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Pozměňovací návrh 1
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Právní východisko 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
10. ledna 2007 nazvané „Energetická 
politika pro Evropu“ (KOM(2007)0001), 
na které navázalo sdělení Komise ze dne 
13. listopadu 2008 nazvané „Druhý 
strategický přezkum energetické politiky –
akční plán EU pro zabezpečení dodávek 
energie a jejich solidární využití“, 
a související dokumenty 
(KOM(2008)0781),

netýká se českého znění

Or.el
(jazyková změna, netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh 2
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. 
dubna 2009 o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 140/16 
5.6.2009, s. 16)

Or.en

Pozměňovací návrh 3
Ivo Belet

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)



PE450.651v02-00 4/102 AM\835673CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze 
dne 25. listopadu 2009 o označování 
pneumatik s ohledem na palivovou 
účinnost a jiné důležité parametry,

Or.en

Pozměňovací návrh 4
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 
21. října 2009, kterou se stanoví rámec 
pro určení požadavků na ekodesign 
výrobků spojených se spotřebou energie ,

Or.en

Pozměňovací návrh 5
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/28/EU ze dne 23. 
dubna 2009 o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů a o změně 
a následném zrušení směrnic 2001/77/ES 
a 2003/30/ES,

Or.en
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Pozměňovací návrh 6
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Právní východisko 8 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. 
července 2010 o rámci pro zavedení 
inteligentních dopravních systémů v 
oblasti silniční dopravy a pro rozhraní 
s jinými druhy dopravy,

Or.en

Pozměňovací návrh 7
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na čl. 170 odst. 1 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, který stanoví, že 
Unie přispívá ke zřízení a k rozvoji 
transevropských sítí v oblasti dopravních, 
telekomunikačních a energetických 
infrastruktur.

Or.en

Pozměňovací návrh 8
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. 
května 2010 nazvané „Mobilizace 
informačních a komunikačních 
technologií pro usnadnění přechodu k 
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energeticky účinnému nízkouhlíkovému 
hospodářství“,

Or.el

Pozměňovací návrh 9
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Právní východisko 11 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na čl. 34 odst. 3 Listiny 
základních práv Evropské unie týkající se 
boje proti sociálnímu vyloučení a 
chudobě, jenž stanoví, že Unie zajistí 
důstojnou existenci pro všechny, kdo 
nemají dostatečné prostředky,

Or.en

Pozměňovací návrh 10
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že úspory energie 
představují nákladově nejúčinnější 
a nejrychlejší způsob snižování CO2 
a jiných emisí a zlepšování zabezpečení 
dodávek, a proto by energetická účinnost
měla být klíčovou prioritou jakékoliv 
budoucí strategie EU, zejména její 
strategie 2020,

A. vzhledem k tomu, že účinnost a úspory 
energie představují nákladově nejúčinnější 
a nejrychlejší způsob snižování CO2 a 
zlepšování zabezpečení dodávek, vzhledem 
k tomu, že energetickou chudobu lze 
strategicky řešit prostřednictvím vysoké 
energetické účinnosti u budov a přístrojů;
vzhledem k tomu, že energetická účinnost 
je klíčovou prioritou strategie Evropa 
2020, vzhledem k tomu, že zdroje 
veřejných institucí a zejména Evropské 
komise v současné době neodpovídají 
stanoveným cílům,

Or.en
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Pozměňovací návrh 11 
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že úspory energie 
představují nákladově nejúčinnější 
a nejrychlejší způsob snižování CO2 
a jiných emisí a zlepšování zabezpečení 
dodávek, a proto by energetická účinnost 
měla být klíčovou prioritou jakékoliv 
budoucí strategie EU, zejména její 
strategie 2020,

A. vzhledem k tomu, že zlepšení celkové 
účinnosti při využití energie představuje
nákladově nejúčinnější a nejrychlejší 
způsob snižování CO2 a jiných emisí 
a zlepšování zabezpečení dodávek, a proto 
by energetická účinnost měla být klíčovou 
prioritou energetické strategie EU, 
zejména její strategie 2020,

Or.pl

Pozměňovací návrh 12
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že úspory energie 
představují nákladově nejúčinnější 
a nejrychlejší způsob snižování CO2 
a jiných emisí a zlepšování zabezpečení 
dodávek, a proto by energetická účinnost 
měla být klíčovou prioritou jakékoliv 
budoucí strategie EU, zejména její strategie 
2020,

A. vzhledem k tomu, že snížení využití
energie představuje nákladově nejúčinnější 
a nejrychlejší způsob snižování CO2 
a jiných emisí a zlepšování zabezpečení 
dodávek, a proto energetická účinnost musí
být klíčovou prioritou jakékoliv budoucí 
strategie EU, zejména její strategie 2020,

Or.en

Pozměňovací návrh 13

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že důvody 
energetické chudoby jsou univerzální po 
celé EU a lidé, kteří trpí nedostatkem 
energie, se potýkají s vysokými dluhy, 
hrozbou odpojení, zdravotními problémy a 
sociálním vyloučením; vzhledem k tomu, 
že neexistuje obecná definice EU pro 
energetickou chudobu a sběr údajů v této 
oblasti a její koordinace probíhají pouze 
sporadicky, v současné době se odhaduje, 
že energetickou chudobou trpí přibližně 
50 až 125 milionů Evropanů, přičemž 
tento počet může ještě narůst v důsledku 
hospodářské krize a zvýšení cen energie,

Or.en

Pozměňovací návrh 14
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že politika TEN-E 
probíhá již 15 let a doposud bylo 
dokončeno pouze 10 % plynových spojek 
mezi členskými státy,

 Or.en

Pozměňovací návrh 15
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že energetická 
chudoba je hlavním problémem, který 
ovlivňuje rostoucí počet evropských 
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domácností, a její příčinnou je kombinace 
nízkých příjmů domácnosti, 
neodpovídající normy s ohledem na 
vytápění a izolace a nedostupné ceny 
energií; vzhledem k tomu, že lidé trpící 
nedostatkem energie většinou žijí ve 
starých budovách, které mají 
nedostatečnou izolaci, a používají zařízení 
s vyšší spotřebou energie; zdůrazňuje, že 
přestože nejlépe udržitelným, 
nejhospodárnějším a dlouhodobým 
řešením energetické chudoby je 
investování do bydlení za účelem zlepšení
vytápění a energetické účinnosti chudých 
domácností, je nezbytná intervence v 
různých politikách, jako je politika 
sociální péče a politika cen energie,

Or.en

Pozměňovací návrh 16
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že úspora energie je 
klíčovou pro zvýšení bezpečnosti dodávky, 
např. dosažení cíle energetické úspory ve 
výši 20 % by ušetřilo tolik energie, kolik je 
schopno dopravit 15 ropovodů Nabucco,

Or.en

Pozměňovací návrh 17
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že úspory energie B. vzhledem k tomu, že úspory energie 
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s sebou nesou hospodářské výhody; 
vzhledem k tomu, že objem energie 
importované do EU narůstá a v roce 2007 
měl hodnotu 332 miliard EUR, a vzhledem 
k tomu, že podle údajů Komise mohou 
roční energetické úspory dosáhnout částky 
převyšující 1 000 EUR na domácnost a že 
úspěšné splnění cíle energetické účinnosti 
by pro EU mohlo znamenat úspory ve výši 
přibližně 100 miliard EUR a snížení emisí 
téměř o 800 milionů tun ročně,

získané konečnými uživateli a také pomocí 
účinného využití energie během procesů 
tepelné přeměny, přenosu a skladování s 
sebou nesou hospodářské výhody; 
vzhledem k tomu, že objem energie 
importované do EU narůstá a v roce 2007 
měl hodnotu 332 miliard EUR, a vzhledem 
k tomu, že podle údajů Komise mohou 
roční energetické úspory dosáhnout částky 
převyšující 1 000 EUR na domácnost a že 
úspěšné splnění cíle energetické účinnosti 
by pro EU mohlo znamenat úspory ve výši 
přibližně 100 miliard EUR a snížení emisí 
téměř o 800 milionů tun ročně,

Or.pl

Pozměňovací návrh 18
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že úspory energie
s sebou nesou hospodářské výhody; 
vzhledem k tomu, že objem energie 
importované do EU narůstá a v roce 2007 
měl hodnotu 332 miliard EUR, a vzhledem 
k tomu, že podle údajů Komise mohou 
roční energetické úspory dosáhnout částky 
převyšující 1 000 EUR na domácnost7 a že 
úspěšné splnění cíle energetické účinnosti 
by pro EU mohlo znamenat úspory ve výši 
přibližně 100 miliard EUR a snížení emisí 
téměř o 800 milionů tun ročně8,

B. vzhledem k tomu, že hospodářské 
výhody úspor energie jsou zásadní, neboť 
by bylo možné vytvořit do roku 2020 jeden 
milion pracovních příležitostí; vzhledem 
k tomu, že objem energie importované do 
EU narůstá a v roce 2007 měl hodnotu 332 
miliard EUR, a vzhledem k tomu, že podle 
údajů Komise mohou roční energetické 
úspory dosáhnout částky převyšující 
1 000 EUR na domácnost7, která bude 
opětovně investována v jiné hospodářské 
oblasti, a že úspěšné splnění cíle 
energetické účinnosti by pro EU mohlo 
znamenat úspory ve výši přibližně 100 
miliard EUR a snížení emisí téměř o 800 
milionů tun ročně8,

Or.en
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Pozměňovací návrh 19
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že úspory energie 
s sebou nesou hospodářské výhody; 
vzhledem k tomu, že objem energie 
importované do EU narůstá a v roce 2007 
měl hodnotu 332 miliard EUR, a vzhledem 
k tomu, že podle údajů Komise mohou 
roční energetické úspory dosáhnout částky 
převyšující 1 000 EUR na domácnost7 a že 
úspěšné splnění cíle energetické účinnosti 
by pro EU mohlo znamenat úspory ve výši 
přibližně 100 miliard EUR a snížení emisí 
téměř o 800 milionů tun ročně8,

