických výrobků; domnívá se, že 
by aplikace při hodnocení spotřeby energie 
měly být považovány za celek, a ne pouze 
za jednotlivé částečné výrobky;

23. vyzývá Komisi, aby zhodnotila právní 
předpisy a zajistila, že se zaměří na 
výrobky, systémy a na energii s nimi 
spojenou; považuje za nezbytné, aby bylo 
zvýšeno povědomí občanů EU 
o energetické účinnosti a efektivním 
využívání zdrojů spotřebních 
a energetických výrobků; domnívá se, že 
při hodnocení spotřeby energie by
posuzování jednotlivých výrobků a 
součástí, případně i vydávání předpisů 
k jejich regulaci, mělo probíhat v rámci 
systémového přístupu;

Or.en

Pozměňovací návrh 266
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi, aby zhodnotila právní 
předpisy a zajistila, že se zaměří na 
výrobky, systémy a na jejich využívání 
energie; považuje za nezbytné, aby bylo 
zvýšeno povědomí občanů EU 
o energetické účinnosti a efektivním 
využívání zdrojů spotřebních 
a energetických výrobků; domnívá se, že 
by aplikace při hodnocení spotřeby energie 
měly být považovány za celek, a ne pouze 

23. vyzývá Komisi, aby zhodnotila právní 
předpisy a zajistila, že se zaměří na 
výrobky, systémy a na jejich využívání 
energie; považuje za nezbytné, aby bylo 
zvýšeno povědomí občanů EU 
o energetické účinnosti a efektivním 
využívání zdrojů spotřebních
a energetických výrobků; domnívá se, že 
by aplikace při hodnocení spotřeby energie 
měly být posuzovány s ohledem na celý 
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za jednotlivé částečné výrobky; životní cyklus výrobku nebo systému, a ne 
pouze na jednotlivé částečné výrobky;

Or.en

Pozměňovací návrh 267
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. uznává, že za účelem zlepšení 
energetické účinnosti v odvětvích, která 
produkují největší množství emisí, a 
snížení těchto emisí je nutné podporovat 
partnerství mezi nimi a odvětvím IKT;

Or.en

Pozměňovací návrh 268
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 24 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá úsilí pracovní skupiny v oblasti 
inteligentního měření a žádá Komisi, aby 
do roku 2011 předložila několik 
doporučení, kterými zajistí, že:

24. je přesvědčen, že projekty 
inteligentního měření a projekty v oblasti 
energetiky obecně vyžadují pořádání 
informačních kampaní, které by občany 
informovaly o výhodách těchto produktů; 
zdůrazňuje, že informovanost společnosti 
ohledně přínosu inteligentního měření je 
pro jeho úspěch nezbytná; připomíná, že 
zpráva Parlamentu z vlastního podnětu o 
„nové digitální agendě pro Evropu: 
2015.eu“ stanovila politický cíl vybavit 
50 % evropských domácností do roku 
2015 inteligentními měřiči; vítá úsilí 
pracovní skupiny v oblasti inteligentního 
měření a žádá Komisi, aby do roku 2011 
předložila několik doporučení, kterými 
zajistí, že:
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Or.en

Pozměňovací návrh 269
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 24 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá úsilí pracovní skupiny v oblasti 
inteligentního měření a žádá Komisi, aby 
do roku 2011 předložila několik 
doporučení, kterými zajistí, že:

24. vítá úsilí pracovní skupiny v oblasti 
inteligentního měření, ale zdůrazňuje, že 
zavedení inteligentního měření lze 
podporovat pouze tehdy, pokud na základě 
kladného výsledku celkové analýzy 
nákladů a přínosů budou dopady 
inteligentního měření na spotřebitele 
příznivé, pokud budou chráněni uživatelé 
s nízkými příjmy a bude zaručena ochrana 
soukromí; bude-li tomu tak, pak žádá 
Komisi, aby do roku 2011 předložila 
několik doporučení, kterými zajistí, že:

Or.en

Pozměňovací návrh 270

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá úsilí pracovní skupiny v oblasti 
inteligentního měření a žádá Komisi, aby 
do roku 2011 předložila několik 
doporučení, kterými zajistí, že:

24. vítá úsilí pracovní skupiny v oblasti 
inteligentního měření a žádá Komisi, aby 
do poloviny roku 2011 předložila 
legislativní návrh, kterým zajistí, že:

Or.en
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Pozměňovací návrh 271
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 24 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá úsilí pracovní skupiny v oblasti 
inteligentního měření a žádá Komisi, aby 
do roku 2011 předložila několik 
doporučení, kterými zajistí, že:

24. vítá úsilí pracovní skupiny v oblasti 
inteligentního měření a žádá Komisi, aby 
do poloviny roku 2011 předložila několik 
doporučení, kterými zajistí, že:

Or.en

Pozměňovací návrh 272

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

· inteligentní měření bude prováděno 
v souladu s časovým plánem třetího 
balíčku opatření pro trh s energií,

· inteligentní měření bude prováděno 
v souladu s časovým plánem třetího 
balíčku opatření pro trh s energií tak, aby 
bylo možné splnit cíl tohoto třetího 
balíčku opatření, tedy vybavit do roku 
2020 80 % budov inteligentními měřiči; 
žádá, aby malé a střední podniky, 
průmyslová odvětví a další střední nebo 
velcí spotřebitelé energie byli 
inteligentními měřiči vybaveni nejpozději 
do roku 2014,

Or.en

Pozměňovací návrh 273
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 1 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

· inteligentní měření bude prováděno
v souladu s časovým plánem třetího 
balíčku opatření pro trh s energií,

· instalace inteligentních měřičů bude 
prováděna v souladu s časovým plánem 
třetího balíčku opatření pro trh s energií, 
čímž se dosáhne rovnováhy ve spotřebě 
elektřiny a omezí potřeba vytvářet rezervy;

Or.el

Pozměňovací návrh 274
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

· se členské státy do konce roku 2011 
dohodnou na společných funkčních 
parametrech inteligentních měřičů,

· práce na pověření vypracovat normy pro 
společné funkční parametry inteligentních 
měřičů, kterou zahájila Komise, 
pokračuje; současně by měl být členským 
státům poskytnut dostatečný prostor pro 
stanovení jejich vlastních požadavků na 
tyto funkční parametry;

Or.de

Pozměňovací návrh 275
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

· se členské státy do konce roku 2011 
dohodnou na společných funkčních 
parametrech inteligentních měřičů,

· se členské státy do konce roku 2011 
dohodnou na společných funkčních 
parametrech inteligentních měřičů a budou 
přitom klást důraz na to, aby existovala 
možnost informovat zákazníky o jejich 
spotřebě buď přes displej těchto měřičů, 
nebo prostřednictvím internetu,

Or.el
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Pozměňovací návrh 276
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

· se členské státy do konce roku 2011 
dohodnou na společných funkčních 
parametrech inteligentních měřičů,

· se členské státy do konce roku 2011 
dohodnou na společných funkčních 
parametrech inteligentních měřičů a 
systémech jejich komunikace,

Or.en

Pozměňovací návrh 277

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

· se členské státy do konce roku 2011 
dohodnou na společných funkčních 
parametrech inteligentních měřičů,

· se členské státy do konce roku 2011 
dohodnou na minimálních společných 
funkčních parametrech inteligentních 
měřičů,

Or.en

Pozměňovací návrh 278

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

· Komise a členské státy stanoví konkrétní 
cíl v podobě počtu domácností, které mají 

vypouští se
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být do roku 2020 vybaveny inteligentními 
měřiči;

Or.en

Pozměňovací návrh 279
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

· Komise a členské státy stanoví konkrétní 
cíl v podobě počtu domácností, které mají 
být do roku 2020 vybaveny inteligentními 
měřiči;

vypouští se

Or.de

Pozměňovací návrh 280
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

· Komise a členské státy stanoví konkrétní 
cíl v podobě počtu domácností, které mají 
být do roku 2020 vybaveny inteligentními 
měřiči;

· Komise a členské státy stanoví konkrétní 
cíl v podobě počtu domácností, které mají 
být do roku 2020 vybaveny inteligentními 
měřiči; připomíná cíl stanovený v rámci 
třetího balíčku opatření pro trh s energií a 
očekává, že do roku 2020 bude 80 % 
domácností vybaveno inteligentními 
měřiči, a připomíná rovněž střednědobý 
cíl stanovující, že do roku 2015 bude 
inteligentními měřiči vybaveno 50 % 
domácností, jak bylo dohodnuto při 
formulování nové digitální agendy pro 
Evropu;

Or.el
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Pozměňovací návrh 281
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

· Komise a členské státy stanoví konkrétní 
cíl v podobě počtu domácností, které mají 
být do roku 2020 vybaveny inteligentními 
měřiči;

· Komise a členské státy stanoví konkrétní 
cíle, o jejichž splnění je třeba usilovat, a to 
v souladu s harmonogramem třetího 
balíčku opatření pro trh s energií a s 
přínosy inteligentního měření pro 
spotřebitele (jako je snížení spotřeby 
energie, pomoc spotřebitelům s nízkými 
příjmy a spotřebitelům vyžadujícím 
zvláštní ochranu a lepší servis pro 
zákazníky); členské státy vypracují a 
zveřejní strategii, díky níž budou moci 
všichni spotřebitelé, včetně osob 
vyžadujících zvláštní ochranu a osob 
s nízkými příjmy, těžit z potenciálních 
výhod inteligentního měření;

Or.en

Pozměňovací návrh 282

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

· na všech vnitrostátních a mezistátních 
trzích s energií i trzích s pomocnými 
službami (vyrovnávání, rezervy…) budou 
povoleny a podporovány agregace, v nichž 
dochází ke spojování odběru větším 
počtem konečných zákazníků s cílem 
získat nižší sazby než, jaké by kterýkoliv 
z těchto zákazníků měl individuálně;

Or.en
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Pozměňovací návrh 283
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

· budou prosazovány nezbytné podpůrné 
mechanismy a investice do infrastruktury 
s cílem umožnit rozsáhlé úpravy nových 
technologií, díky nimž lze zvýšit 
energetickou účinnost,

Or.en

Pozměňovací návrh 284

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 b (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

· vnitrostátní provozovatelé přepravní 
soustavy a regulační orgány budou 
povinny zavést sazby zohledňující, 
v kterou dobu je síť využívána, aby tak 
finančně motivovaly k používání 
nouzového odpojování neprioritních 
obvodů a k řízení poptávky,

Or.en

Pozměňovací návrh 285

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 c (nová) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

· je pro inteligentní měřiče připraveno 
prováděcí opatření týkající se ekodesignu, 
aby bylo zaručeno, že tyto výrobky jsou 
energeticky účinné a že zbytečně nezvyšují 
spotřebu energie v domácnostech,

Or.en

Pozměňovací návrh 286

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 – odrážka 3 d (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

· probíhající přípravná studie o síťových 
pohotovostních režimech (prováděná 
v rámci směrnice o ekodesignu) se zabývá 
inteligentními měřiči za účelem jejich 
případné budoucí regulace;

Or.en

Pozměňovací návrh 287
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Komisi, aby do plánu SET 
zařadila oddíl zaměřený na rozvoj 
a podporu technologií a výrobků, které 
prosazují energetickou účinnost
a efektivní využívání zdrojů;

25. vyzývá Komisi, aby do plánu SET 
zařadila oddíl zaměřený na rozvoj 
a podporu průmyslových technologií
s nízkou spotřebou energie a méně 
energeticky náročných stavebních 
materiálů v odvětví stavebnictví a 
strojírenství a výrobků, jejichž použití 
prosazuje účinnost primární energie a 
efektivní využívání zdrojů;
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Or.pl

Pozměňovací návrh 288
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že Evropa by měla být 
průkopníkem ve vyvíjení internetových 
technologií souvisejících s energetikou a 
nízkouhlíkových informačních a 
komunikačních technologií; zastává 
názor, že lepší podporu inovací musí vždy 
doprovázet snížení byrokratické zátěže 
žadatelů; vyzývá Komisi, aby 
přepracováním postupů rámcového 
programu tuto zátěž snížila;

Or.en

Pozměňovací návrh 289
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi, aby v partnerství 
s evropskými orgány pro regulaci 
energetiky zrychlila zavádění prudkého 
odstupňování cenových sazeb za elektřinu 
(odstupňovaný sazebník) a současně 
vybavila podniky a domácnosti 
inteligentními měřiči a další technologií 
potřebnou k tomu, aby mohly reagovat na 
cenové pobídky a snižovat využívání 
energie;

Or.en
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Pozměňovací návrh 290
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
navrhly pobídky pro obzvláště inovativní 
technologie, a podpořily tak energetickou 
účinnost; k takovým pobídkám patří 
například programy stimulující 
umisťování na trh, cílené priority ve 
vývoji a výzkumu nebo podpora výroby 
v malých objemech za účelem předvedení 
nových technologií.

Or.de

Pozměňovací návrh 291
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. upozorňuje na to, že zkrácení 
nadměrně dlouhé sítě konverzních 
zařízení pro přeměnu jednoho druhu 
energie v jiný představuje významný zdroj 
úspor (například je lepší vytápět plynem 
než vyrábět elektřinu v plynových 
elektrárnách a touto elektřinou pak 
vytápět domy);

Or.pl

Pozměňovací návrh 292
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový) 



AM\833862CS.doc 39/103 PE450.652v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. upozorňuje na nutnost zavádět 
vzdělávací programy, zejména programy 
zaměřené na technické pracovníky 
zprostředkování;

Or.en

Pozměňovací návrh 293
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá Komisi, aby vydala ambiciózní 
bílou knihu o dopravě s cílem vybudovat 
udržitelnou evropskou dopravní politiku, 
která podpoří zavedení nových, 
energeticky účinných technologií a sníží 
závislost na fosilních palivech, zejména 
na ropě;

26. žádá Komisi, aby vydala ambiciózní 
bílou knihu o dopravě s cílem vybudovat 
udržitelnou evropskou dopravní politiku, 
která podpoří zavedení nových, 
energeticky účinných technologií 
a elektrifikaci dopravy, což bude 
vyžadovat přechod na elektrický pohonný 
systém s nízkými emisemi uhlíku, aby bylo 
možné co nejvíce snížit emise CO2;

Or.en

Pozměňovací návrh 294
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá Komisi, aby vydala ambiciózní 
bílou knihu o dopravě s cílem vybudovat 
udržitelnou evropskou dopravní politiku, 
která podpoří zavedení nových, 
energeticky účinných technologií a sníží 
závislost na fosilních palivech, zejména na 
ropě;

26. žádá Komisi, aby vydala ambiciózní 
bílou knihu o dopravě s cílem vybudovat 
udržitelnou evropskou dopravní politiku, 
která ve všech odvětvích podpoří zavedení 
nových, energeticky účinných technologií 
a sníží závislost na fosilních palivech, 
zejména na ropě, a přispěje ke zvýšení 
povědomí o otázkách energie při 
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plánování infrastruktury a územním 
plánování;

Or.en

Pozměňovací návrh 295
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá Komisi, aby vydala ambiciózní 
bílou knihu o dopravě s cílem vybudovat 
udržitelnou evropskou dopravní politiku, 
která podpoří zavedení nových, 
energeticky účinných technologií a sníží 
závislost na fosilních palivech, zejména na 
ropě;

26. žádá Komisi, aby vydala ambiciózní 
bílou knihu o dopravě s cílem vybudovat 
udržitelnou evropskou dopravní politiku, 
která podpoří zavedení nových, 
energeticky účinných technologií a sníží 
závislost na fosilních palivech, zejména na 
ropě, a v této souvislosti přispěje ke 
zvýšení povědomí o otázkách energie při 
plánování infrastruktury a územním 
plánování;

Or.en

Pozměňovací návrh 296
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá Komisi, aby vydala ambiciózní 
bílou knihu o dopravě s cílem vybudovat 
udržitelnou evropskou dopravní politiku, 
která podpoří zavedení nových, 
energeticky účinných technologií a sníží 
závislost na fosilních palivech, zejména na 
ropě;

26. žádá Komisi, aby vydala ambiciózní 
bílou knihu o dopravě s cílem vybudovat 
udržitelnou evropskou dopravní politiku, 
která podpoří zavedení nových, 
energeticky účinných technologií a sníží 
závislost na fosilních palivech, zejména na 
ropě, a v této souvislosti přispěje ke 
zvýšení povědomí o otázkách energie při 
plánování infrastruktury a územním 
plánování;

Or.en
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Pozměňovací návrh 297

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá Komisi, aby vydala ambiciózní 
bílou knihu o dopravě s cílem vybudovat 
udržitelnou evropskou dopravní politiku, 
která podpoří zavedení nových, 
energeticky účinných technologií a sníží 
závislost na fosilních palivech, zejména na 
ropě;

26. žádá Komisi, aby vydala ambiciózní 
bílou knihu o dopravě s cílem vybudovat 
udržitelnou evropskou dopravní politiku, 
která podpoří zavedení nových, 
energeticky účinných technologií, sníží 
závislost na fosilních palivech, zejména na 
ropě, a bude v souladu s cílem snížit emise 
skleníkových plynů do roku 2050 o 80 až 
95 %;

Or.en

Pozměňovací návrh 298
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s evropským odvětvím IKT vypracovala 
studii, při níž bude analyzovat význam 
středisek pro údaje o energetické 
účinnosti a vydávat k nim doporučení, a 
to se zvláštním přihlédnutím 
k ekonomickému přínosu pro vnitrostátní 
vlády, provozovatele velkých 
institucionálních středisek pro údaje, 
soukromé podniky a spotřebitele, tedy 
středisek, která by mohla být k dispozici 
díky většímu využívání nových energeticky 
účinných výrobků, služeb a metod měření; 
tyto analýzy a tato doporučení se zaměří 
na tři překážky zjištěné v předchozích 
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studiích, které možná již nejsou aktuální: 
na nedostatek definic účinnosti, 
rozdělování pobídek a na neochotu nést 
riziko;

Or.en

Pozměňovací návrh 299
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že uplatňování 
informačních a komunikačních 
technologií v silniční dopravě a ve vztahu 
k jejím styčným bodům s jinými druhy 
dopravy významně přispěje ke zvýšení 
energetické účinnosti, k bezpečnosti a 
zajištění tohoto druhu dopravy, a vyzývá 
Komisi a členské státy, aby v celé Unii 
zajistily koordinované a účinné zavedení 
inteligentních dopravních systémů;

Or.en

Pozměňovací návrh 300
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje význam logistiky při 
racionalizaci dopravy a snižování emisí 
uhlíku; uznává potřebu zvýšit veřejné 
a soukromé investice do nástrojů IKT za 
účelem rozvoje inteligentních 
energetických infrastruktur pro dopravu, 
a zejména za účelem dosažení 
elektronické podpory nákladní dopravy a 
inteligentních dopravních systémů (ITS);
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Or.en

Pozměňovací návrh 301

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že je zapotřebí zvýšit 
energetickou účinnost dopravního 
systému celkově, a to přechodem 
z energeticky velmi náročných druhů 
dopravy, jako jsou nákladní a osobní 
automobily, na způsoby přepravy s nízkou 
spotřebou energie, jako je železniční 
doprava, jízda na kole či pěší chůze 
v případě přepravy cestujících nebo 
železniční doprava a ekologická lodní 
doprava v případě nákladní přepravy; 

Or.en

Pozměňovací návrh 302
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá k tomu, aby do konce roku 
2011 byl proveden přezkum za účelem 
vyhodnocení pokroku dosaženého při 
plnění cíle EU stanoveného pro normy 
emisí u osobních automobilů a aby byl 
vytyčením dalších cílů na období 2020–
2030 vymezen v automobilovém průmyslu 
horizont dlouhodobého plánování;   

Or.en
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Pozměňovací návrh 303

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. uznává, že vyšší účinnost paliva může 
u vozidel značně snížit jeho spotřebu, a 
žádá proto Evropskou komisi, aby navrhla 
další cíle, a to snížení emisí osobních 
automobilů na 65 g CO2/km do roku 2025 
a na 50 g CO2/km do roku 2030, tak, aby 
toto odvětví získalo potřebnou jistotu 
vyplývající z dlouhodobého plánování; 
žádá Komisi, aby kromě cílů snížit CO2
stanovených pro veškerá vozidla 
předložila také právní předpisy, na jejichž 
základě by bylo nutné stáhnout z trhu 
modely osobních automobilů s nejnižší 
energetickou účinností;

Or.en

Pozměňovací návrh 304
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. zdůrazňuje nezbytnost evropského 
přístupu a integrace elektromobilů do 
celoevropské inteligentní sítě, která by 
byla schopna využívat energii, jež je 
vyrobena přímo v místě z obnovitelných 
zdrojů;

Or.en
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Pozměňovací návrh 305
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 26 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly do inteligentních dopravních 
systémů, které poskytují inovativní služby 
spjaté s různými druhy dopravy a řízení 
dopravy a s koordinovanějšími a 
„inteligentnějšími“ dopravními sítěmi;

Or.en

Pozměňovací návrh 306
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby podpořila rozvoj 
inovativních zařízení, která zlepší 
energetickou účinnost (např. spoilery 
nákladních automobilů), a aby zvážila 
možnost, že bude jejich používání povinné, 
pokud se ukáže, že jsou nákladově účinné;

27. vyzývá Komisi, aby navrhla normu 
energetické účinnosti pro mobilní 
klimatizační systémy, a to v rámci 
integrovaného přístupu ke snižování emisí 
CO2 produkovaných lehkými užitkovými 
vozidly, a podpořila rozvoj inovativních 
zařízení, která zlepší energetickou účinnost 
(např.  spoilery nákladních automobilů), 
a aby zvážila možnost, že bude jejich 
používání povinné, pokud se ukáže, že jsou 
nákladově účinné;

Or.en

Pozměňovací návrh 307
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 27 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby podpořila rozvoj 
inovativních zařízení, která zlepší
energetickou účinnost (např. spoilery 
nákladních automobilů), a aby zvážila 
možnost, že bude jejich používání povinné, 
pokud se ukáže, že jsou nákladově účinné;

27. vyzývá Komisi, aby podpořila rozvoj 
inovativních řešení, jejichž pomocí by bylo 
možné snížit u vozidel třecí odpor a odpor 
vzduchu při řízení, a zlepšit tak jejich 
energetickou účinnost (např. spoilery 
nákladních automobilů, správná 
aerodynamika vozidel ), a aby zvážila 
možnost, že bude používání těchto řešení
povinné, pokud se ukáže, že jsou 
nákladově účinné;

Or.pl

Pozměňovací návrh 308
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby podpořila rozvoj 
inovativních zařízení, která zlepší 
energetickou účinnost (např. spoilery 
nákladních automobilů), a aby zvážila 
možnost, že bude jejich používání 
povinné, pokud se ukáže, že jsou 
nákladově účinné;

27. vyzývá Komisi, aby podpořila rozvoj 
nákladově účinných inovativních zařízení, 
která zlepší energetickou účinnost (např.  
spoilery nákladních automobilů), a přispěla 
tak k jejich využívání;

Or.en

Pozměňovací návrh 309
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby podpořila rozvoj 
inovativních zařízení, která zlepší 
energetickou účinnost (např. spoilery 
nákladních automobilů), a aby zvážila 
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možnost, že bude jejich používání povinné, 
pokud se ukáže, že jsou nákladově účinné;