B. vzhledem k tomu, že úspory energie 
s sebou nesou hospodářské i sociální
výhody; vzhledem k tomu, že objem 
energie importované do EU narůstá a 
v roce 2007 měl hodnotu 332 miliard EUR, 
a vzhledem k tomu, že podle údajů Komise 
mohou roční energetické úspory dosáhnout 
částky převyšující 1 000 EUR na 
domácnost7. Z tohoto důvodu jsou politiky 
energetických úspor a energetické 
účinnosti řešením energetické chudoby. 
A úspěšné splnění cíle energetické 
účinnosti by pro EU mohlo znamenat 
úspory ve výši přibližně 100 miliard EUR 
a snížení emisí téměř o 800 milionů tun 
ročně8,

Or.en

Pozměňovací návrh 20
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že budoucí vývoj 
cen energie bude motivovat jednotlivé 
spotřebitele ke snížení spotřeby energie, a 
proto lze skutečného přínosu z energetické 
účinnosti dosáhnout zejména tím, že se 
budou prosazovat účinnější společné 
infrastruktury v budovách, ve vytápěcích 
systémech a v odvětví dopravy, kde je 
jinak rozhodování, které vede ke zlepšení 
využití energie, mimo kontrolu a vliv 
jednotlivců a společností,
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Or.en

Pozměňovací návrh 21

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že pokud má být do 
roku 2020 dosaženo 20% cílové hodnoty 
energetické účinnosti, je třeba zintenzivnit 
úsilí, a vzhledem k tomu, že monitorování
pokroku vedoucího k dosažení tohoto cíle 
není dostatečné;

C. vzhledem k tomu, že pokud má být do 
roku 2020 dosaženo 20% cílové hodnoty 
energetické účinnosti, je třeba zintenzivnit 
úsilí, neboť se stávající mírou pokroku 
bude dosaženo do roku 2020 tohoto cíle 
pouze přibližně z poloviny, přičemž 
postupy a technologie k dosažení tohoto 
cíle jsou dnes již k dispozici,

Or.en

Pozměňovací návrh 22
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že pokud má být do 
roku 2020 dosaženo 20% cílové hodnoty 
energetické účinnosti, je třeba zintenzivnit 
úsilí, a vzhledem k tomu, že monitorování 
pokroku vedoucího k dosažení tohoto cíle 
není dostatečné;

C. vzhledem k tomu, že vědecké důkazy 
jasně naznačují, že pokud má být do roku 
2020 dosaženo 20% cílové hodnoty 
energetické účinnosti, je třeba zintenzivnit 
úsilí,

Or.en

Pozměňovací návrh 23
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že pokud má být do 
roku 2020 dosaženo 20% cílové hodnoty 
energetické účinnosti, je třeba zintenzivnit 
úsilí, a vzhledem k tomu, že monitorování 
pokroku vedoucího k dosažení tohoto cíle 
není dostatečné;

C. vzhledem k tomu, že pokud má být do 
roku 2020 dosaženo 20% cílové hodnoty 
energetické účinnosti, je třeba zintenzivnit 
úsilí zejména na regionální a místní 
úrovni, a vzhledem k tomu, že 
monitorování pokroku vedoucího 
k dosažení tohoto cíle není dostatečné;

Or.en

Pozměňovací návrh 24
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že přestože bylo na 
úrovni EU a na vnitrostátních úrovních 
zavedeno mnoho legislativních opatření 
navržených za účelem dosažení 
energetických úspor, ne všechny přináší 
požadované výsledky, 

Or.de

Pozměňovací návrh 25
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že doba návratnosti 
investic do energetické účinnosti je krátká 
a že investice vytváří ve venkovských 
i městských oblastech nová pracovní místa, 
která do značné míry nemohou zabezpečit 
externí dodavatelé, a to zejména ve 
stavebnictví a v malých a středních 
podnicích,

D. vzhledem k tomu, že otázka energetické 
účinnosti je závislá na lidském faktoru, je 
o lidech, neboť ti o energetickou účinnost 
usilují, pouze mají-li ji v povědomí; je o 
kvalifikovaných pracovnících, kteří jsou 
schopni ji zajistit i na úrovni domácností;  
a je také o pracovních příležitostech, 
neboť doba návratnosti investic do 
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energetické účinnosti je krátká a investice 
vytváří ve venkovských i městských 
oblastech nová pracovní místa, která do 
značné míry nemohou zabezpečit externí 
dodavatelé, a to zejména ve stavebnictví a 
v malých a středních podnicích,

Or.en

Pozměňovací návrh 26
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že doba návratnosti 
investic do energetické účinnosti je krátká 
a že investice vytváří ve venkovských 
i městských oblastech nová pracovní místa, 
která do značné míry nemohou zabezpečit 
externí dodavatelé, a to zejména ve 
stavebnictví a v malých a středních 
podnicích,

D. vzhledem k tomu, že investice vytváří 
ve venkovských i městských oblastech 
nová pracovní místa, která do značné míry 
nemohou zabezpečit externí dodavatelé, 
a to zejména ve stavebnictví a v malých 
a středních podnicích,

Or.en

Pozměňovací návrh 27
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že doba návratnosti 
investic do energetické účinnosti je krátká 
a že investice vytváří ve venkovských 
i městských oblastech nová pracovní místa, 
která do značné míry nemohou zabezpečit 
externí dodavatelé, a to zejména ve 
stavebnictví a v malých a středních 
podnicích,

D. vzhledem k tomu, že investice vytváří 
ve venkovských i městských oblastech 
nová pracovní místa, která do značné míry 
nemohou zabezpečit externí dodavatelé, 
a to zejména ve stavebnictví a v malých 
a středních podnicích,

Or.en
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Pozměňovací návrh 28
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že doba návratnosti 
investic do energetické účinnosti je krátká 
a že investice vytváří ve venkovských 
i městských oblastech nová pracovní místa, 
která do značné míry nemohou zabezpečit 
externí dodavatelé, a to zejména ve 
stavebnictví a v malých a středních 
podnicích,

D. vzhledem k tomu, že investice do 
energetické účinnosti vytváří ve 
venkovských i městských oblastech nová 
pracovní místa, která do značné míry 
nemohou zabezpečit externí dodavatelé, 
a to zejména ve stavebnictví a v malých 
a středních podnicích,

Or.de

Pozměňovací návrh 29
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že doba návratnosti 
investic do energetické účinnosti je krátká 
a že investice vytváří ve venkovských 
i městských oblastech nová pracovní místa, 
která do značné míry nemohou zabezpečit 
externí dodavatelé, a to zejména ve 
stavebnictví a v malých a středních 
podnicích,

D. vzhledem k tomu, že doba návratnosti 
investic do energetické účinnosti je krátká 
a že investice vytváří ve venkovských 
i městských oblastech nová pracovní místa
na místní úrovni, která do značné míry 
nemohou zabezpečit externí dodavatelé, 
a to zejména ve stavebnictví a v malých 
a středních podnicích,

Or.en

Pozměňovací návrh 30
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D



PE450.651v02-00 16/102 AM\835673CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že doba návratnosti 
investic do energetické účinnosti je krátká 
a že investice vytváří ve venkovských 
i městských oblastech nová pracovní místa, 
která do značné míry nemohou zabezpečit 
externí dodavatelé, a to zejména ve 
stavebnictví a v malých a středních 
podnicích,

D. vzhledem k tomu, že doba návratnosti 
investic do energetické účinnosti je ve 
srovnání s jinými investice relativně
krátká a že investice vytváří ve 
venkovských i městských oblastech nová 
pracovní místa, která do značné míry 
nemohou zabezpečit externí dodavatelé, 
a to zejména ve stavebnictví a v malých 
a středních podnicích,

Or.en

Pozměňovací návrh 31
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že doba návratnosti 
investic do energetické účinnosti je krátká 
a že investice vytváří ve venkovských 
i městských oblastech nová pracovní místa, 
která do značné míry nemohou zabezpečit 
externí dodavatelé, a to zejména ve 
stavebnictví a v malých a středních 
podnicích,

D. vzhledem k tomu, že doba návratnosti 
investic do energetické účinnosti je krátká 
a že investice mohou vytvořit ve 
venkovských i městských oblastech až 
milion nových pracovních míst, která do 
značné míry nemohou zabezpečit externí 
dodavatelé, a to zejména ve stavebnictví a 
v malých a středních podnicích,

Or.en

Pozměňovací návrh 32
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že příčinou zvýšené 
spotřeby energie je poptávka a že je 
skutečně třeba zabývat se tržními 
překážkami, které brání většímu zastoupení 

F. vzhledem k tomu, že příčinou zvýšené 
spotřeby energie je poptávka a že je 
skutečně třeba zabývat se tržními 
překážkami, které brání většímu zastoupení 
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energeticky účinných výrobků na trhu, energeticky účinných výrobků na trhu s 
cílem přerušit vazbu mezi rostoucí 
spotřebou energie a emisemi CO2 a 
hospodářským růstem,

Or.en

Pozměňovací návrh 33
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že příčinou zvýšené 
spotřeby energie je poptávka a že je 
skutečně třeba zabývat se tržními 
překážkami, které brání většímu
zastoupení energeticky účinných výrobků 
na trhu,

vzhledem k tomu, že příčinou zvýšené 
spotřeby energie je poptávka a že je 
skutečně třeba podporovat zavedení
většího zastoupení energeticky účinných 
výrobků na trhu,

Or.de

Pozměňovací návrh 34
Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že příčinou zvýšené 
spotřeby energie je poptávka a že je 
skutečně třeba zabývat se tržními 
překážkami, které brání většímu zastoupení 
energeticky účinných výrobků na trhu,

F. vzhledem k tomu, že příčinou zvýšené 
spotřeby energie je poptávka a že je 
skutečně třeba zabývat se tržními 
regulativními překážkami, které brání 
většímu zastoupení energeticky účinných 
výrobků na trhu,

Or.en

Pozměňovací návrh 35
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE



PE450.651v02-00 18/102 AM\835673CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že příčinou zvýšené 
spotřeby energie je poptávka a že je 
skutečně třeba zabývat se tržními 
překážkami, které brání většímu zastoupení 
energeticky účinných výrobků na trhu,