Or.el
(Linguistická úprava; netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 310
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. poznamenává, že zatímco Spojené 
státy nedávno přijaly právní předpisy, 
podle nichž je nutné u nových automobilů 
a lehkých užitkových vozidel dosáhnout 
do roku 2016 ročního snižování spotřeby
o 5 %, právní předpisy EU stanovují cíl 
snižovat spotřebu do roku 2015 o méně 
než 3 % ročně;

Or.en

Pozměňovací návrh 311
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. v této souvislosti podporuje používání 
energeticky účinných pneumatik a žádá
Komisi, aby stanovila minimální 
požadavky na energetickou účinnost 
vozidel zakoupených veřejnými orgány 
a pneumatik těchto vozidel;

28. vyzývá Komisi, aby stanovila 
minimální požadavky na energetickou 
účinnost pro všechny druhy dopravy, 
obzvláště pro vozidla zakoupená 
veřejnými orgány a pneumatiky těchto 
vozidel; žádá Komisi, aby do konce roku 
2011 předložila strategii snižování 
spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých 
nákladních vozidel, která nejsou 
stávajícími předpisy téměř vůbec 
upravena;

Or.en
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Pozměňovací návrh 312
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28α. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
jednotného povinného celoevropského 
systému označování osobních vozidel, což 
by omezilo narušování trhu, přispělo ke 
zvyšování informovanosti evropské 
veřejnosti a k využívání technických 
inovací při snižování spotřeby energie a 
znečišťujících emisí produkovaných 
vozidly; vyzývá rovněž Komisi, aby 
prověřila možnost rozšířit navrhovaný 
jednotný systém označování na 
elektromobily a hybridní vozidla;

Or.el

Pozměňovací návrh 313
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zajistila rámcové 
podmínky pro vývoj elektromobilů, 
zejména pokud jde o standardizaci 
softwaru pro infrastrukturu a nabíjecích 
stanic;

29. vyzývá Komisi, aby nejpozději do 
poloviny roku 2011 zajistila rámcové
podmínky pro vývoj elektromobilů, 
zejména pokud jde o standardizaci 
infrastruktury a technologií nabíjení, 
které zaručí interoperabilitu a bezpečnost 
infrastruktury; dále Komisi vyzývá, aby 
vypracovala harmonizované podmínky 
schvalování elektromobilů se zvláštním 
ohledem na zdraví a bezpečnost jak 
pracovníků ve výrobě těchto vozidel, tak i 
koncových uživatelů;

Or.en
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Pozměňovací návrh 314
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zajistila rámcové 
podmínky pro vývoj elektromobilů, 
zejména pokud jde o standardizaci 
softwaru pro infrastrukturu a nabíjecích 
stanic;

29. vyzývá Komisi, aby zajistila rámcové 
podmínky pro vývoj elektromobilů, 
zejména pokud jde o standardizaci 
softwaru pro infrastrukturu a nabíjecích 
stanic; domnívá se, že elektromobily by 
mohly hrát významnou úlohu při 
rozšiřování inteligentní sítě, při větším 
využívání energie z obnovitelných zdrojů 
závislých na počasí a při zvyšování 
účinnosti kontroly zatížení sítí;

Or.hu

Pozměňovací návrh 315
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zajistila rámcové 
podmínky pro vývoj elektromobilů, 
zejména pokud jde o standardizaci 
softwaru pro infrastrukturu a nabíjecích 
stanic;

29. vyzývá Komisi, aby urychleně zajistila 
rámcové podmínky pro vývoj 
elektromobilů, zejména pokud jde 
o standardizaci softwaru pro infrastrukturu 
a nabíjecích stanic, jelikož elektromobily 
vstoupí od roku 2011 na trh; opět 
zdůrazňuje, že je nutné zavést potřebnou 
infrastrukturu nabíjení do roku 2011;

Or.en
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Pozměňovací návrh 316
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zajistila rámcové 
podmínky pro vývoj elektromobilů, 
zejména pokud jde o standardizaci 
softwaru pro infrastrukturu a nabíjecích 
stanic;

29. vyzývá Komisi, aby zajistila rámcové 
podmínky pro rychlý vývoj elektromobilů, 
zejména pokud jde o standardizaci 
softwaru pro infrastrukturu a nabíjecích 
stanic, a aby blíže prozkoumala možnost 
snížit emise uhlíku využíváním vozidel na 
plynový pohon, a to i na bioplyn;

Or.fr

Pozměňovací návrh 317
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zajistila rámcové 
podmínky pro vývoj elektromobilů, 
zejména pokud jde o standardizaci 
softwaru pro infrastrukturu a nabíjecích 
stanic;

29. vyzývá Komisi, aby zajistila rámcové 
podmínky pro vývoj elektromobilů, 
zejména pokud jde o standardizaci 
softwaru pro infrastrukturu, nabíjecích 
stanic a možnosti využívat jejich baterie 
k ukládání energie za účelem dosažení 
rovnováhy v energetické síti;

Or.el

Pozměňovací návrh 318
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zajistila rámcové 
podmínky pro vývoj elektromobilů, 

29. vyzývá Komisi, aby zajistila rámcové 
podmínky pro vývoj elektromobilů, 
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zejména pokud jde o standardizaci 
softwaru pro infrastrukturu a nabíjecích 
stanic;

zejména pokud jde o standardizaci 
softwaru pro infrastrukturu a nabíjecích 
stanic, a zaměřila se zejména na poměr 
výkonu vůči hmotnosti u osobních a 
nákladních automobilů;

Or.en

Pozměňovací návrh 319
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zajistila rámcové 
podmínky pro vývoj elektromobilů, 
zejména pokud jde o standardizaci 
softwaru pro infrastrukturu a nabíjecích 
stanic;

29. vyzývá Komisi, aby zajistila rámcové 
podmínky pro vývoj elektromobilů a 
vozidel využívajících palivové články či 
biopalivo, zejména pokud jde 
o standardizaci softwaru pro infrastrukturu 
a nabíjecích stanic či stanic pro výměnu 
článků nebo doplňování paliva;

Or.en

Pozměňovací návrh 320
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby zajistila rámcové 
podmínky pro vývoj elektromobilů, 
zejména pokud jde o standardizaci 
softwaru pro infrastrukturu a nabíjecích 
stanic;

29. vyzývá Komisi, aby zajistila rámcové 
podmínky pro vývoj vozidel využívajících 
čisté a udržitelné zdroje energie, zejména 
pro vývoj infrastruktury, jako jsou 
nabíjecí stanice;

Or.en
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Pozměňovací návrh 321
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. znovu opakuje, že je třeba podpořit 
intermodální řešení dopravy a také rozvoj 
inteligentních dopravních systémů tak, aby 
bylo v odvětví dopravy dosaženo úspor 
energie (včetně zpoplatnění vjezdu do 
přetížených oblastí, informačních 
technologií pro řízení dopravy, železniční 
infrastruktury atd.);

30. znovu opakuje, že je třeba podpořit 
intermodální řešení dopravy a také rozvoj 
inteligentních dopravních systémů tak, aby 
bylo v odvětví dopravy dosaženo úspor 
energie (včetně informačních technologií 
pro řízení dopravy, železniční 
infrastruktury atd.);

Or.en

Pozměňovací návrh 322
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. znovu opakuje, že je třeba podpořit 
intermodální řešení dopravy a také rozvoj 
inteligentních dopravních systémů tak, aby 
bylo v odvětví dopravy dosaženo úspor 
energie (včetně zpoplatnění vjezdu do 
přetížených oblastí, informačních 
technologií pro řízení dopravy, železniční 
infrastruktury atd.);

30. znovu opakuje, že je třeba podpořit 
řešení z oblasti intermodální dopravy a 
změny paradigmatu a také rozvoj 
inteligentních dopravních systémů tak, aby 
bylo v odvětví dopravy dosaženo úspor 
energie (včetně zpoplatnění vjezdu do 
přetížených oblastí, informačních 
technologií pro řízení dopravy, železniční 
infrastruktury atd.);

Or.en

Pozměňovací návrh 323
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. bere na vědomí, že informace pro 
spotřebitele a reklama jsou důležitými 
činiteli ve snaze nasměrovat spotřebitele 
ke kupním rozhodnutím a jízdním 
návykům, které jsou z hlediska energie 
účinnější; požaduje zavedení jasného 
systému klasifikace nových osobních 
automobilů podle spotřeby paliva a emisí 
CO2 a povinnou instalaci měřidel či 
indikátorů spotřeby paliva do vozidel;  

Or.en

Pozměňovací návrh 324
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá členské státy, aby zrušily 
daňové systémy, které podněcují ke koupi 
vozidel, jež nevyužívají palivo efektivně10 ;

31. vyzývá členské státy, aby zrušily 
daňové systémy, které podněcují ke koupi 
vozidel, jež nevyužívají palivo efektivně10

a nahradily je daňovými systémy, které 
podněcují ke koupi vozidel, jež palivo 
využívají efektivně;

Or.en

Pozměňovací návrh 325
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. uznává, že zavedení modulárních 
silničních vlaků je udržitelným řešením, 
které přispívá k vyšší míře energetické 
účinnosti odvětví silniční dopravy; dále 
uznává, že rozdílná pravidla, jimž 
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modulární silniční vlaky čelí při přejezdu 
hranic mezi zeměmi, působí proti 
rozsáhlejšímu využívání tohoto druhu 
silniční dopravy; vyzývá Komisi, aby 
prošetřila, které rozdíly v pravidlech je 
možné jednoduše překonat a jak lze 
zajistit vyšší míru přeshraniční přepravy 
modulárními silničními vlaky;

Or.en

Pozměňovací návrh 326
Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. domnívá se, že pro zvýšení 
energetické účinnosti mají rozhodující 
význam cenové signály. Zdanění energie a 
uhlíku by mělo být součástí revidovaného 
akčního plánu pro energetickou účinnost, 
neboť využívání ekonomických nástrojů 
je nákladově nejefektivnější způsob 
podpory energetických úspor. K dosažení 
plného potenciálu inteligentního měření 
je pro konečné uživatele zapotřebí větší 
cenové flexibility, např. na základě 
hodinových intervalů;

Or.en

Pozměňovací návrh 327
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. domnívá se, že pro zvýšení 
energetické účinnosti mají rozhodující 
význam cenové signály. Zdanění energie a 
uhlíku a revize směrnice o energetické 
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dani by měly být součástí revidovaného 
akčního plánu pro energetickou účinnost, 
neboť využívání ekonomických nástrojů 
je nákladově nejefektivnější způsob 
podpory energetických úspor. K dosažení 
plného potenciálu inteligentního měření 
je pro konečné uživatele zapotřebí větší 
cenové flexibility, např. na základě 
hodinových intervalů;

Or.en

Pozměňovací návrh 328
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. vyzývá Komisi, aby přistoupila k 
revizi směrnice o zdanění energií a 
zahrnula do ní prvek emisí CO2 ve spojení 
se spotřebou energie s cílem vytvořit 
dodatečné zdroje zaměřené mimo jiné na 
dosažení cílů EU v oblasti změny klimatu 
a zejména na podporu energetické 
účinnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 329
Fiona Hall, Lena Ek, Vladko Todorov Panayotov, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový) (za názvem 6) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. připomíná Komisi a členským státům 
„energetickou triádu“, podle níž by se 
před tím, než se odsouhlasí jakékoli 
investice do dodatečné nabídky energie, 
měla snížit poptávka po energii;   

Or.en
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Pozměňovací návrh 330
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na vybudování evropského rámce 
revolvingových finančních nástrojů, který 
by prosazoval doplňková opatření 
zaměřená na energetickou účinnost, jež 
podpoří stávající úspěšné vnitrostátní 
systémy a distribuční kanály (např. 
prostřednictvím sdílení rizik) a přispějí 
k vytvoření a zdokonalení systémů 
energetické účinnosti v jednotlivých 
členských státech;