F. vzhledem k tomu, že jednou z příčin
zvýšené spotřeby energie je poptávka a že 
je skutečně třeba zabývat se tržními 
překážkami, které brání většímu zastoupení 
energeticky účinných výrobků na trhu,

Or.en

Pozměňovací návrh 36
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že plnému využití 
příležitostí, které nabízí energetické 
úspory, stojí v cestě řada překážek, mezi 
nimi také náklady spojené s přímými
investicemi a nedostatek odpovídajících 
finančních prostředků, nedostatečná 
informovanost, „hledisko problémovosti“, 
rozdělení pobídek mezi majitele a 
nájemníky a nejednoznačnost, pokud jde 
o to, kdo je odpovědný za zajišťování 
energetických úspor,

Or.en

Pozměňovací návrh 37
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že v dalších 
prioritních oblastech, jako jsou energie z 
obnovitelných zdrojů a kvalita ovzduší, 
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byly předloženy závazné cíle s cílem 
zajistit motivaci, odpovědnost a konkrétní 
zaměření na úrovni EU a na vnitrostátní 
úrovni, které jsou nezbytné k tomu, aby se 
zaručily řádné ambiciózní cíle ve 
specifických politikách a odhodlanost tyto 
cíle plnit,

Or.en

Pozměňovací návrh 38
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že v dalších 
prioritních oblastech, jako jsou energie z 
obnovitelných zdrojů a kvalita ovzduší, 
byly předloženy závazné cíle s cílem 
zajistit motivaci, odpovědnost a konkrétní 
zaměření na úrovni EU a na vnitrostátní 
úrovni, které jsou nezbytné k tomu, aby se 
zaručily řádné ambiciózní cíle ve 
specifických politikách a odhodlanost tyto 
cíle plnit,

Or.en

Pozměňovací návrh 39
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že v dalších 
prioritních oblastech, jako jsou energie z 
obnovitelných zdrojů a kvalita ovzduší, 
byly předloženy závazné cíle s cílem 
zajistit motivaci, odpovědnost a konkrétní 
zaměření na úrovni EU a na vnitrostátní 
úrovni, které jsou nezbytné k tomu, aby se 
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zaručily řádné ambiciózní cíle ve 
specifických politikách a odhodlanost tyto 
cíle plnit,

Or.en

Pozměňovací návrh 40
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že aplikace a 
infrastruktury informačních a 
komunikačních technologií mohou přispět 
k energetických úsporám, zvýšení 
energetické účinnosti a snížení emisí 
skleníkových plynů: v elektrické síti, 
inteligentních budovách, inteligentních 
domácnostech a inteligentních měřičích, v 
dopravě, ve výrobním procesu a 
udržitelnosti organizačního systému,

Or.en

Pozměňovací návrh 41
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že pokrok v oblasti 
energetických úspor znemožňuje 
nedostatečná odpovědnost a odhodlání 
dosáhnout cíle 20 %,

Or.en
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Pozměňovací návrh 42
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že budovy odpovídají 
zhruba za 40 % spotřeby energie 
a přibližně za 36 % emisí skleníkových 
plynů v EU9, a vzhledem k tomu, že 
stavební činnost představuje významný 
podíl hospodářství EU, který odpovídá 
zhruba 12 % HDP EU,

G. vzhledem k tomu, že budovy odpovídají 
zhruba za 40 % spotřeby energie 
a přibližně za 36 % emisí skleníkových 
plynů v EU9, a vzhledem k tomu, že 
stavební činnost představuje významný 
podíl hospodářství EU, který odpovídá 
zhruba 12 % HDP EU, vzhledem k tomu, 
že stávající budovy tvoří 99 % evropského 
fondu budov a příslušná opatření na 
snížení jejich energetické spotřeby stále 
chybí: vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
provést celkovou rekonstrukci stále 
většího počtu budov v rámci evropského 
fondu a ve větším rozsahu, aby bylo 
možné dosáhnout do roku 2020 a 2050 
politických cílů EU týkajících se změny 
klimatu a zároveň vytvořit stovky tisíc 
pracovních příležitostí místní úrovni, které 
přispějí významným způsobem k obnově 
hospodářství EU,

Or.en

Pozměňovací návrh 43
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že budovy odpovídají 
zhruba za 40 % spotřeby energie 
a přibližně za 36 % emisí skleníkových 
plynů v EU9, a vzhledem k tomu, že 
stavební činnost představuje významný 
podíl hospodářství EU, který odpovídá 
zhruba 12 % HDP EU,

G. vzhledem k tomu, že budovy odpovídají 
zhruba za 40 % spotřeby energie 
a přibližně za 36 % emisí skleníkových 
plynů v EU, a vzhledem k tomu, že 
stavební činnost představuje významný 
podíl hospodářství EU, který odpovídá 
zhruba 12 % HDP EU, a vzhledem k tomu, 
že řešení zaměřená na energetickou 
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účinnost, která zahrnují obvodové pláště 
budov a automatizační a řídící systémy 
budov, je možné uplatnit jak u stávajících, 
tak i u nových budov a povedou k 
energetickým úsporám,

Or.en

Pozměňovací návrh 44
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že výdaje za energii 
jsou významným ukazatelem životních 
nákladů a Evropané vyjadřují 
nespokojenost s cenovou dostupností 
energie, domnívají se, že situace se v 
posledních 5 letech zhoršila, a většina z 
nich očekává, že se v nadcházejících 
letech ještě zhorší nebo se nezmění,

Or.en

Pozměňovací návrh 45
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že domácnosti 
nejsou připraveny na změnu klimatu: ve 
všech zemích existují domácnosti, které 
nejsou v letních měsících dostatečně 
chladné, a existují také domácnosti, které 
nejsou řádně vytápěny v zimních měsících 
(více než 15 % v Itálii, Lotyšsku, Polsku a 
na Kypru a 50 % v Portugalsku) a v 
zemích, jakou jsou Kypr a Itálie nejsou 
domy připravené na studenou zimu,
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Or.en

Pozměňovací návrh 46
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že průmyslové 
elektrické motory spotřebují 30 %–40 % 
elektrické energie vytvářené na celém 
světě, a vzhledem k tomu, že patřičná 
optimalizace náležitých motorových 
systémů, především s využitím regulace 
rychlosti, může vést k úspoře 30 % až 
60 % spotřebované energie,

H. vzhledem k tomu, že hrubá celková 
energetická účinnost závisí na jedné 
straně na využití komerčně dostupných 
energeticky úsporných produktů a služeb 
ze strany spotřebitele a na druhé straně na 
energetických výrobcích a dodavatelích 
energie, 

Or.pl

Pozměňovací návrh 47
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že průmyslové 
elektrické motory spotřebují 30 %–40 % 
elektrické energie vytvářené na celém 
světě, a vzhledem k tomu, že patřičná 
optimalizace náležitých motorových 
systémů, především s využitím regulace 
rychlosti, může vést k úspoře 30 % až 
60 % spotřebované energie,

H. vzhledem k tomu, že průmyslové 
elektrické motory spotřebují 30 %–40 % 
elektrické energie vytvářené na celém 
světě, a vzhledem k tomu, že patřičná 
optimalizace náležitých motorových 
systémů, s využitím regulace rychlosti a 
dalších metod, může vést k úspoře 30 % až 
60 % spotřebované energie,

Or.en

Pozměňovací návrh 48
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že doprava je 
zodpovědná za téměř 30 % celkových 
emisí skleníkových plynů v Evropě, 
přechod od vozidel poháněných 
tradičními fosilními palivy na vozidla 
poháněná energií z obnovitelných zdrojů, 
by přispěl k výraznému snížení CO2 a 
vytvořil doplňkové zásoby energie, v 
důsledku čehož by energetické sítě byly 
schopné vyrovnat se s nestabilní výrobou 
energie z obnovitelných zdrojů, 

Or.en

Pozměňovací návrh 49
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že odvětví IKT se 
v Evropě podílí přibližně 8 % na spotřebě 
elektrické energie a 2 % na vytváření 
emisí uhlíku (1,75 % je způsobeno 
využíváním produktů a služeb IKT a 0,25 
% jejich výrobou) a zanechává rychle 
rostoucí uhlíkovou stopu,

Or.en

Pozměňovací návrh 50
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že 69 % bytového 
fondu v Evropě je okupováno majiteli a 
17 % je pronajato pro soukromé účely 
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především jednotlivými majiteli, a 
vzhledem k tomu, že soukromé bydlení se 
potýká finančními omezeními, pokud jde 
o renovace zaměřené na úspory energie, 

Or.en

Pozměňovací návrh 51
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. zdůrazňuje, že energie je nezbytná 
pro všechny evropské domácnosti, a 
vyzývá Komisi, aby posoudila přístup 
občanů k cenově dostupným, moderním 
energetickým službám a zavedla opatření, 
která by zabránila energetické chudobě, 

Or.en

Pozměňovací návrh 52
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že fyzikálně-
chemické procesy, které umožňují lepší 
využití tepla generovaného z fosilních 
paliv a jaderných reakcí nabízí obrovský 
potenciál, pokud jde o úspory z důvodu 
vyšší efektivity, 

Or.pl
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Pozměňovací návrh 53
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že současná 
hospodářská krize by mohla vést k 
urychlení přechodu na nízkouhlíkovou a 
energeticky účinnou ekonomiku a 
podpořit změnu chování občanů, pokud 
jde o spotřebu energie,

Or.en

Pozměňovací návrh 54
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby 
se vyráběly a uváděly na trh nové, 
špičkové technologie na výrobu energie, 
které umožňují udržitelnou výrobu 
energie a účinnější využití energie, 

Or.de

Pozměňovací návrh 55
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že přibližně 70 % 
evropských budov je v soukromém 
vlastnictví, a vzhledem k tomu, že vlastníci 
soukromého majetku se při renovaci 
svých budov, která má zvýšit úspory 
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energie, potýkají s finančními problémy,