32. vyzývá Komisi, aby předložila zprávu 
o potřebě další finanční pomoci za účelem 
zvýšení energetické účinnosti existujícího 
stavebního fondu, která rovněž zhodnotí 
stávající finanční nástroje. V případě 
potřeby by Komise mohla předložit návrhy 
na vybudování evropského rámce 
revolvingových finančních nástrojů, který 
by prosazoval doplňková opatření 
zaměřená na energetickou účinnost, jež 
podpoří stávající úspěšné vnitrostátní 
systémy a distribuční kanály (např. 
prostřednictvím sdílení rizik) a přispějí 
k vytvoření a zdokonalení systémů 
energetické účinnosti v jednotlivých 
členských státech;

Or.en

Pozměňovací návrh 331

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na vybudování evropského rámce 
revolvingových finančních nástrojů, který 
by prosazoval doplňková opatření 
zaměřená na energetickou účinnost, jež 
podpoří stávající úspěšné vnitrostátní 
systémy a distribuční kanály (např. 
prostřednictvím sdílení rizik) a přispějí

32. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na vybudování evropského rámce 
revolvingových finančních nástrojů, jež 
bude poskytovat podporu a záruky pro
vnitrostátní systémy a distribuční kanály 
(např. prostřednictvím sdílení rizik) a který 
bude doplňkem k vytvoření a zdokonalení 
systémů energetické účinnosti 
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k vytvoření a zdokonalení systémů 
energetické účinnosti v jednotlivých 
členských státech;

v jednotlivých členských státech;

Or.en

Pozměňovací návrh 332
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na vybudování evropského rámce 
revolvingových finančních nástrojů, který 
by prosazoval doplňková opatření 
zaměřená na energetickou účinnost, jež 
podpoří stávající úspěšné vnitrostátní 
systémy a distribuční kanály (např. 
prostřednictvím sdílení rizik) a přispějí 
k vytvoření a zdokonalení systémů 
energetické účinnosti v jednotlivých 
členských státech;

32. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na vybudování evropského rámce 
revolvingových finančních nástrojů, 
daňových a účetních opatření a vhodných 
předpisů, který by prosazoval doplňková 
opatření zaměřená na energetickou 
účinnost, jež podpoří stávající úspěšné 
vnitrostátní systémy a distribuční kanály 
(např. prostřednictvím sdílení rizik, jako 
jsou modely ESCO) a přispějí k vytvoření 
a zdokonalení systémů energetické 
účinnosti v jednotlivých členských státech;

Or.en

Pozměňovací návrh 333
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na vybudování evropského rámce 
revolvingových finančních nástrojů, který 
by prosazoval doplňková opatření 
zaměřená na energetickou účinnost, jež 
podpoří stávající úspěšné vnitrostátní 
systémy a distribuční kanály (např. 
prostřednictvím sdílení rizik) a přispějí 
k vytvoření a zdokonalení systémů 

32. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na vybudování evropského rámce 
revolvingových finančních nástrojů, který 
by prosazoval opatření zaměřená na 
energetickou účinnost ve vnitrostátních 
systémech a distribučních kanálech (např. 
prostřednictvím sdílení rizik) a přispějí 
k vytvoření a zdokonalení systémů 
energetické účinnosti v jednotlivých 
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energetické účinnosti v jednotlivých 
členských státech;

členských státech;

Or.en

Pozměňovací návrh 334
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
rovněž předložila návrh na harmonizaci 
opatření na podporu energií z 
obnovitelných zdrojů na úrovni EU s 
cílem dosáhnout pokroku v účinném 
rozvoji těchto energií. K rozvoji energií z 
obnovitelných zdrojů by mělo docházet 
především v těch regionech, které nejvíce 
oplývají přírodními zdroji potřebnými pro 
dané technologie a v nichž mohou být 
maximálně účinně využívány;

Or.de

Pozměňovací návrh 335
Theodoros Skylakakis, Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. žádá Komisi a členské státy, aby se 
dále zasazovaly o přijetí finančních 
nástrojů pro opatření a programy v oblasti 
energetické účinnosti, jež jsou dostupnější 
a vhodnější pro odvětví nemovitostí na 
úrovni soukromých osob, a zejména 
vlastníků domů a bytů s malým a středně 
velkým realitním portfoliem;    

Or.en
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Pozměňovací návrh 336
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. žádá Komisi a členské státy, aby se 
dále zasazovaly o přijetí finančních 
nástrojů a programů, jež jsou dostupnější 
a vhodnější pro odvětví nemovitostí na 
úrovni soukromých osob, a zejména 
vlastníků domů a bytů s malým a středně 
velkým realitním portfoliem;    

Or.en

Pozměňovací návrh 337
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 32 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32b. vyzývá Komisi, aby předložila výroční 
zprávu o tom, zda a jakým způsobem byly 
na úrovni členských států vytvořeny 
vhodné (daňové a dotační) pobídky, jako 
např. odpisy drobného průmyslového 
vybavení do výše 10 000 EUR v soukromé 
sféře a v kategorii malých a středních 
podniků nebo, v průmyslové sféře, 
progresivní odpisy ve výši 50 % v prvním 
roce nebo vytvoření vhodných 
investičních pobídek či dotací určených 
na výzkum, a to s cílem nadále prosazovat 
opatření v oblasti energetické účinnosti;   

Or.de
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Pozměňovací návrh 338
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 32 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32c. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
legislativní rámec, který by výnosy z aukcí 
povolenek na emise CO2 navázal u 
dotčených podniků v rámci systému pro 
obchodování s emisemi (ETS) na opatření 
v oblasti klimatu a energetické účinnosti;    

Or.de

Pozměňovací návrh 339
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 33 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. domnívá se, že by tento rámec měl 
zohlednit zkušenosti s využíváním 
existujících revolvingových nástrojů 
zajišťovaných z veřejných prostředků, 
využít stávající finanční prostředky EU 
a měl by být navržen tak, aby přitahoval 
jiné veřejné či soukromé finanční 
prostředky s cílem vytvořit co největší 
pákový efekt a podpořit finanční 
programy určené pro velký počet 
konečných příjemců;

33. domnívá se, že by tento rámec měl 
zohlednit zkušenosti s využíváním 
existujících revolvingových nástrojů 
zajišťovaných z veřejných prostředků, 
využít stávající finanční prostředky EU 
a měl by být navržen tak, aby přitahoval 
jiné veřejné či soukromé finanční 
prostředky s cílem vytvořit co největší 
pákový efekt; domnívá se, že Evropská 
komise nemůže být vždy jediným zdrojem 
veškerých finančních prostředků; vyzývá 
Komisi, aby sehrála klíčovou úlohu ve 
snaze uvolnit a maximálně využít finanční 
prostředky, které jsou k dispozici v rámci 
veřejných i soukromých finančních 
institucí; domnívá se, že Komise by měla 
pobízet finanční instituce i programy 
financování, jako např. Evropskou 
investiční banku, aby ve vysoké míře 
upřednostňovaly inovativní iniciativy v 
oblasti energetické účinnosti, obzvláště 
pokud přispívají k plnění dalších cílů EU, 
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jako např. růstu zaměstnanosti; 

Or.en

Pozměňovací návrh 340
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 33 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. domnívá se, že by tento rámec měl 
zohlednit zkušenosti s využíváním 
existujících revolvingových nástrojů 
zajišťovaných z veřejných prostředků, 
využít stávající finanční prostředky EU 
a měl by být navržen tak, aby přitahoval 
jiné veřejné či soukromé finanční 
prostředky s cílem vytvořit co největší 
pákový efekt a podpořit finanční programy 
určené pro velký počet konečných 
příjemců;

33. domnívá se, že by tento rámec měl 
zohlednit zkušenosti s využíváním 
existujících revolvingových nástrojů 
zajišťovaných z veřejných prostředků, 
využít stávající finanční prostředky EU 
a měl by být navržen tak, aby přitahoval 
jiné veřejné či soukromé finanční 
prostředky s cílem vytvořit co největší 
pákový efekt a podpořit finanční programy 
určené pro velký počet konečných 
příjemců. V této souvislosti by rovněž měla 
podporovat používání veškerých nástrojů, 
které účinně využívají veřejné finance, 
včetně partnerství veřejného a 
soukromého sektoru;

Or.en

Pozměňovací návrh 341
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 33 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. domnívá se, že by tento rámec měl 
zohlednit zkušenosti s využíváním 
existujících revolvingových nástrojů 
zajišťovaných z veřejných prostředků, 
využít stávající finanční prostředky EU 
a měl by být navržen tak, aby přitahoval 
jiné veřejné či soukromé finanční 
prostředky s cílem vytvořit co největší 

33. domnívá se, že by tento rámec měl 
zohlednit zkušenosti s využíváním 
existujících revolvingových nástrojů 
zajišťovaných z veřejných prostředků 
nejen pro spotřebitele, ale také pro 
společnosti poskytující spotřebitelům 
služby energetické účinnosti (ESCO),
využít stávající finanční prostředky EU 
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pákový efekt a podpořit finanční programy 
určené pro velký počet konečných 
příjemců;

a měl by být navržen tak, aby přitahoval 
jiné veřejné či soukromé finanční 
prostředky s cílem vytvořit co největší 
pákový efekt a podpořit finanční programy 
určené pro velký počet konečných 
příjemců.

Or.en

Pozměňovací návrh 342
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na to, jak zřídit povinné fondy členských 
států pro energetickou účinnost, které by 
prostřednictvím tzv. zelených bank 
napojených na tyto fondy umožnily 
finanční nástroje jako revolvingové fondy, 
které podporují doplňková opatření v 
oblasti  energetické účinnosti sloužící k 
podpoře (např. prostřednictvím sdílení 
rizik nebo záruk pro případ platební 
neschopnosti) stávajících a úspěšných 
vnitrostátních systémů a distribučních 
kanálů, včetně hypoték zakládajících se 
na aktivech a splácených systémem „pay 
as you save“, a které by v jednotlivých 
členských státech přispěly k vytvoření 
a zdokonalení systémů financování 
energetické účinnosti, jako jsou smlouvy 
o energetické účinnosti, smlouvy o 
financování třetí stranou a další smlouvy 
o rozdělení úspor. Toho je možné 
dosáhnout revizí směrnice 
o energetických službách;

Or.en
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Pozměňovací návrh 343
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. uznává, že nedostatek financí 
umožňujících platbu předem je hlavní 
překážkou modernizace budov v kategorii
domácností a malých a středních podniků, 
a vyzývá Komisi, aby vypracovala seznam 
inovačních řešení a osvědčených postupů, 
které by tento problém pomohly překonat, 
jako např. úspěšné nástroje „pay as you 
save“, revolvingové fondy a banky pro 
zelené investice (podle modelu KfW v 
Německu a Caisse Depots ve Francii); 

Or.en

Pozměňovací návrh 344
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. uznává, že jednou z největších 
překážek dosažení úspor energie na místní 
a regionální úrovni je skutečnost, že je 
třeba do této iniciativy investovat předem; 
je přesvědčen, že každé opatření přijaté na 
úrovni EU by mělo náležitě zohledňovat 
důsledky, jaké přinese obcím a regionům, 
i jejich rozpočtová omezení;

Or.en

Pozměňovací návrh 345
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový) 



PE450.652v01-00 64/103 AM\833862CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. podporuje úsilí Komise a členských 
států nalézt inovativní způsoby 
financování změnou systémů zdanění, 
které by vycházely z emisí uhlíku, čímž by 
vznikly pobídky pro spotřebitele a průmysl 
ve prospěch energetické účinnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 346
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. domnívá se, že při přípravě tohoto 
rámce je třeba mít na zřeteli veškeré 
finanční prostředky, které jsou v 
členských státech dostupné, aby bylo 
dosaženo součinnosti a nedocházelo k 
překrývání s ostatními finančními 
nástroji;