Or.en

Pozměňovací návrh 56
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že závazného cíle 
v podobě 20% podílu energie 
z obnovitelných zdrojů na konečné 
spotřebě energie do roku 2020 bude 
dosaženo, pouze pokud budou přijata 
opatření týkající se stávajících budov,

Or.en

Pozměňovací návrh 57
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že evropské 
společnosti dosáhly značného úspěchu, 
pokud jde o snížení vlastních emisí 
skleníkových plynů a, což je ještě 
důležitější, o emise, k jejichž snížení 
přispěly v celé evropské společnosti a na 
celém světě prostřednictvím inovativních 
výrobků a řešení,

Or.en

Pozměňovací návrh 58
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že Komise by měla 
posoudit, zda je nutné do směrnice 
o ekodesignu a do směrnice 
o energetických štítcích doplnit nové 
kategorie výrobků, jako je automatické 
ovládání a klimatizace v bytových a 
nebytových budovách,

Or.en

Pozměňovací návrh 59
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
kontrolovat evropskou spotřebu energie 
mj. proto, aby se zvýšilo využívání energie 
z obnovitelných zdrojů a také úspory 
energie a energetická účinnost,

Or.en

Pozměňovací návrh 60
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že žádná z kvót pro 
nové účastníky v systému pro 
obchodování s emisemi se nevztahuje na 
oblast energetické účinnosti,

Or.en
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Pozměňovací návrh 61
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hc. vzhledem k tomu, že finanční a 
hospodářská krize způsobily snížení 
rozpočtů určených na investice a příjmů 
obyvatelstva, musí Komise a členské státy 
změnit svůj přístup a investovat do 
energetické účinnosti a do 
nízkouhlíkových technologií a řešení 
s cílem vytvářet nová pracovní místa, 
zakládat podniky a rozvíjet dovednosti a 
důvěru v energetickou politiku,

Or.en

Pozměňovací návrh 62
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hc. vzhledem k tomu, že cílem musí být 
zachování konkurenceschopnosti 
evropských energeticky náročných 
podniků, které čelí celosvětové 
konkurenci,

Or.de

Pozměňovací návrh 63

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE
Fiona Hall za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod -1 (nový) (za názvem 1) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. vyzývá členské státy, místní orgány a 
zejména Komisi, aby energetické 
účinnosti věnovaly takovou pozornost, 
jakou si zaslouží, a aby poskytly takové 
zdroje (personální a finanční), které 
odpovídají jejich ambicím;

Or.en

Pozměňovací návrh 64
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise
navrhnout další opatření EU, jako jsou
závazné cíle stanovené pro členské státy
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
tak byla zajištěna transparentnost;

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení uplatňování stávajících 
právních předpisů; naléhavě žádá Komisi, 
aby do nového akčního plánu pro 
energetickou účinnost zahrnula závazek 
navrhnout závazné cíle v oblasti 
energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situace 
jednotlivých členských států; žádá Komisi, 
aby navrhla další opatření EU a 
mechanismy vymáhání s cílem zajistit 
uplatňování stávajících právních 
předpisů;

Or.en

Pozměňovací návrh 65
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako jsou 
závazné cíle stanovené pro členské státy
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
tak byla zajištěna transparentnost;

1. s cílem vést diskuse na summitu 
o energetice, který se uskuteční dne 
4. února, konkrétním směrem vyzývá 
Komisi, aby do konce roku 2010
předložila přepracovaný akční plán pro 
energetickou účinnost, který bude 
zahrnovat další opatření EU, včetně 
závazného cíle EU snížit do roku 2020 
spotřebu primární energie o 25 %, jenž 
bude mezi členské státy spravedlivě 
rozdělený, měřitelný a zohlední výchozí 
pozici a vnitrostátní situaci jednotlivých 
členských států; tato metoda by měla být 
založena na absolutním snížení spotřeby 
energie a na cílech stanovených ve vztahu 
k určené výchozí hodnotě, aby tak byla 
zajištěna transparentnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 66
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako jsou 
závazné cíle stanovené pro členské státy 
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 

1. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2010
předložila hodnocení výsledků snah ze 
strany členských států a Komise a podle 
něj jednala a navrhla mimo jiné další 
opatření EU pro členské státy, jako jsou 
závazné cíle stanovené pro členské státy 
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situace 
jednotlivých členských států a budou 
odpovídat 20% snížení spotřeby primární 
energie oproti současnému stavu; 
zdůrazňuje, že by tato metoda měla být 
založena na absolutním snížení spotřeby 
energie, aby tak byla zajištěna 
transparentnost;
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tak byla zajištěna transparentnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 67
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako jsou 
závazné cíle stanovené pro členské státy 
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
tak byla zajištěna transparentnost;

1. vyzývá Komisi, aby do konce roku
předložila akční plán pro energetickou 
účinnost, který bude doprovázen řádným 
posouzením dopadů a zahrnovat opatření, 
jako jsou závazné cíle stanovené pro 
členské státy v oblasti energetické 
účinnosti, jež budou spravedlivé, měřitelné 
a jež zohlední výchozí pozici a vnitrostátní 
situaci jednotlivých členských států; 
zdůrazňuje, že by tato metoda měla být 
založena na absolutním snížení spotřeby 
energie, aby tak byla zajištěna 
transparentnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 68
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 

1. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
závazných cílů stanovených pro členské 
státy v oblasti energetické účinnosti, jež 
budou spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situace 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
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by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako jsou
závazné cíle stanovené pro členské státy 
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
tak byla zajištěna transparentnost;

že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
tak byla zajištěna transparentnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 69
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako jsou 
závazné cíle stanovené pro členské státy 
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
tak byla zajištěna transparentnost;

1. vyzývá Komisi, aby do konce roku
předložila akční plán pro energetickou 
účinnost, který bude doprovázen řádným 
posouzením dopadů a zahrnovat opatření, 
jako jsou závazné cíle stanovené pro 
členské státy v oblasti energetické 
účinnosti, jež budou spravedlivé, měřitelné 
a jež zohlední výchozí pozici a vnitrostátní 
situaci jednotlivých členských států; 
zdůrazňuje, že by tato metoda měla být 
založena na absolutním snížení spotřeby 
energie, aby tak byla zajištěna 
transparentnost;

Or.en
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Pozměňovací návrh 70
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako jsou
závazné cíle stanovené pro členské státy 
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
tak byla zajištěna transparentnost;

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé a EU svého cíle do 
roku 2020 není schopna dosáhnout, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako je 
předběžné schvalování národního akčního 
plánu pro energetickou účinnost každého 
členského státu; domnívá se, že tato 
dodatečná opatření by měla být 
spravedlivá a měřitelná a měla by působit 
účinně a přímo na provádění národních 
plánů pro energetickou účinnost a 
zohledňovat výchozí pozici a vnitrostátní 
situaci jednotlivých členských států; 
zdůrazňuje, že by tato metoda měla být 
založena na absolutním snížení spotřeby 
energie, aby tak byla zajištěna 
transparentnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 71
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
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by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako jsou 
závazné cíle stanovené pro členské státy 
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
tak byla zajištěna transparentnost;

by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise, že 
bude průběžně sledovat uplatňování 
stávajících právních předpisů a v případě 
jejich nedodržování zahájí řízení pro 
nesplnění povinnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 72
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Arturs 
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako jsou 
závazné cíle stanovené pro členské státy
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
tak byla zajištěna transparentnost;

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU; vyzývá 
členské státy, aby se dohodly na společné 
metodice pro stanovení vnitrostátních cílů
v oblasti energetické účinnosti a pro 
sledování pokroku při dosahování těchto 
cílů;

Or.en
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Pozměňovací návrh 73
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako jsou 
závazné cíle stanovené pro členské státy 
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
tak byla zajištěna transparentnost;

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měla
by Komise v akčním plánu pro 
energetickou účinnost navrhnout konkrétní
opatření EU, jako jsou individuální cíle 
stanovené pro členské státy v oblasti 
energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států, a zavedení 
průběžných cílů; zdůrazňuje, že by tato 
metoda měla být založena na absolutním 
snížení spotřeby energie, aby tak byla 
zajištěna transparentnost; vyzývá členské 
státy, aby stanovily všeobecně platnou 
metodu výpočtu, která bude používána 
k měření energetické účinnosti a ke 
sledování pokroku při plnění těchto cílů;

Or.de

Pozměňovací návrh 74
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, 
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by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako jsou 
závazné cíle stanovené pro členské státy 
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
tak byla zajištěna transparentnost;

mohla by Komise zvážit možnost, že 
v akčním plánu pro energetickou účinnost 
navrhne další opatření EU, jako jsou 
směrné cíle stanovené pro členské státy 
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států a zejména 
zlepšení, kterého již členské státy v oblasti 
účinnosti dosáhly; zdůrazňuje, že by tato 
metoda měla být založena na absolutním 
snížení spotřeby energie, aby tak byla 
zajištěna transparentnost;

Or.de

Pozměňovací návrh 75
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako jsou 
závazné cíle stanovené pro členské státy 
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
tak byla zajištěna transparentnost;

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jež budou 
spravedlivá, měřitelná a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států;

Or.en
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Pozměňovací návrh 76
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako jsou 
závazné cíle stanovené pro členské státy
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
tak byla zajištěna transparentnost;

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další nákladově efektivní
opatření EU k dosažení cílů v oblasti 
energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států;

Or.en

Pozměňovací návrh 77
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako jsou 
závazné cíle stanovené pro členské státy 
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být při uplatnění zásady „měření 
znamená kontrolu“ součástí akčního plánu 
pro energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako jsou 
závazné cíle stanovené pro členské státy 
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spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
tak byla zajištěna transparentnost;

v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
tak byla zajištěna transparentnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 78
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako jsou 
závazné cíle stanovené pro členské státy 
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
tak byla zajištěna transparentnost;

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
zajistit, aby stávající právní předpisy EU 
byly řádně uplatňovány, a v případě 
potřeby navrhnout další opatření EU, jako 
jsou závazné cíle stanovené pro členské 
státy v oblasti energetické účinnosti, jež 
budou spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
tak byla zajištěna transparentnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 79
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 1 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako jsou 
závazné cíle stanovené pro členské státy 
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
tak byla zajištěna transparentnost;