Or.en

Pozměňovací návrh 347
Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. vybízí členské státy, aby zvážily 
možnost snížit sazby DPH v případě 
modernizace budov za účelem zvýšení 
jejich energetické účinnosti;

Or.en
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Pozměňovací návrh 348
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 33 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33b. zdůrazňuje, že výnosy ze systému pro 
obchodování s emisemi by měly být 
přednostně určeny na nákladově efektivní 
financování energetické účinnosti a na 
šíření technologií využívaných v této 
oblasti; příjmy z jakékoliv inovativní 
formy zdanění týkajícího se změny 
klimatu a koordinované na úrovni EU by 
nadto měly být určeny na financování 
výzkumu a vývoje a opatření zaměřených 
na povzbuzení růstu při nízkých emisích 
uhlíku, a to snižováním jeho emisí, 
podporou energetické účinnosti a 
zlepšováním energetické infrastruktury 
v EU;

Or.en

Pozměňovací návrh 349
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. v této souvislosti vítá návrh Komise na 
využití nepřidělených finančních 
prostředků podle nařízení EEPR 
k vytvoření specializovaného finančního 
nástroje, který by podpořil iniciativy 
zaměřené na energetickou účinnost 
a obnovitelné zdroje energie, a žádá 
Komisi, aby tento návrh urychleně 
schválila;

34. v této souvislosti vítá návrh Komise na 
využití nepřidělených finančních 
prostředků podle nařízení EEPR 
k vytvoření specializovaného finančního 
nástroje, který by podpořil iniciativy 
zaměřené na energetickou účinnost 
a obnovitelné zdroje energie, a žádá 
Komisi, aby tento návrh urychleně 
schválila; zároveň poukazuje na to, že 
navzdory významnému potenciálu tohoto 
odvětví pro vytváření pracovních míst jsou 
investice do energetické účinnosti v 
programu evropské hospodářské obnovy 
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nezaslouženě málo podporovány;

Or.hu

Pozměňovací návrh 350
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. v této souvislosti vítá návrh Komise na 
využití nepřidělených finančních 
prostředků podle nařízení EEPR 
k vytvoření specializovaného finančního 
nástroje, který by podpořil iniciativy 
zaměřené na energetickou účinnost 
a obnovitelné zdroje energie, a žádá 
Komisi, aby tento návrh urychleně 
schválila;

34. v této souvislosti vítá návrh Komise na 
využití nepřidělených finančních 
prostředků podle nařízení EEPR k 
vytvoření specializovaného finančního 
nástroje, který by podpořil iniciativy 
zaměřené na energetickou účinnost a 
obnovitelné zdroje energie, žádá Komisi, 
aby tento návrh urychleně schválila, a 
současně rovněž podporuje využití 50 % 
příjmů z aukcí povolenek v rámci systému 
pro obchodování s emisemi na rozvoj 
iniciativ v oblasti energetické účinnosti a 
obnovitelných zdrojů energie;

Or.en

Pozměňovací návrh 351
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. v této souvislosti vítá návrh Komise na 
využití nepřidělených finančních 
prostředků podle nařízení EEPR 
k vytvoření specializovaného finančního 
nástroje, který by podpořil iniciativy 
zaměřené na energetickou účinnost 
a obnovitelné zdroje energie, a žádá 
Komisi, aby tento návrh urychleně 
schválila;

34. v této souvislosti vítá návrh Komise na 
využití nepřidělených finančních 
prostředků podle nařízení EEPR 
k vytvoření specializovaného finančního 
nástroje, který by podpořil iniciativy 
zaměřené na energetickou účinnost a nízké 
emise uhlíku v případě, že požadavky 
podmiňující financování nesplní žádný 
jiný projekt v rozsahu působnosti nařízení 
EEPR, a žádá Komisi, aby tento návrh 
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urychleně schválila;

Or.en

Pozměňovací návrh 352
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. v této souvislosti vítá návrh Komise na 
využití nepřidělených finančních 
prostředků podle nařízení EEPR 
k vytvoření specializovaného finančního 
nástroje, který by podpořil iniciativy 
zaměřené na energetickou účinnost 
a obnovitelné zdroje energie, a žádá 
Komisi, aby tento návrh urychleně 
schválila;

34. v této souvislosti vítá návrh Komise na 
využití nepřidělených finančních 
prostředků podle nařízení EEPR 
k vytvoření specializovaného finančního 
nástroje, který by podpořil iniciativy 
zaměřené na energetickou účinnost 
a obnovitelné zdroje energie na místní a 
regionální úrovni, a žádá Komisi, aby 
tento návrh urychleně schválila;

Or.en

Pozměňovací návrh 353
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. v této souvislosti vítá návrh Komise na 
využití nepřidělených finančních 
prostředků podle nařízení EEPR
k vytvoření specializovaného finančního 
nástroje, který by podpořil iniciativy 
zaměřené na energetickou účinnost 
a obnovitelné zdroje energie, a žádá 
Komisi, aby tento návrh urychleně 
schválila;

34. v této souvislosti vítá návrh Komise na 
využití nepřidělených finančních 
prostředků podle nařízení EERP
k vytvoření krátkodobého finančního 
nástroje, který by podpořil iniciativy 
zaměřené na energetickou účinnost 
a obnovitelné zdroje energie, a žádá 
Komisi, aby tento návrh urychleně 
schválila;

Or.en
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Pozměňovací návrh 354
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. v této souvislosti vítá návrh Komise na 
využití nepřidělených finančních 
prostředků podle nařízení EEPR 
k vytvoření specializovaného finančního 
nástroje, který by podpořil iniciativy 
zaměřené na energetickou účinnost 
a obnovitelné zdroje energie, a žádá 
Komisi, aby tento návrh urychleně 
schválila;

34. vítá návrh Komise na využití 
nepřidělených finančních prostředků podle 
nařízení EEPR k vytvoření 
specializovaného finančního nástroje, který 
by podpořil iniciativy zaměřené na 
energetickou účinnost a obnovitelné zdroje 
energie, a žádá Komisi, aby tento návrh 
urychleně schválila;

Or.en

Pozměňovací návrh 355
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. uznává, že jednou z největších 
překážek dosažení úspor energie na místní 
a regionální úrovni je skutečnost, že je 
třeba do této iniciativy investovat předem, 
a je znepokojen nedostatečným 
využíváním fondu EFRR na opatření v 
oblasti energetické účinnosti v mnoha 
členských státech; s náležitým 
přihlédnutím k důsledkům, jaké to přinese 
obcím a regionům, i k jejich rozpočtovým 
omezením naléhavě vyzývá členské státy, 
aby opatřením v oblasti energetické 
účinnosti, jako např. iniciativě pro 
inteligentní města, daly v operačních 
programech prioritu, a vyzývá Komisi, aby 
vypracovala postupy, jak učinit využívání 
stávajících strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti jako např. EFRR pro opatření 
v oblasti energetické účinnosti povinným;
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Or.en

Pozměňovací návrh 356
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. poukazuje na to, že zatímco 
inovativní technologie pro energetickou 
účinnost jsou již na trhu k dispozici, je 
třeba posílit odbornou přípravu 
pracovníků na všech úrovních, zejména 
aby se zajistily kvalitní energetické audity;  
žádá proto plné využívání a navýšení 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
pro účely odborné přípravy;

Or.en

Pozměňovací návrh 357
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. fondy EU by mohly hrát důležitou 
úlohu při vytváření vnitrostátních, 
regionálních a místních fondů, nástrojů 
nebo mechanismů v oblasti energetické 
účinnosti, které budou poskytovat 
možnosti financování;

Or.en

Pozměňovací návrh 358
Theodoros Skylakakis, Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 35 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. zdůrazňuje, že je potřeba zlepšit 
využívání stávajících fondů EU, jako je 
např. EFRR, na opatření zaměřená na 
energetickou účinnost; žádá Komisi, aby 
identifikovala překážky bránící využití 
většího podílu zdrojů ze strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti na tento účel 
a aby navrhla přiměřené kroky k odstranění 
těchto překážek (např. doplňková opatření 
na úrovni EU zaměřená na podporu 
technické pomoci);

35. zdůrazňuje, že je potřeba zlepšit 
využívání stávajících fondů EU, jako je 
např. EFRR a EZFRV, na opatření 
zaměřená na energetickou účinnost; žádá 
Komisi, aby identifikovala překážky 
bránící využití většího podílu zdrojů ze 
strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti, 
jakož i z fondů pro rozvoj venkova, na 
tento účel a aby navrhla přiměřené kroky k 
odstranění těchto překážek (např. 
doplňková opatření na úrovni EU zaměřená 
na podporu technické pomoci);žádá 
Komisi, aby prozkoumala, jakým 
způsobem by fondy EU mohly hrát 
důležitou úlohu při vytváření 
vnitrostátních, regionálních a místních 
fondů, nástrojů nebo mechanismů v 
oblasti energetické účinnosti, které 
poskytnou tyto možnosti financování 
soukromým vlastníkům nemovitostí, 
malým a středním podnikům a 
společnostem poskytujícím služby 
energetické účinnosti; 

Or.en

Pozměňovací návrh 359
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 35 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. zdůrazňuje, že je potřeba zlepšit 
využívání stávajících fondů EU, jako je 
např. EFRR, na opatření zaměřená na 
energetickou účinnost; žádá Komisi, aby 
identifikovala překážky bránící využití 
většího podílu zdrojů ze strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti na tento účel 
a aby navrhla přiměřené kroky k odstranění 
těchto překážek (např. doplňková opatření 
na úrovni EU zaměřená na podporu 

35. zdůrazňuje, že je potřeba zlepšit 
využívání stávajících fondů EU, jako je 
např. EFRR, na opatření zaměřená na 
energetickou účinnost; žádá Komisi, aby 
identifikovala překážky bránící využití 
většího podílu zdrojů ze strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti na tento účel 
a aby navrhla přiměřené kroky k odstranění 
těchto překážek (např. doplňková opatření 
na úrovni EU zaměřená na podporu 
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technické pomoci); technické pomoci); žádá Komisi, aby 
prozkoumala, jakým způsobem by fondy 
EU mohly hrát důležitou úlohu při 
vytváření vnitrostátních, regionálních a 
místních fondů, nástrojů nebo 
mechanismů v oblasti energetické 
účinnosti, které poskytnou tyto možnosti 
financování soukromým vlastníkům 
nemovitostí, malým a středním podnikům 
a společnostem poskytujícím služby 
energetické účinnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 360
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 35 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. zdůrazňuje, že je potřeba zlepšit 
využívání stávajících fondů EU, jako je 
např. EFRR, na opatření zaměřená na 
energetickou účinnost; žádá Komisi, aby 
identifikovala překážky bránící využití 
většího podílu zdrojů ze strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti na tento účel 
a aby navrhla přiměřené kroky 
k odstranění těchto překážek (např. 
doplňková opatření na úrovni EU 
zaměřená na podporu technické pomoci);

35. zdůrazňuje, že je potřeba zlepšit 
využívání stávajících fondů EU, jako je 
např. EFRR, na opatření zaměřená na 
energetickou účinnost; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby z energetické účinnosti 
učinily v operačních programech prioritu, 
a vyzývá Komisi a vnitrostátní orgány, aby 
vyvinuly způsoby usnadňující využívání
strukturálních fondů pro opatření v oblasti 
energetické účinnosti, jako je například 
zajištění lepší informovanosti na místní 
úrovni nebo zřizování ústředních 
správních míst (one-stop shop);

Or.en

Pozměňovací návrh 361
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 35 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. zdůrazňuje, že je potřeba zlepšit 
využívání stávajících fondů EU, jako je 
např. EFRR, na opatření zaměřená na 
energetickou účinnost; žádá Komisi, aby 
identifikovala překážky bránící využití 
většího podílu zdrojů ze strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti na tento účel
a aby navrhla přiměřené kroky k odstranění 
těchto překážek (např. doplňková opatření 
na úrovni EU zaměřená na podporu 
technické pomoci);

35. zdůrazňuje, že je potřeba zlepšit 
využívání stávajících fondů EU, jako je 
např. EFRR a EZFRV, na opatření 
zaměřená na energetickou účinnost; 
poukazuje na význam hodnocení těchto 
opatření především z hlediska dosažených 
energetických úspor spíše než následného 
hospodářského užitku jako např. 
vytvoření pracovních míst; žádá Komisi, 
aby identifikovala překážky bránící využití 
většího podílu zdrojů ze strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti pro účely 
energetické účinnosti a aby navrhla 
přiměřené kroky k odstranění těchto 
překážek (např. doplňková opatření na 
úrovni EU zaměřená na podporu technické 
pomoci);

Or.en

Pozměňovací návrh 362
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 35 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. zdůrazňuje, že je potřeba zlepšit 
využívání stávajících fondů EU, jako je 
např. EFRR, na opatření zaměřená na 
energetickou účinnost; žádá Komisi, aby 
identifikovala překážky bránící využití 
většího podílu zdrojů ze strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti na tento účel 
a aby navrhla přiměřené kroky k odstranění 
těchto překážek (např. doplňková opatření 
na úrovni EU zaměřená na podporu 
technické pomoci);

35. zdůrazňuje, že je potřeba zlepšit a 
zvýšit využívání stávajících fondů EU, jako 
je např. EFRR a EZFRV, na opatření 
zaměřená na energetickou účinnost; žádá 
Komisi, aby identifikovala překážky 
bránící využití většího podílu zdrojů ze 
strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti, 
jakož i z fondů pro rozvoj venkova, na 
tento účel a aby navrhla přiměřené kroky k 
odstranění těchto překážek (např. 
doplňková opatření na úrovni EU zaměřená 
na podporu technické pomoci a osvětu);

Or.en
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Pozměňovací návrh 363
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 35 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. zdůrazňuje, že je potřeba zlepšit 
využívání stávajících fondů EU, jako je 
např. EFRR, na opatření zaměřená na 
energetickou účinnost; žádá Komisi, aby 
identifikovala překážky bránící využití 
většího podílu zdrojů ze strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti na tento účel 
a aby navrhla přiměřené kroky k odstranění 
těchto překážek (např. doplňková opatření 
na úrovni EU zaměřená na podporu 
technické pomoci);

35. zdůrazňuje, že je potřeba zlepšit 
využívání stávajících fondů EU, jako je 
např. EFRR, na opatření zaměřená na 
energetickou účinnost; žádá Komisi, aby 
identifikovala překážky bránící využití 
většího podílu zdrojů ze strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti na tento účel 
a aby navrhla přiměřené kroky k odstranění 
těchto překážek (např. doplňková opatření 
na úrovni EU zaměřená na podporu 
technické pomoci, rozvoj kombinované 
výroby tepla a elektřiny, rozvoj 
velkokapacitních zařízení využívajících 
energie z obnovitelných zdrojů);

Or.en

Pozměňovací návrh 364
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. domnívá se, že pro zvýšení 
energetické účinnosti mají rozhodující 
význam cenové signály. Zdanění energie a 
uhlíku a revize směrnice o energetické 
dani by měly být součástí revidovaného 
akčního plánu pro energetickou účinnost, 
neboť využívání ekonomických nástrojů 
je nákladově nejefektivnější způsob 
podpory energetických úspor. K dosažení 
plného potenciálu inteligentního měření 
je pro konečné uživatele zapotřebí větší 
cenové flexibility, např. na základě 
hodinových intervalů;
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Or.en

Pozměňovací návrh 365

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. v souvislosti s očekávanou revizí 
strukturální politiky a politiky soudržnosti 
a finančního výhledu EU žádá, aby byly 
veškeré finanční prostředky EU 
prověřovány z hlediska klimatu a 
energetických úspor, čímž by se kritérium  
energetických úspor stalo automaticky 
nedílnou součástí podmínek přidělování 
finančních prostředků EU a na 
energetické úspory by plynul vyšší podíl 
těchto prostředků;   

Or.en

Pozměňovací návrh 366
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. v souvislosti s očekávanou revizí 
strukturální politiky a politiky soudržnosti 
a finančního výhledu EU žádá, aby byly 
veškeré finanční prostředky EU 
prověřovány z hlediska klimatu, 
energetické účinnosti a energetických 
úspor, čímž by se kritérium energetických 
úspor a energetické účinnosti stalo 
automaticky nedílnou součástí podmínek 
přidělování finančních prostředků EU;   

Or.en
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Pozměňovací návrh 367
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. znovu zdůrazňuje potřebu zpřístupnit 
strukturální fondy pro širší škálu metod 
modernizace budov a stavebních systémů, 
zejména formou zvýhodněných půjček pro 
soukromé vlastníky nemovitostí, což by 
podnítilo mnohem výraznější zájem o 
modernizaci stávajících budov, která je již 
značně potřebná, zejména v méně 
vyspělých oblastech EU;

Or.en

Pozměňovací návrh 368
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. v souvislosti s očekávanou revizí 
strukturální politiky a politiky soudržnosti 
a finančního výhledu EU žádá, aby byly 
veškeré finanční prostředky EU 
prověřovány z hlediska klimatu a 
energetických úspor, čímž by se kritérium 
energetických úspor stalo automaticky 
nedílnou součástí podmínek přidělování 
finančních prostředků EU;   

Or.en
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Pozměňovací návrh 369
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. domnívá se, že energetická účinnost 
by měla být považována za jedno z kritérií 
podmíněnosti při výběru a volbě projektů 
financovaných strukturálními fondy a 
Fondem soudržnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 370
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 35 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35b. vyzývá Komisi, aby úzce 
spolupracovala s Evropskou investiční 
bankou s cílem zapojit bankovní sektor do 
drobných investičních projektů v oblasti 
energetické účinnosti pomocí zvláštních 
finančních prostředků přidělovaných za 
účelem poskytování úvěrů, přičemž tyto 
investice by byly garantovány půjčkami od 
EIB a granty získanými ze strukturálních 
fondů; 

Or.en

Pozměňovací návrh 371
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 35 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35b. vyzývá Komisi, aby přezkum v 
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polovině období využila k přidělení více 
finančních prostředků na programy v 
oblasti energetické účinnosti a k prosazení 
možnosti využít až 15 % EFRR na 
energetickou účinnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 372
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. je přesvědčen o tom, že zavedení dvou 
složek zdanění, jedné vztahující se na oxid 
uhličitý a přísnějšího a komplexnějšího 
zdanění energie, zejména výroby elektřiny 
a také v případě pohonných hmot, by pro 
vnitrostátní rozpočty znamenalo 
významný příjem, který by bylo možné 
investovat zpět do energetických úspor, 
energií z obnovitelných zdrojů a použít je 
na kompenzační opatření v sociální 
oblasti; vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby 
provedla revizi směrnice o zdanění energií 
s cílem stanovit novou daňovou úpravu;

Or.en

Pozměňovací návrh 373
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. poukazuje na to, že politiky v oblasti 
energetické účinnosti by se měly zaměřit 
na zapojení co největšího počtu stran, z 
veřejného i soukromého sektoru, aby se 
dosáhlo maximálního možného pákového 
efektu, vznikla pracovní místa, podpořil se 
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ekologičtější růst a zformování 
konkurenčního, provázaného a 
udržitelného evropského trhu pro 
energetickou účinnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 374
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. vítá jasnou podporu, kterou v rámci 
strategie Evropa 2020 získal záměr 
přenést daňové zatížení z pracovních sil 
na daně uvalené na energie a související s 
ekologií, a žádá, aby se celá EU 
koordinovaně vydala tímto směrem; 

Or.en

Pozměňovací návrh 375
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 36 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36b. poukazuje na to, že zavést pro 
energetické společnosti povinnost plnit 
požadavky v oblasti energetické účinnosti 
by mohlo přinést dodatečné zdroje 
financování pro opatření zaměřená na 
energetickou účinnost, např. pomocí 
poplatků z dodávané energie vztahujících 
se na provozovatele přepravní soustavy a 
provozovatele distribuční soustavy, 
pomocí finančních prostředků 
poskytnutých dodavateli za účelem 
splnění povinnosti či formou pokut 
placených za nesplnění požadavků;      
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Or.en

Pozměňovací návrh 376
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 36 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36b. poukazuje na to, že ačkoli značnou 
část kapitálu potřebného předem k 
uskutečnění investic v oblasti 
energetických úspor bude nutné získat ze 
soukromého sektoru, je zapotřebí zásahu 
veřejných orgánů, aby bylo možné 
překonat selhání trhu a zajistit, aby k 
přechodu na nízké emise uhlíku došlo 
včas v souladu s cíli EU v oblasti energií z 
obnovitelných zdrojů a snižování emisí;

Or.en

Pozměňovací návrh 377
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 36 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36c. zdůrazňuje, že systém EU pro 
obchodování s emisemi má obrovský 
finanční potenciál pro investice do 
energetické účinnosti; je si vědom toho, že 
v období od roku 2012 až 2020 se aukcí 
povolenek EU na emise získá více než 112 
miliard EUR a že toto číslo by mohlo 
vzrůst až o 70 miliard EUR, zvýší-li se cíl 
EU, pokud jde o snížení emisí, na 30 %;   
dále poukazuje na to, že společnosti v EU 
skupují zejména v Číně a Indii miliony 
kreditů v rámci mechanismu čistého 
rozvoje (CDM), zatímco by do energetické 
účinnosti mohly investovat v tuzemsku;
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Or.en

Pozměňovací návrh 378
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 37 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vyzývá Komisi, aby prosazovala 
opatření EU na podporu technické 
pomoci, která poskytují zkušení (národní 
a mezinárodní) finanční 
zprostředkovatelé:

37. vyzývá Komisi, aby prosazovala 
opatření EU:

Or.en

Pozměňovací návrh 379
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 37 – odrážka 4 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• za účelem vytvoření účinného 
komunikačního nástroje a zahájení 
dialogu zaměřeného na občany, jehož 
cílem by bylo předávat informace o 
energetické účinnosti cílovým skupinám 
osob a působit jako vodítko pro jejich 
chování, pokud jde o spotřebu energie;  

Or.en

Pozměňovací návrh 380
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. je toho názoru, že společnosti 
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zajišťující energetické úspory (ESCO) 
mohou sehrát nezastupitelnou úlohu při 
dosahování cílů v oblasti energetické 
účinnosti; domnívá se, že Komise a 
členské státy musí provádět intenzivní 
osvětu, aby byla veřejnost s činností 
ESCO obeznámenější;

Or.hu

Pozměňovací návrh 381

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. žádá, aby byly fondy pro 
energetickou účinnost, které mohou 
členské státy zřídit podle směrnice o 
energetických službách, povinné, a to z 
důvodu, aby bylo možné kombinovat, 
vyčleňovat a racionalizovat stávající a 
budoucí dostupné finanční prostředky z 
veřejných zdrojů; 

Or.en

Pozměňovací návrh 382
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
program energetické účinnosti pro 
venkovské oblasti;

Or.en
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Pozměňovací návrh 383

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 37 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37b. tyto fondy pro energetickou účinnost 
mají být napojené mimo jiné na 
vnitrostátní banky podporující 
ekologickou infrastrukturu a způsobilé 
finanční instituce, aby se vytvořily 
finanční nástroje, které dokáží přivést 
soukromý kapitál (jako např. záruky pro 
případ platební neschopnosti, zvýhodněné 
půjčky s úrokovými subvencemi, 
financování třetí stranou) a přímé 
financování investičních mezer pro velké 
společnosti, malé a střední podniky či 
jednotlivce; veškeré nástroje mají 
podporovat postupné pobídky, přičemž 
progresivně větší podporu mají získat 
náročnější opatření v oblasti 
energetických úspor;