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další ambiciózní opatření EU
pro členské státy, jež budou spravedlivá, 
měřitelná a jež zohlední výchozí pozici a 
vnitrostátní situaci jednotlivých členských 
států; zdůrazňuje, že by tato metoda měla 
být založena na absolutním snížení 
spotřeby energie, aby tak byla zajištěna 
transparentnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 80
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako jsou 
závazné cíle stanovené pro členské státy 
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
hodnocení výsledků snah ze strany 
členských států a Komise; domnívá se, že 
pokud hodnocení prokáže, že je provádění 
strategie neuspokojivé, a EU tedy svého 
cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl 
by být součástí akčního plánu pro 
energetickou účinnost závazek Komise 
navrhnout další opatření EU, jako jsou 
směrné cíle stanovené pro členské státy 
v oblasti energetické účinnosti, jež budou 
spravedlivé, měřitelné a jež zohlední 
výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby 
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tak byla zajištěna transparentnost; tak byla zajištěna transparentnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 81
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. poznamenává, že mezi jednotlivými 
evropskými regiony a členskými státy 
existují značné rozdíly, které znemožňují 
vytvoření standardních závazných cílů 
v oblasti energetické účinnosti; 
zdůrazňuje, že právně závazné cíle mohou 
být zahrnuty až poté, co bude dojednána 
společná metodika; vyzývá proto členské 
státy, aby se dohodly na společné metodice 
pro stanovení vnitrostátních cílů v oblasti 
energetické účinnosti a úspor a pro 
sledování pokroku při dosahování těchto 
cílů;

Or.en

Pozměňovací návrh 82
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá EU k přijetí závazného cíle 
snížit do roku 2020 spotřebu primární 
energie o nejméně 20 %, přičemž tento cíl 
bude stanoven ve vztahu k určené výchozí 
hodnotě z roku 2010, čímž se zajistí 
stabilní cíl, zjednoduší měření a bude 
vyslán jednoznačný politický signál nutný 
k podpoře investic do zelené ekonomiky;

Or.en
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Pozměňovací návrh 83
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá EU k přijetí závazného cíle 
v oblasti energetické účinnosti, kterým je 
snížení spotřeby energie do roku 2020 
o nejméně 20 %, aby tak pokročila při 
přechodu na udržitelnou a zelenou 
ekonomiku;

Or.en

Pozměňovací návrh 84
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
ambiciózní akční plán pro energetickou 
účinnost, jež zhodnotí pokrok, kterého bylo 
dosaženo u všech opatření obsažených 
v akčním plánu z roku 2006, podpoří 
uplatňování opatření zaměřených na 
energetickou účinnost, jež byla přijata 
podle akčního plánu z roku 2006 a jež stále 
probíhají, a bude obsahovat nová
přiměřená opatření pro dosažení 
stanoveného cíle do roku 2020;

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
ambiciózní akční plán pro energetickou 
účinnost, jež zhodnotí pokrok, kterého bylo 
dosaženo u všech opatření obsažených 
v akčním plánu z roku 2006, podpoří 
uplatňování opatření zaměřených na 
energetickou účinnost, jež byla přijata 
podle akčního plánu z roku 2006 a jež stále 
probíhají, a bude obsahovat doplňková a
přiměřená opatření, která musí být 
v souladu s kritérii subsidiarity a 
proporcionality a jsou nutná pro dosažení 
stanoveného cíle do roku 2020;

Or.en
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Pozměňovací návrh 85
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
ambiciózní akční plán pro energetickou 
účinnost, jež zhodnotí pokrok, kterého bylo 
dosaženo u všech opatření obsažených 
v akčním plánu z roku 2006, podpoří 
uplatňování opatření zaměřených na 
energetickou účinnost, jež byla přijata 
podle akčního plánu z roku 2006 a jež stále 
probíhají, a bude obsahovat nová 
přiměřená opatření pro dosažení 
stanoveného cíle do roku 2020;

2. vyzývá Komisi, aby do konce roku a 
s dostatečným předstihem před zasedáním 
Evropské rady věnovaným energetice, 
které se uskuteční 4. února, předložila 
ambiciózní akční plán pro energetickou 
účinnost, jež zhodnotí pokrok, kterého bylo 
dosaženo u všech opatření obsažených 
v akčním plánu z roku 2006, podpoří 
uplatňování opatření zaměřených na 
energetickou účinnost, jež byla přijata 
podle akčního plánu z roku 2006 a jež stále 
probíhají, a bude obsahovat nová 
přiměřená opatření pro dosažení 
stanoveného cíle do roku 2020;

Or.en

Pozměňovací návrh 86
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
ambiciózní akční plán pro energetickou 
účinnost, jež zhodnotí pokrok, kterého bylo 
dosaženo u všech opatření obsažených 
v akčním plánu z roku 2006, podpoří 
uplatňování opatření zaměřených na 
energetickou účinnost, jež byla přijata 
podle akčního plánu z roku 2006 a jež stále 
probíhají, a bude obsahovat nová 
přiměřená opatření pro dosažení 
stanoveného cíle do roku 2020;

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
ambiciózní akční plán pro energetickou 
účinnost, jež zhodnotí pokrok, kterého bylo 
dosaženo u všech přijatých opatření 
obsažených v akčním plánu z roku 2006, 
podpoří uplatňování opatření zaměřených 
na energetickou účinnost, jež byla přijata 
podle akčního plánu z roku 2006 a jež stále 
probíhají, a bude obsahovat nová 
přiměřená opatření pro dosažení 
stanoveného cíle do roku 2020, která 
zohlední celý dodavatelský a 
spotřebitelský řetězec v odvětví energetiky;
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Or.en

Pozměňovací návrh 87
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
ambiciózní akční plán pro energetickou 
účinnost, jež zhodnotí pokrok, kterého bylo 
dosaženo u všech opatření obsažených 
v akčním plánu z roku 2006, podpoří 
uplatňování opatření zaměřených na 
energetickou účinnost, jež byla přijata 
podle akčního plánu z roku 2006 a jež 
stále probíhají, a bude obsahovat nová 
přiměřená opatření pro dosažení 
stanoveného cíle do roku 2020;

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
ambiciózní akční plán pro energetickou 
účinnost, jež zhodnotí pokrok, kterého bylo 
dosaženo u všech opatření obsažených 
v akčním plánu z roku 2006, podpoří 
uplatňování přijatých opatření zaměřených 
na energetickou účinnost, jež byla 
navržena v akčním plánu z roku 2006 a jež 
stále probíhají, a bude obsahovat nová 
přiměřená opatření pro dosažení 
stanoveného cíle do roku 2020 a zaměří se 
na celý dodavatelský a spotřebitelský 
řetězec v odvětví energetiky;

Or.en

Pozměňovací návrh 88
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
ambiciózní akční plán pro energetickou 
účinnost, jež zhodnotí pokrok, kterého bylo 
dosaženo u všech opatření obsažených 
v akčním plánu z roku 2006, podpoří 
uplatňování opatření zaměřených na 
energetickou účinnost, jež byla přijata 
podle akčního plánu z roku 2006 a jež stále 
probíhají, a bude obsahovat nová 
přiměřená opatření pro dosažení 
stanoveného cíle do roku 2020;

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
ambiciózní akční plán pro energetickou 
účinnost, jež zhodnotí pokrok, kterého bylo 
dosaženo u všech opatření obsažených 
v akčním plánu z roku 2006, podpoří 
uplatňování opatření zaměřených na 
energetickou účinnost, jež byla přijata 
podle akčního plánu z roku 2006 a jež stále 
probíhají, a bude obsahovat nová 
přiměřená a nákladově efektivní opatření 
pro dosažení stanoveného cíle do roku 
2020;
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Or.de

Pozměňovací návrh 89
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že ačkoliv členské státy 
mají podle třetího energetického balíčku 
vymezit skupinu zranitelných spotřebitelů, 
přijmout národní akční plány a zajistit, 
aby zranitelní spotřebitelé nebyli v 
kritických okamžicích odpojováni od 
dodávek energie, balíček nevyžaduje 
přijetí opatření na evropské úrovni, jako 
je společná definice, sběr údajů, výzkum 
či koordinované iniciativy; vyzývá Komisi, 
aby proti energetické chudobě bojovala 
tím, že bude sledovat prosazování 
stávajících právních předpisů, navrhovat 
nové nástroje a v případě potřeby právní 
předpisy;

Or.en

Pozměňovací návrh 90
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je zásadní dosáhnout 
ucelenosti právních předpisů v oblasti 
energetiky a že součinnost mezi různými 
navrhovanými opatřeními lze zajistit 
pouze v případě, že všechna nová opatření 
budou respektovat tyto zásady: snížit 
poptávku konečných spotřebitelů po 
energii s vysokým podílem primární 
energie, využít energii nespotřebovanou 
v jednom odvětví (tj. odpadní teplo vzniklé 
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při výrobě elektrické energie nebo 
v průmyslových procesech) v jiných 
odvětvích (tj. při vytápění domácností) a 
nahradit zbývající poptávku po fosilních 
palivech energií z obnovitelných zdrojů;

Or.en

Pozměňovací návrh 91
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že pro dosažení 
udržitelného hospodářství do roku 2050 je 
nutné zavést komplexní strategii pro 
topení a chlazení (průmyslové teplo, 
vytápění domácností, chlazení), která 
bude založena na synergiích mezi 
odvětvími a které lze dosáhnout pouze 
tehdy, budou-li stanoveny tyto zásady: 
snížit poptávku konečných spotřebitelů po 
energii s vysokým podílem primární 
energie, využít energii nespotřebovanou 
v jednom odvětví (tj. odpadní teplo vzniklé 
při výrobě elektrické energie nebo 
v průmyslových procesech) v jiných 
odvětvích (tj. při vytápění domácností) a 
nahradit zbývající poptávku po fosilních 
palivech energií z obnovitelných zdrojů;

Or.en

Pozměňovací návrh 92
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že jednotná strategie, 
pomocí níž by Evropa do roku 2050 
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dosáhla nízkouhlíkového hospodářství, 
vyžaduje jasně formulovanou a komplexní 
strategii pro výrobu a využívání tepla 
(průmyslové teplo, vytápění domácností, 
chlazení);

Or.en

Pozměňovací návrh 93

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. žádá, aby byla provedena revize 
směrnice o energetických službách tak, aby 
zahrnula tzv. přístup založený na 
ukazatelích (s flexibilními cíli), který 
členským státům umožňuje vybrat si na 
základě předpokladů týkajících se 
efektivnosti nákladů a potenciálních 
úspor energie, na které oblasti zaměří své 
úsilí;

3. žádá, aby do léta 2011 byla provedena 
revize směrnice o energetických službách, 
jejíž součástí bude kritické posouzení 
národních akčních plánů pro 
energetickou účinnost a jejich provádění, 
včetně závazné formy pro předávání 
zpráv, a v jejímž rámci bude zhodnocena 
činnost všech členských států a provedena 
jejich klasifikaci;

Or.en

Pozměňovací návrh 94
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. žádá, aby byla provedena revize 
směrnice o energetických službách tak, aby 
zahrnula tzv. přístup založený na 
ukazatelích (s flexibilními cíli), který 
členským státům umožňuje vybrat si na 
základě předpokladů týkajících se 
efektivnosti nákladů a potenciálních úspor 
energie, na které oblasti zaměří své úsilí;

3. žádá, aby byla provedena revize 
směrnice o energetických službách tak, aby 
zahrnula tzv. přístup založený na 
ukazatelích (s flexibilními cíli), který 
členským státům umožňuje vybrat si na 
základě předpokladů týkajících se 
efektivnosti nákladů a potenciálních úspor 
energie, na které oblasti zaměří své úsilí, 
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neboť očekávání společnosti a 
příslušného odvětví ohledně energetických 
služeb a modely spotřeby a chování 
v odvětví energetiky na sebe navzájem 
silně působí;

Or.en

Pozměňovací návrh 95
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. žádá, aby byla provedena revize 
směrnice o energetických službách tak, aby 
zahrnula tzv. přístup založený na 
ukazatelích (s flexibilními cíli), který 
členským státům umožňuje vybrat si na 
základě předpokladů týkajících se 
efektivnosti nákladů a potenciálních úspor
energie, na které oblasti zaměří své úsilí;

3. žádá, aby byla provedena revize 
směrnice o energetických službách tak, aby 
zahrnula tzv. přístup založený na 
ukazatelích (s flexibilními cíli), který 
členským státům umožňuje vybrat si na 
základě předpokladů týkajících se 
efektivnosti nákladů a potenciálních úspor 
energie, na které oblasti zaměří své úsilí;
naléhavě žádá členské státy, aby se 
dohodly na společné metodice pro výpočet 
energetických úspor;

Or.en

Pozměňovací návrh 96
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. žádá, aby byla provedena revize 
směrnice o energetických službách tak, aby 
zahrnula tzv. přístup založený na 
ukazatelích (s flexibilními cíli), který
členským státům umožňuje vybrat si na 
základě předpokladů týkajících se 
efektivnosti nákladů a potenciálních úspor 
energie, na které oblasti zaměří své úsilí;

3. žádá, aby byla provedena revize 
směrnice o energetických službách, která 
členským státům umožní vybrat si na 
základě předpokladů týkajících se 
efektivnosti nákladů a potenciálních úspor 
energie, na které oblasti zaměří své úsilí;
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Or.en

Pozměňovací návrh 97
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. žádá, aby byla provedena revize 
směrnice o energetických službách tak, aby 
zahrnula tzv. přístup založený na 
ukazatelích (s flexibilními cíli), který 
členským státům umožňuje vybrat si na 
základě předpokladů týkajících se 
efektivnosti nákladů a potenciálních úspor 
energie, na které oblasti zaměří své úsilí;

3. žádá, aby byla provedena revize 
směrnice o energetických službách tak, aby 
její platnost byla prodloužena až do roku 
2020 a zahrnula tzv. přístup založený na 
ukazatelích (s flexibilními cíli), který 
členským státům umožňuje vybrat si na 
základě předpokladů týkajících se 
efektivnosti nákladů a potenciálních úspor 
energie, na které oblasti zaměří své úsilí;

Or.en

Pozměňovací návrh 98
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby dále nerozšiřovala 
stávající evropské právní předpisy, jako je 
směrnice o ekodesignu a směrnice o 
energetických štítcích, nýbrž navzájem je 
kombinovala s cílem dosáhnout co 
nejúčinnějšího uplatňování právních 
předpisů EU a – zejména s ohledem na 
spotřebitele – využívat synergie;

Or.en
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Pozměňovací návrh 99
Yannik Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby zahrnula kritické 
posouzení národních akčních plánů pro 
energetickou účinnost a jejich provádění, 
včetně závazné formy pro předávání 
zpráv, sladění podávání zpráv se směrnicí 
o energetických službách, používání 
energetických štítků a ekodesignu s cílem 
zbavit členské státy zátěže, a aby 
zhodnotila činnost všech členských států 
a provedla jejich klasifikaci, a řádně tak 
využila přístup založený na flexibilních 
cílech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby zahrnula kritické 
posouzení národních akčních plánů pro 
energetickou účinnost a jejich provádění, 
včetně závazné formy pro předávání zpráv, 
sladění podávání zpráv se směrnicí 
o energetických službách, používání 
energetických štítků a ekodesignu s cílem 
zbavit členské státy zátěže, a aby 
zhodnotila činnost všech členských států 
a provedla jejich klasifikaci, a řádně tak 
využila přístup založený na flexibilních 
cílech;

4. vyzývá Komisi, aby zahrnula kritické 
posouzení národních akčních plánů pro
energetickou účinnost a jejich provádění; 
domnívá se, že k lepšímu srovnávání 
výsledků v oblasti energetické účinnosti 
jednotlivých členských států přispěje 
rozvoj komplexního a kolektivního 
systému sledování; vyzývá Komisi, aby 
zahrnula závaznou formu pro předávání 
zpráv, sladila podávání zpráv se směrnicí 
o energetických službách, používání 
energetických štítků a ekodesignu s cílem 
zbavit členské státy zátěže a aby zhodnotila 
činnost všech členských států a provedla 
jejich klasifikaci, a řádně tak využila 



AM\835673CS.doc 51/102 PE450.651v02-00

CS

přístup založený na flexibilních cílech;

Or.en

Pozměňovací návrh 101
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby zahrnula kritické 
posouzení národních akčních plánů pro 
energetickou účinnost a jejich provádění, 
včetně závazné formy pro předávání zpráv, 
sladění podávání zpráv se směrnicí 
o energetických službách, používání 
energetických štítků a ekodesignu s cílem 
zbavit členské státy zátěže, a aby 
zhodnotila činnost všech členských států 
a provedla jejich klasifikaci, a řádně tak 
využila přístup založený na flexibilních 
cílech;

4. vyzývá Komisi, aby zahrnula kritické 
posouzení národních akčních plánů pro 
energetickou účinnost a jejich provádění, 
včetně společných standardů pro 
předávání zpráv, jejichž součástí jsou 
určité minimální požadavky, např. že pro 
veškeré relevantní politiky v oblasti 
energetické účinnosti musí být 
poskytovány „měkké“ a podpůrné 
nástroje, jako je financování, aby sladila 
podávání zpráv se směrnicí 
o energetických službách, používání 
energetických štítků a ekodesignu s cílem 
zbavit členské státy zátěže a aby zhodnotila 
činnost všech členských států a provedla 
jejich klasifikaci, a řádně tak využila 
přístup založený na flexibilních cílech;

Or.en

Pozměňovací návrh 102
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby zahrnula kritické 
posouzení národních akčních plánů pro 
energetickou účinnost a jejich provádění, 
včetně závazné formy pro předávání zpráv, 
sladění podávání zpráv se směrnicí 
o energetických službách, používání 

4. vyzývá Komisi, aby zahrnula kritické 
posouzení národních akčních plánů pro 
energetickou účinnost a jejich provádění, 
včetně závazné formy pro předávání zpráv, 
sladění podávání zpráv se směrnicí 
o energetických službách, používání 
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energetických štítků a ekodesignu s cílem 
zbavit členské státy zátěže, a aby 
zhodnotila činnost všech členských států 
a provedla jejich klasifikaci, a řádně tak 
využila přístup založený na flexibilních
cílech;

energetických štítků a ekodesignu s cílem 
zbavit členské státy zátěže, a aby 
zhodnotila činnost všech členských států 
a provedla jejich klasifikaci, a řádně tak 
využila přístup založený na flexibilních 
cílech; zároveň by měl být stanoven 
mechanismus pro sledování cíle v oblasti 
energetické účinnosti pro účely hodnocení 
národních akčních plánů pro 
energetickou účinnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 103
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zavedly všeobecný dozor nad trhem 
a vytvořily programy pro monitorování 
souladu se směrnicemi o stavbách, 
ekodesignu, energetických štítcích 
a energetických štítcích pro pneumatiky, 
především pokud jde o dovoz, a vyzývá 
Komisi, aby provádění těchto programů 
monitorovala a v případě potřeb zahájila 
řízení pro nesplnění povinnosti;

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby
postupně zavedly všeobecný dozor nad 
trhem a vytvořily programy pro 
monitorování souladu se směrnicemi 
o stavbách, ekodesignu, energetických 
štítcích a energetických štítcích pro 
pneumatiky, především pokud jde o dovoz, 
a vyzývá Komisi, aby provádění těchto 
programů monitorovala a aby členské státy 
při provádění dozoru nad trhem 
podporovala;

Or.de

Pozměňovací návrh 104
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby
zavedly všeobecný dozor nad trhem
a vytvořily programy pro monitorování 