Or.en

Pozměňovací návrh 384

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 37 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro své fondy pro energetickou účinnost 
zajistily financování z veřejných zdrojů s 
využitím pojištění dluhopisů a 50 % 
příjmu z aukcí povolenek v rámci systému 
ETS, z revidované směrnice o zdanění 
energií a z urychleného ukončení dotací 
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pro fosilní paliva, jak bylo odsouhlaseno 
státy G20;  

Or.en

Pozměňovací návrh 385

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 37 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37d. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh revize směrnice o 
zdanění energií a strategický plán 
postupného ukončení dotací v řádu 
miliard EUR určených na fosilní paliva, 
včetně dotací pro silniční dopravu a 
letectví, a to nejen ve snaze zvýšit svůj 
příjem, ale také aby motivovala k 
energetickým úsporám; domnívá se, že 
revize směrnice o zdanění energií by 
neměla povolovat výjimky, ale využívat 
namísto toho kompenzační mechanismy;

Or.en

Pozměňovací návrh 386

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 37 e (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37e. vyzývá Komisi, aby provedla revizi 
inovativních řešení a osvědčených 
postupů s cílem překonat překážky a 
poskytnout vhodné postupné pobídky pro 
zlepšení v oblasti energetické účinnosti, 
jako např. zvýhodněné půjčky, slevy na 
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daních, systém bonus-malus, sníženou 
DPH; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
předložily návrh – nejspíše 
prostřednictvím svých vnitrostátních 
zelených bank a jim odpovídajících 
finančních institucí – nejméně tří nástrojů 
uvedených výše, a to pro každý sektor a 
skupinu konečných uživatelů, a aby 
schválily jejich použití;

Or.en

Pozměňovací návrh 387
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vyzývá Komisi, aby zvážila navržení
účinných opatření, která by energetické 
společnosti přiměla k investicím do 
energetické účinnosti;

38. vyzývá Komisi, aby navrhla účinná
opatření, která by zajistila, aby energetické 
společnosti investovaly do energetické 
účinnosti; poukazuje na to, že do úplného 
oddělení jednotlivých činností, včetně 
provozu distribučních soustav, nelze 
očekávat, že se energetické společnosti 
automaticky zapojí do poskytování služeb 
energetické účinnosti; poukazuje na to, že 
jestliže bude energetickým společnostem 
uložena povinnost investovat do 
energetické účinnosti, je třeba zajistit 
rovné podmínky a volný přístup na trh pro 
všechny způsobilé poskytovatele 
energetických služeb a opatření na 
zlepšení energetické účinnosti a současně 
zajistit kvalitu a životnost těchto opatření;   
zdůrazňuje potřebu aktivovat tento trh ve 
prospěch většího počtu aktérů, než jsou 
energetické společnosti, a to pomocí 
opatření na zvýšení nabídky a poptávky po 
těchto službách, např. prostřednictvím 
skupin zabývajících se zadáváním 
zakázek, dotacemi pro energetické audity 
a zvýšením informovanosti o těchto 
službách prostřednictvím informačních 
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opatření; 

Or.en

Pozměňovací návrh 388

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vyzývá Komisi, aby zvážila navržení 
účinných opatření, která by energetické 
společnosti přiměla k investicím do 
energetické účinnosti;

38. vyzývá Komisi, aby předložila návrh  
povinných požadavků na energetické 
úspory, které by se vztahovaly na veřejné 
služby a maloobchodníky; poukazuje na 
to, že nejvhodnější model plnění této 
povinnosti se bude odvíjet od struktury 
trhu s energií v daném členském státě; 
vyzývá proto Komisi, aby stanovila 
možnosti, ze kterých si členský stát bude 
moci zvolit model, který bude nejlépe 
vyhovovat jeho situaci, jako např. 
stanovení cíle energetických úspor a 
pokut splatných do specializovaných 
fondů pro energetickou účinnost či 
poplatku, přičemž příjem z jeho výběru by 
putoval do tohoto fondu;

Or.en

Pozměňovací návrh 389
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vyzývá Komisi, aby zvážila navržení 
účinných opatření, která by energetické
společnosti přiměla k investicím do 
energetické účinnosti;

38. vyzývá Komisi, aby zvážila navržení 
účinných opatření, která by společnosti 
poskytující energetické služby přiměla k 
investicím do energetické účinnosti;
zdůrazňuje potřebu aktivovat tento trh ve 
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prospěch většího počtu aktérů, než jsou 
energetické společnosti, a to pomocí 
opatření na zvýšení nabídky a poptávky po 
těchto službách, např. prostřednictvím 
skupin zabývajících se zadáváním 
zakázek, dotacemi pro energetické audity 
a zvýšením informovanosti o těchto 
službách prostřednictvím informačních 
opatření; 

Or.en

Pozměňovací návrh 390
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vyzývá Komisi, aby zvážila navržení
účinných opatření, která by energetické 
společnosti přiměla k investicím do 
energetické účinnosti;

38. vyzývá Komisi, aby zhodnotila, jakou 
úlohu plní energetické společnosti při 
prosazování energetické účinnosti, aby o 
tom podala zprávu a předložila návrhy
účinných opatření, která by energetické 
společnosti přiměla k investicím do 
energetické účinnosti a umožnila zlepšení 
ve prospěch energetické účinnosti u 
konečných uživatelů;

Or.en

Pozměňovací návrh 391
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vyzývá Komisi, aby zvážila navržení 
účinných opatření, která by energetické 
společnosti přiměla k investicím do 
energetické účinnosti;

38. vyzývá Komisi, aby zvážila navržení 
účinných opatření, která by energetické 
společnosti přiměla k investicím do 
energetické účinnosti, a to tím, že bude 
podporovat transformaci celého 
jednotného trhu směrem k vyšší 
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energetické účinnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 392
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vyzývá Komisi, aby zvážila navržení 
účinných opatření, která by energetické 
společnosti přiměla k investicím do
energetické účinnosti;

38. vyzývá členské státy, aby stanovily 
vhodné investiční rámce na podporu 
iniciativ v oblasti energetické účinnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 393
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vyzývá Komisi, aby zvážila navržení 
účinných opatření, která by energetické 
společnosti přiměla k investicím do 
energetické účinnosti;

38. vyzývá Komisi, aby zvážila navržení 
účinných opatření, jako např. kvalitně 
koncipované systémy bílých certifikátů a 
použití energetických štítků pro 
elektrárny, která by energetické 
společnosti přiměla k investicím do 
energetické účinnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 394
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 38 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vyzývá Komisi, aby zvážila navržení 
účinných opatření, která by energetické 
společnosti přiměla k investicím do 
energetické účinnosti;

38. vyzývá Komisi, aby zvážila navržení 
účinných opatření, která by energetické 
společnosti, jež vyrábějí energii a zajišťují 
její přenos na území EU, přiměla k 
investicím do energetické účinnosti a 
ochrany životního prostředí;

Or.en

Pozměňovací návrh 395
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vyzývá Komisi, aby zvážila navržení 
účinných opatření, která by energetické 
společnosti přiměla k investicím do 
energetické účinnosti;

38. vyzývá Komisi, aby zvážila navržení 
účinných opatření a pobídek k tomu, aby 
energetické společnosti investovaly do 
energetické účinnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 396

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. žádá rychlé přijetí celounijní definice 
energetické chudoby, která by poté mohla 
být přijata na úrovni členských států, a 
zlepšení při shromažďování údajů o tomto 
tématu; domnívá se však, že Komise a 
členské státy by měly bez dalších prodlev 
začít jednat a energetickou chudobu řešit; 
naléhavě je vyzývá, aby se při koncipování 
veřejných politik pro energetické úspory 
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zaměřily nejprve na osoby postižené 
energetickou chudobou, zejména pokud 
jde o finanční podporu, a aby každé dva 
roky podávaly zprávu o opatřeních, která 
přijaly za účelem řešení tohoto problému, 
a o jejich účinnosti; zejména žádá, aby 
postupně přestalo být používáno elektrické 
vytápění;

Or.en

Pozměňovací návrh 397
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
rozšířily svou regulační pravomoc a 
zajistily dodržování závazků v oblasti 
energetických úspor u veřejných služeb a 
kontroly kvality provedených opatření tím, 
že vnitrostátním regulačním orgánům 
udělí pravomoc ukládat sankce v případě 
nedodržování cílů v oblasti energetických 
úspor, přičemž prostředky plynoucí z 
pokut by byly vkládány do 
specializovaných fondů pro energetickou 
účinnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 398
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
opatření EU pro větší  informovanost 
veřejnosti a vyšší způsobilost všech 
odborných subjektů zapojených do 
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zavádění energetické účinnosti ve všech 
jeho etapách (hodnocení stávající 
energetické náročnosti, návrhy a realizace 
řešení pro energetickou účinnost, 
energeticky účinný provoz a údržba);       

Or.en

Pozměňovací návrh 399
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. vyzývá Komisi, aby nový akční plán 
pro energetickou účinnost vytvořila s 
přihlédnutím k potřebám spotřebitelů 
vyžadujících zvláštní ochranu; poukazuje 
na to, že tito spotřebitelé by ze zlepšení 
směrem k energetické účinnosti měli 
největší prospěch, avšak scházejí jim 
prostředky, které je k tomu nezbytné 
vynaložit;

Or.en

Pozměňovací návrh 400
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
použitelnost inovativních forem regulace, 
které dokáží účinně propojit značný 
potenciál pro energetické úspory v nových 
členských státech s kapitálem a 
technologickými možnostmi vyspělejších 
členských států; 

Or.hu
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Pozměňovací návrh 401
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 
vytvořeny programy EU skýtající 
ambicióznější pobídky pro budovy, než 
jaké jsou vyžadovány na základě 
minimálních právních požadavků 
týkajících se modernizace veřejných 
budov, bytů a sociálního bydlení a 
ekologických nových budov; 

Or.en

Pozměňovací návrh 402
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. s ohledem na to, jakou úlohu mohou 
při restrukturalizaci trhu sehrát veřejné 
zakázky, vyzývá Komisi, aby energetickou 
účinnost zařadila jako požadavek do výzev 
k podání nabídek;

Or.el

Pozměňovací návrh 403
Gaston Franco, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti uplatnit sníženou 
sazbu DPH na veškeré renovace 



PE450.652v01-00 92/103 AM\833862CS.doc

CS

prováděné za účelem energetické 
modernizace budov;

Or.fr

Pozměňovací návrh 404
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. zdůrazňuje význam partnerství mezi 
vnitrostátními a mezinárodními 
institucemi a odvětvími, zejména 
energeticky náročnými odvětvími;

Or.en

Pozměňovací návrh 405
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 38 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38b. zdůrazňuje potřebu zlepšit rozvoj 
trhů s energetickými službami; žádá 
Komisi, aby v rámci revize směrnice o 
energetických službách zvážila zavedení 
povinných nástrojů pro smlouvy o 
energetické náročnosti ve veřejném 
sektoru a aby navrhla účinná opatření na 
podporu smluv o energetické náročnosti v 
sektoru soukromém;

Or.en

Pozměňovací návrh 406
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 38 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38b. domnívá se, že systém bílých 
certifikátů by mohl být účinnou tržní 
pobídkou pro investice do energetické 
účinnosti; zastává názor, že zvážit 
zavedení systémů bílých certifikátů do 
systému pro obchodování s emisemi má 
význam; 

Or.hu

Pozměňovací návrh 407
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 38 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38b. domnívá se, že energetická účinnost 
by měla být podmínkou pro přístup k 
finančním prostředkům EU, aby se 
veškeré investiční projekty, kterým je 
poskytnuta podpora, opíraly o kritéria 
nákladově optimální energetické 
účinnosti; 