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby
urychleně a účinně prováděly dozor nad 
trhem a programy pro monitorování 
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souladu se směrnicemi o stavbách, 
ekodesignu, energetických štítcích 
a energetických štítcích pro pneumatiky, 
především pokud jde o dovoz, a vyzývá 
Komisi, aby provádění těchto programů 
monitorovala a v případě potřeb zahájila 
řízení pro nesplnění povinnosti;

souladu se směrnicemi o stavbách, 
ekodesignu, energetických štítcích 
a energetických štítcích pro pneumatiky, 
především pokud jde o dovoz, a vyzývá 
Komisi, aby provádění těchto programů 
monitorovala a v případě potřeb zahájila 
řízení pro nesplnění povinnosti;

Or.de

Pozměňovací návrh 105
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zavedly všeobecný dozor nad trhem 
a vytvořily programy pro monitorování 
souladu se směrnicemi o stavbách, 
ekodesignu, energetických štítcích 
a energetických štítcích pro pneumatiky, 
především pokud jde o dovoz, a vyzývá 
Komisi, aby provádění těchto programů 
monitorovala a v případě potřeb zahájila 
řízení pro nesplnění povinnosti;

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zavedly komplexnější a koordinovanější
dozor nad trhem a vytvořily programy pro 
monitorování souladu se směrnicemi
o ekodesignu, energetických štítcích 
a energetických štítcích pro pneumatiky, 
především pokud jde o dovoz, a vyzývá 
Komisi, aby provádění těchto programů
napomáhala a monitorovala je a v případě 
potřeb zahájila řízení pro nesplnění 
povinnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 106
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby
zavedly všeobecný dozor nad trhem
a vytvořily programy pro monitorování 
souladu se směrnicemi o stavbách, 
ekodesignu, energetických štítcích 
a energetických štítcích pro pneumatiky, 

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby
prováděly programy pro všeobecný dozor 
nad trhem a pro monitorování souladu, 
které již byly naplánovány pro směrnice
o stavbách, ekodesignu, energetických 
štítcích a energetických štítcích pro 
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především pokud jde o dovoz, a vyzývá 
Komisi, aby provádění těchto programů 
monitorovala a v případě potřeb zahájila 
řízení pro nesplnění povinnosti;

pneumatiky, především pokud jde o dovoz, 
a vyzývá Komisi, aby provádění těchto 
programů monitorovala a v případě potřeb 
zahájila řízení pro nesplnění povinnosti;

Or.de

Pozměňovací návrh 107
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. je si vědom problémů a významu 
dozoru nad trhem – jenž spadá do 
příslušnosti členských států – a navrhuje, 
aby Komise napomáhala spolupráci 
a sdílení informací mezi členskými státy, 
a to zejména tak, že vytvoří otevřenou 
databázi EU s výsledky testů 
a s nevyhovujícími výrobky odhalenými 
v členských státech a že podnikne kroky, 
které zajistí urychlené odstranění 
nevyhovujícího výrobku odhaleného 
v jednom členském státě z trhu ve všech 
27 členských státech;

Or.en

Pozměňovací návrh 108
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je třeba snížit 
energetickou náročnost budov, aby byly 
tyto budovy připraveny na horká léta 
a chladné zimy a snížily se účty za 
energie;

Or.en
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Pozměňovací návrh 109
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. v návaznosti na vstup revidované
směrnice v platnost vyzývá Komisi, aby za 
několik let posoudila dopad povinných 
odkazů na systém energetických štítků 
v reklamách na chování spotřebitelů;

6. v návaznosti na vstup revidované 
směrnice o energetických štítcích
v platnost vybízí Komisi, aby před 
vypršením legislativní lhůty v roce 2014
posoudila dopad nové úpravy 
energetických štítků a povinných odkazů 
na systém energetických štítků v reklamách 
na chování spotřebitelů a aby v případě 
nutnosti přijala další opatření ke zvýšení 
jejich účinnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 110
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. v návaznosti na vstup revidované 
směrnice v platnost vyzývá Komisi, aby za 
několik let posoudila dopad povinných 
odkazů na systém energetických štítků 
v reklamách na chování spotřebitelů;

6. v návaznosti na vstup revidované 
směrnice o energetických štítcích
v platnost vybízí Komisi, aby do roku 
2014, uvedeného ve směrnici, posoudila 
dopad nové úpravy energetických štítků 
a povinných odkazů na systém 
energetických štítků v reklamách na 
chování spotřebitelů;

Or.en
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Pozměňovací návrh 111
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. v návaznosti na vstup revidované 
směrnice v platnost vyzývá Komisi, aby za 
několik let posoudila dopad povinných 
odkazů na systém energetických štítků 
v reklamách na chování spotřebitelů;

6. v návaznosti na vstup revidované 
směrnice o energetických štítcích
v platnost vyzývá Komisi, aby do roku 
2014, uvedeného ve směrnici, posoudila 
dopad nové úpravy energetických štítků 
a povinných odkazů na systém 
energetických štítků v reklamách na 
chování spotřebitelů;

Or.en

Pozměňovací návrh 112
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. v návaznosti na vstup revidované 
směrnice v platnost vyzývá Komisi, aby za 
několik let posoudila dopad povinných 
odkazů na systém energetických štítků 
v reklamách na chování spotřebitelů;

6. v návaznosti na vstup revidované 
směrnice v platnost vyzývá Komisi, aby 
posoudila dopad povinných odkazů na 
systém energetických štítků v reklamách na 
chování spotřebitelů;

Or.el

Pozměňovací návrh 113
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. žádá členské státy, aby v oblasti 
vzdělávání u stavebnických profesí 
(inženýrů, architektů) zavedly konkrétní
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programy a opatření s cílem zvýšit 
povědomí o energeticky účinných 
stavebních postupech mezi studenty ještě 
před tím, než získají kvalifikaci, a žádá 
Komisi, aby zavádění takových 
praktických opatření sledovala 
a posuzovala;

Or.de

Pozměňovací návrh 114
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přezkoumaly účinnost legislativních 
opatření, jako je např. letní čas, a aby 
v zájmu omezení byrokratické zátěže 
neúčinná opatření urychleně zrušily;

Or.de

Pozměňovací návrh 115
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby pokud možno 
v rámci přezkumu směrnice 
o energetických službách navrhla 
legislativní opatření, z nichž by pro 
členské státy vyplývala povinnost zavést 
systém bílých certifikátů;

Or.en
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Pozměňovací návrh 116
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že dlouhodobé dohody 
s průmyslovým sektorem zajistí vysokou 
míru dodržování požadavků na 
energetickou účinnost, a tak mohou vést 
k ročnímu zlepšení energetické účinnosti 
o 2 %;

Or.en

Pozměňovací návrh 117
András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba jasnější zaměření 
na inovace systému, jako jsou inteligentní 
sítě, inteligentní měření a skladování 
energie, které mohou energetickou 
účinnost podpořit;

7. domnívá se, že je třeba jasnější zaměření 
na inovace systému, jako jsou inteligentní 
sítě, inteligentní měření a skladování 
energie, které mohou energetickou 
účinnost podpořit; upozorňuje na to, že jak 
inteligentní sítě, tak zlepšování 
energetické účinnosti napomáhají 
decentralizaci výroby a začleňování 
obnovitelných zdrojů do energetických 
soustav;

Or.hu

Pozměňovací návrh 118
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba jasnější zaměření 
na inovace systému, jako jsou inteligentní 
sítě, inteligentní měření a skladování 
energie, které mohou energetickou 
účinnost podpořit;

7. domnívá se, že je třeba jasnější zaměření 
na inovace systému, jako jsou inteligentní 
sítě, inteligentní měření a skladování 
energie, které mohou energetickou 
účinnost podpořit tím, že ulehčí zatížení, 
sníží počet výpadků sítě, usnadní 
začlenění obnovitelných technologií, 
omezí požadavky na vytváření rezerv 
a povedou k větším a flexibilnějším 
skladovacím kapacitám;

Or.en

Pozměňovací návrh 119
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba jasnější zaměření 
na inovace systému, jako jsou inteligentní 
sítě, inteligentní měření a skladování 
energie, které mohou energetickou 
účinnost podpořit;

7. domnívá se, že je třeba jasnější zaměření 
na inovace systému, jako jsou inteligentní 
sítě (pro elektřinu, ale i pro vytápění
a chlazení), inteligentní měření
a skladování energie, které mohou 
energetickou účinnost podpořit a zajistit, 
aby spravedlivý podíl na zisku připadl 
konečným uživatelům;

Or.en

Pozměňovací návrh 120
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba jasnější zaměření 
na inovace systému, jako jsou inteligentní 
sítě, inteligentní měření a skladování 

7. domnívá se, že je třeba jasnější zaměření 
na inovace systému, jako jsou inteligentní 
sítě, sítě pro vytápění a chlazení, 
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energie, které mohou energetickou 
účinnost podpořit;

plynárenské soustavy zahrnující bioplyn,
inteligentní měření a skladování energie
v kombinaci s distribuovanou výrobou, 
které mohou energetickou účinnost 
podpořit;

Or.en

Pozměňovací návrh 121
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba jasnější zaměření 
na inovace systému, jako jsou inteligentní 
sítě, inteligentní měření a skladování 
energie, které mohou energetickou 
účinnost podpořit;

7. domnívá se, že je třeba jasnější zaměření 
na inovace systému, jako jsou inteligentní 
sítě, plynové soustavy zahrnující bioplyn,
inteligentní měření a skladování energie, 
které mohou energetickou účinnost 
podpořit;

Or.en

Pozměňovací návrh 122

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že největším a nejlevnějším 
novým zdrojem energie, který je 
k dispozici, jsou negawatty; žádá členské 
státy, regulační orgány a veřejné 
a soukromé investory, aby před 
investicemi do nové energetické 
infrastruktury vždy zohledňovali 
a posuzovali možnosti omezení spotřeby 
energie; domnívá se, že výstavba nové 
energetické infrastruktury by se měla 
povolit pouze tam, kde lze prokázat, že 
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nelze zajistit poskytování energetických 
služeb ve stejném množství a ve stejné 
kvalitě prostřednictvím vhodných investic 
zaměřených na zvýšení energetické 
účinnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 123
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že se na energetických 
ztrátách významně podílí také přenos 
a distribuce energie, a zdůrazňuje úlohu, 
kterou mohou hrát při zabezpečování 
dodávek energie a snižování ztrát malé 
výrobní jednotky a decentralizovaná 
a diverzifikovaná výroba energie; 
domnívá se, že v zájmu snížení ztrát při 
přenosu a distribuci je třeba vytvořit 
pobídky pro zkvalitnění infrastruktury;