Or.en

Pozměňovací návrh 408
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 38 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38c. vyzývá veškeré úrovně řízení k tomu, 
aby zvýšily své úsilí prohloubit vzdělání a
odbornou přípravu všech kategorií 
odborníků na energetickou účinnost ve 
všech odvětvích, zejména v malých a 
středních podnicích, a tím vytvářely nová 
„zelená“ pracovní místa na místní úrovni 
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a zároveň tak umožnily provádět 
ambiciózní právní předpisy v oblasti 
energetické účinnosti; 

Or.en

Pozměňovací návrh 409
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 38 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38c. vyzývá Komisi, aby zajistila použití 
části příjmů z evropského systému pro 
obchodování s emisemi (ETS) na podporu 
investic do zásadních projektů energetické 
účinnosti v období po roce 2012; 

Or.hu

Pozměňovací návrh 410
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 39 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. znovu opakuje svou žádost, aby byl 
oddíl věnovaný energetické účinnosti 
v rámci evropské politiky sousedství 
posílen a aby byl systematicky zařazován 
do dialogů EU se třetími zeměmi;

39. znovu opakuje svou žádost, aby byl 
oddíl věnovaný energetické účinnosti 
v rámci evropské politiky sousedství 
posílen a aby byl případně zařazován do 
dialogů EU se třetími zeměmi;

Or.en

Pozměňovací návrh 411
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 39 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39a. uznává, že pro evropské podniky se 
rozvojem a výrobou energeticky účinných 
technologií a jejich uváděním na trh 
otevírají možnosti a potenciální příležitosti 
(např. pro použití v oblasti motorů a 
pohonů, osvětlení, elektrospotřebičů atd.);

Or.de

Pozměňovací návrh 412
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 39 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39b. domnívá se v této souvislosti, že 
rozvoj a uvádění inovativních technologií 
na trh tvoří základ pro zvýšení energetické 
účinnosti ve všech sférách použití, snížení 
emisí skleníkových plynů a zvýšení podílu 
energií z obnovitelných zdrojů;

Or.de

Pozměňovací návrh 413

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 40 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. vyzývá Komisi, aby energetickou 
účinnost zařadila mezi klíčové priority 
osmého rámcového programu pro výzkum 
a vývoj a aby udělila významnou roli 
podprogramům věnovaným energetické 
účinnosti podobným současnému 
programu inteligentní energie; 
zdůrazňuje, že je třeba zdvojnásobit 

40. vyzývá Komisi, aby energetickou 
účinnost zařadila mezi klíčové priority 
osmého rámcového programu pro výzkum 
a vývoj a aby nejméně 2/3 finančních 
prostředků určených na energetický 
podprogram věnovala na energie z 
obnovitelných zdrojů a energetické 
úspory; zdůrazňuje, že je třeba 
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finanční prostředky na výzkum, vývoj 
a demonstrace v oblasti energetiky a že je 
do roku 2020 rovněž třeba oproti stávající 
výši prostředků podstatně navýšit budoucí 
rozpočet EU určený především na 
obnovitelnou energii, inteligentní sítě 
a energetickou účinnost;

zdvojnásobit finanční prostředky na 
výzkum, vývoj a demonstrace a že je do 
roku 2020 rovněž třeba oproti stávající výši 
prostředků masivně navýšit budoucí 
rozpočet EU určený na obnovitelnou 
energii, inteligentní sítě a energetickou 
účinnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 414
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 40 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. vyzývá Komisi, aby energetickou 
účinnost zařadila mezi klíčové priority 
osmého rámcového programu pro výzkum 
a vývoj a aby udělila významnou roli 
podprogramům věnovaným energetické 
účinnosti podobným současnému programu 
inteligentní energie; zdůrazňuje, že je třeba 
zdvojnásobit finanční prostředky na 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
energetiky a že je do roku 2020 rovněž 
třeba oproti stávající výši prostředků 
podstatně navýšit budoucí rozpočet EU 
určený především na obnovitelnou 
energii, inteligentní sítě a energetickou 
účinnost;

40. vyzývá Komisi, aby energetickou 
účinnost zařadila mezi klíčové priority 
osmého rámcového programu pro výzkum 
a vývoj a aby udělila významnou roli 
podprogramům věnovaným energetické 
účinnosti podobným současnému programu 
inteligentní energie; zdůrazňuje, že je třeba 
zdvojnásobit finanční prostředky na 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
energetiky a že je do roku 2020 rovněž 
třeba oproti stávající výši prostředků 
podstatně navýšit budoucí rozpočet EU;

Or.en

Pozměňovací návrh 415
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 40 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. vyzývá Komisi, aby energetickou 
účinnost zařadila mezi klíčové priority 

40. vyzývá Komisi, aby energetickou 
účinnost zařadila mezi klíčové priority 
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osmého rámcového programu pro výzkum 
a vývoj a aby udělila významnou roli 
podprogramům věnovaným energetické 
účinnosti podobným současnému programu 
inteligentní energie; zdůrazňuje, že je třeba 
zdvojnásobit finanční prostředky na 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
energetiky a že je do roku 2020 rovněž 
třeba oproti stávající výši prostředků 
podstatně navýšit budoucí rozpočet EU 
určený především na obnovitelnou energii, 
inteligentní sítě a energetickou účinnost;

osmého rámcového programu pro výzkum 
a vývoj a aby udělila významnou roli 
podprogramům věnovaným energetické 
účinnosti podobným současnému programu 
inteligentní energie; zdůrazňuje, že je třeba 
navýšit finanční prostředky na výzkum, 
vývoj a demonstrace v oblasti energetiky a 
že je do roku 2020 rovněž třeba oproti 
stávající výši prostředků významně navýšit 
budoucí rozpočet EU určený především na 
obnovitelnou energii, inteligentní sítě 
a energetickou účinnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 416
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 40 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. vyzývá Komisi, aby energetickou 
účinnost zařadila mezi klíčové priority 
osmého rámcového programu pro výzkum 
a vývoj a aby udělila významnou roli 
podprogramům věnovaným energetické 
účinnosti podobným současnému programu 
inteligentní energie; zdůrazňuje, že je třeba 
zdvojnásobit finanční prostředky na 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
energetiky a že je do roku 2020 rovněž 
třeba oproti stávající výši prostředků 
podstatně navýšit budoucí rozpočet EU 
určený především na obnovitelnou energii, 
inteligentní sítě a energetickou účinnost;

40. vyzývá Komisi, aby energetickou 
účinnost zařadila mezi klíčové priority 
osmého rámcového programu pro výzkum 
a vývoj a aby udělila významnou roli 
podprogramům věnovaným energetické 
účinnosti podobným současnému programu 
inteligentní energie; zdůrazňuje, že je třeba 
zdvojnásobit finanční prostředky na 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
energetiky a že je do roku 2020 rovněž 
třeba oproti stávající výši prostředků 
podstatně navýšit budoucí rozpočet EU 
určený především na zdroje čisté energie, 
inteligentní sítě a energetickou účinnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 417
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. zastává názor, že v kontextu 
mezinárodních jednání o klimatu by měl 
být kladen větší důraz na význam opatření 
zaměřených na úspory energie; domnívá 
se, že ambiciózní politiky v oblasti 
energetické účinnosti se lépe uplatňují v 
praxi a mají menší dopad na 
hospodářskou soutěž, jestliže jsou 
harmonizované v mezinárodním měřítku; 
vyzývá proto Komisi a členské státy, aby v 
rámci blížících se jednání v Cancúnu  
přesvědčily mezinárodní partnery EU o 
potřebě koordinovaných opatření v oblasti 
energetické účinnosti;

Or.de

Pozměňovací návrh 418
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. schvaluje výzvu skupiny G20 
obsaženou v prohlášení z torontského 
summitu ze dne 27. června 2010, aby bylo 
ve střednědobém výhledu postupně 
ukončeno používání fosilních paliv, a 
poukazuje na to, že uposlechnutím této
výzvy by se uvolnily miliardy EUR, které 
by mohly být nově přiděleny na podporu 
opatření v oblasti energetické účinnosti, 
čímž by se mnohem vhodněji přispělo k 
plnění strategických energetických cílů 
EU, jmenovitě cíle udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti a zabezpečení 
dodávek;  

Or.en
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Pozměňovací návrh 419
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. zdůrazňuje, že boj proti energetické 
chudobě má nesmírný význam a měl by 
být začleněn do budoucí stěžejní iniciativy 
EU proti chudobě a sociálnímu vyloučení;  
nadto se domnívá, že v boji proti 
energetické chudobě může být energetická 
účinnost zásadním nástrojem, a 
poukazuje na to, že by na energetickou 
účinnost měl být kladen důraz ve všech 
příslušných oblastech politik;  

Or.en

Pozměňovací návrh 420
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 40 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40b. domnívá se, že při vytváření 
energetických politik by vždy měl být 
zohledňován sociální rozměr 
energetického dialogu, jenž se dotýká 
aspektů jako lidská práva, energetická 
chudoba a ochrana nízkopříjmových 
skupin spotřebitelů;

Or.en

Pozměňovací návrh 421
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) (za odstavcem 40)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. Výzkum a informovanost

Or.en

Pozměňovací návrh 422
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový) (za novým názvem 6 a (nový)) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily a dále podporovaly výzkum v 
oblasti energetické účinnosti a opatření 
zaměřená na úspory energie, s cílem 
zavést nové energeticky účinné 
technologie, zejména v oblasti dopravy a v 
průmyslovém sektoru;

Or.en

Pozměňovací návrh 423
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 40 b (nový) (za novým názvem 6 a (nový)) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly opatření zaměřená na 
zvýšení informovanosti a zlepšení know-
how v souvislosti s úsporami energie a 
otázkami energetické účinnosti, a to u 
všech zúčastněných stran;

Or.en
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Pozměňovací návrh 424
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 40 c (nový) (za novým názvem 6 a (nový)) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40c. zdůrazňuje význam posílení 
informační politiky Komise a členských 
států týkající se energetické účinnosti a 
otázek úspor energie a toho, aby se 
zaměřila na všechny zúčastněné strany, a 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily 
a dále usnadnily jejich přístup k 
informacím o energetické účinnosti a 
otázkách úspor energie;

Or.en

Pozměňovací návrh 425
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) (za odstavcem 40) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. Energetická chudoba

Or.fr

Pozměňovací návrh 426
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový) (za novým názvem 6 a (nový)) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. vyzývá Komisi, aby se aktivně 
zajímala o problém energetické chudoby, 
která v EU neustále narůstá; vítá 
skutečnost, že na základě zprávy se Rada 
ve složení pro energetiku chystá tento bod 
dne 2. prosince 2010 projednat; vyjadřuje 
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přání, aby byl Evropský parlament 
informován o opatřeních, která budou 
následně přijata; 

Or.fr

Pozměňovací návrh 427
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 40 b (nový) (za novým názvem 6 a (nový)) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40b. vyzývá členské státy, aby dodržovaly 
provádění balíčku opatření pro vnitřní 
trh, který konkrétně zavádí pojem 
„spotřebitele vyžadujícího zvláštní 
ochranu“, a aby přijaly vhodná opatření, 
a to prostřednictvím národních akčních 
plánů pro energii či cílených sociálních 
opatření;
 vyzývá členské státy, aby přijaly účinné 
politiky na snížení energetické chudoby, 
tím, že naleznou příčiny a příznaky tohoto 
jevu, s cílem poskytnout spotřebitelům 
trvalá řešení; 

Or.fr

Pozměňovací návrh 428
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 40 c (nový) (za novým názvem 6 a (nový)) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40c. vyzývá Komisi, aby předložila 
posouzení osvědčených postupů, pokud 
jde o nabídku nových technologií, jako 
např. vývoj inteligentních měřičů, s cílem 
podpořit lepší kontrolu nad spotřebou 
energie a snížení nákladů na ni; 

Or.fr
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