Or.en

Pozměňovací návrh 124
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že největším a nejlevnějším 
novým zdrojem energie, který je 
k dispozici, jsou negawatty, a že je třeba, 
aby se tento fakt odrážel v politice pro 
energetickou infrastrukturu; investice 
zaměřené na snížení spotřeby energie by 
se měly upřednostňovat před investicemi 
do dalších kapacit pro výrobu elektrické 
energie;
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Or.en

Pozměňovací návrh 125
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. žádá Komisi, aby zahájila práci na 
studiích dalšího zvýšení účinnosti tepelné 
přeměny v parních elektrárnách 
a v elektrárnách na zemní plyn 
prostřednictvím zvýšení operačních 
parametrů turbín – tj. teploty a tlaku –
a prostřednictvím náležitého využití 
odpadního tepla, včetně kombinované
výroby tepla a elektřiny; 

Or.pl

Pozměňovací návrh 126
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby přijala opatření na 
usnadnění dodatečného vybavování 
a modernizace elektráren, neboť tak je 
možné výrazně zvýšit energetickou 
účinnost již existujících elektráren;

Or.de

Pozměňovací návrh 127
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vyzývá Komisi, aby zavedla zprávy 
o udržitelnosti týkající se elektráren, jež by 
obsahovaly informace o energetické 
účinnosti;

Or.de

Pozměňovací návrh 128
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory kogenerace a dálkového 
vytápění a chlazení prostřednictvím 
povzbuzení členských států k vytvoření 
stabilního a příznivého regulačního rámce 
tak, že zváží prioritní přístup kogenerace 
k elektrické síti a podpoří využití 
kogenerace a dálkového vytápění 
v budovách a udržitelné financování 
kombinované výroby, např. zařazením 
kogenerace mezi kritéria pro výběr 
v rámci projektů pro rozvoj měst 
a venkova financovaných ze 
strukturálních fondů;

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory kogenerace a dálkového 
vytápění a chlazení prostřednictvím 
povzbuzení členských států k vytvoření 
stabilního a příznivého regulačního rámce 
tak, že zváží prioritní přístup kogenerace 
k elektrické síti, že budou využívat 
průmyslové teplo a podpoří využití 
kogenerace a dálkového vytápění 
v budovách a udržitelné financování 
kombinované výroby;

Or.de

Pozměňovací návrh 129
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
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účelem podpory kogenerace a dálkového 
vytápění a chlazení prostřednictvím 
povzbuzení členských států k vytvoření 
stabilního a příznivého regulačního rámce 
tak, že zváží prioritní přístup kogenerace 
k elektrické síti a podpoří využití 
kogenerace a dálkového vytápění 
v budovách a udržitelné financování 
kombinované výroby, např. zařazením 
kogenerace mezi kritéria pro výběr 
v rámci projektů pro rozvoj měst 
a venkova financovaných ze 
strukturálních fondů;

účelem podpory kogenerace a dálkového 
vytápění a chlazení prostřednictvím 
povzbuzení členských států k vytvoření 
stabilního a příznivého regulačního rámce 
tak, že zváží prioritní přístup kogenerace 
k elektrické síti a podpoří využití 
kogenerace a dálkového vytápění 
v budovách a udržitelné financování 
kombinované výroby;

Or.de

Pozměňovací návrh 130
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory kogenerace a dálkového 
vytápění a chlazení prostřednictvím 
povzbuzení členských států k vytvoření 
stabilního a příznivého regulačního rámce 
tak, že zváží prioritní přístup kogenerace 
k elektrické síti a podpoří využití 
kogenerace a dálkového vytápění 
v budovách a udržitelné financování 
kombinované výroby, např. zařazením 
kogenerace mezi kritéria pro výběr v rámci 
projektů pro rozvoj měst a venkova 
financovaných ze strukturálních fondů;

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory kogenerace a dálkového 
vytápění a chlazení prostřednictvím 
povzbuzení členských států k vytvoření 
stabilního a příznivého regulačního rámce 
tak, že zváží prioritní přístup kogenerace 
k elektrické síti a podpoří využití 
kogenerace a dálkového vytápění 
v budovách a udržitelné financování 
kombinované výroby, např. zařazením 
kogenerace mezi kritéria pro výběr v rámci 
projektů pro rozvoj měst a venkova 
financovaných ze strukturálních fondů, 
existuje-li odpovídající potřeba dálkového 
vytápění; s ohledem na cíl vytvoření 
stabilního právního rámce je třeba 
posoudit dodatečné přínosy a náklady 
spojené s podporou kogenerace 
v souvislosti s obchodováním s emisemi, 
tj. klíčovým nástrojem v sektoru výroby 
elektrické energie;
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Or.de

Pozměňovací návrh 131
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory kogenerace a dálkového 
vytápění a chlazení prostřednictvím 
povzbuzení členských států k vytvoření 
stabilního a příznivého regulačního rámce 
tak, že zváží prioritní přístup kogenerace 
k elektrické síti a podpoří využití 
kogenerace a dálkového vytápění 
v budovách a udržitelné financování 
kombinované výroby, např. zařazením 
kogenerace mezi kritéria pro výběr v rámci 
projektů pro rozvoj měst a venkova 
financovaných ze strukturálních fondů;

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory energeticky vysoce účinné
kogenerace a dálkového vytápění 
a chlazení – tj. klíčových prvků pro 
přechod EU na hospodářství, jež bude 
plně založeno na energeticky účinném 
využívání obnovitelných energií –
prostřednictvím povzbuzení členských 
států k vytvoření stabilního a příznivého 
regulačního rámce tak, že zavedou 
integrované plánování poptávky po 
energii u elektřiny pocházející z vytápění 
a chlazení, že posílí prioritní přístup 
kogenerace k elektrické síti, zejména 
pochází-li z obnovitelných zdrojů energie,
a podpoří využití kogenerace a dálkového 
vytápění v budovách a udržitelné 
financování kombinované výroby, např. 
zařazením kogenerace mezi kritéria pro 
výběr v rámci projektů pro rozvoj měst 
a venkova financovaných ze strukturálních 
fondů; žádá, aby součástí této revize byly 
konkrétní časové harmonogramy a cíle 
pro rozvoj kogenerace na úrovni EU 
i/nebo na úrovni členských států;

Or.en

Pozměňovací návrh 132
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 8 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory kogenerace a dálkového 
vytápění a chlazení prostřednictvím 
povzbuzení členských států k vytvoření 
stabilního a příznivého regulačního rámce
tak, že zváží prioritní přístup kogenerace
k elektrické síti a podpoří využití 
kogenerace a dálkového vytápění 
v budovách a udržitelné financování
kombinované výroby, např. zařazením 
kogenerace mezi kritéria pro výběr 
v rámci projektů pro rozvoj měst 
a venkova financovaných ze 
strukturálních fondů;

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory kogenerace 
prostřednictvím povzbuzení členských 
států k vytvoření stabilního a příznivého 
regulačního rámce, který zajistí prioritní 
přístup kogenerace k elektrické síti
a podpoří kogeneraci a její udržitelné 
financování;

Or.en

Pozměňovací návrh 133
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory kogenerace a dálkového 
vytápění a chlazení prostřednictvím 
povzbuzení členských států k vytvoření 
stabilního a příznivého regulačního rámce 
tak, že zváží prioritní přístup kogenerace 
k elektrické síti a podpoří využití 
kogenerace a dálkového vytápění 
v budovách a udržitelné financování 
kombinované výroby, např. zařazením 
kogenerace mezi kritéria pro výběr v rámci 
projektů pro rozvoj měst a venkova 
financovaných ze strukturálních fondů;

8. domnívá se, že ke zvýšení celkové 
účinnosti energetického systému je třeba 
jasnější zaměření, zejména na snížení 
ztrát tepla; vyzývá proto k revizi směrnice 
o kombinované výrobě tepla a elektřiny
(kogenerace) za účelem podpory vysoce 
účinné kogenerace, kogenerace v malém 
měřítku, využívání průmyslového 
odpadního tepla a dálkového vytápění 
a chlazení prostřednictvím povzbuzení 
členských států k vytvoření stabilního 
a příznivého regulačního rámce tak, že 
zváží prioritní přístup kogenerace 
k elektrické síti a podpoří využití vysoce 
účinné kogenerace, kogenerace v malém 
měřítku a dálkového vytápění v budovách 
a udržitelné financování kombinované 
výroby, např. zařazením kogenerace mezi 
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kritéria pro výběr v rámci projektů pro 
rozvoj měst a venkova financovaných ze 
strukturálních fondů;

Or.en

Pozměňovací návrh 134
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory kogenerace a dálkového 
vytápění a chlazení prostřednictvím 
povzbuzení členských států k vytvoření 
stabilního a příznivého regulačního rámce 
tak, že zváží prioritní přístup kogenerace 
k elektrické síti a podpoří využití 
kogenerace a dálkového vytápění 
v budovách a udržitelné financování 
kombinované výroby, např. zařazením 
kogenerace mezi kritéria pro výběr v rámci 
projektů pro rozvoj měst a venkova 
financovaných ze strukturálních fondů;

8. domnívá se, že ke zvýšení celkové 
účinnosti energetického systému je třeba 
jasnější zaměření, zejména na snížení 
ztrát tepla, a proto vyzývá k revizi 
směrnice o kombinované výrobě tepla 
a elektřiny (kogenerace) za účelem 
podpory vysoce účinné kogenerace
a využívání průmyslového tepelného
odpadu a dálkového vytápění a chlazení 
prostřednictvím povzbuzení členských 
států k vytvoření stabilního a příznivého 
regulačního rámce tak, že zváží prioritní 
přístup kogenerace k elektrické síti 
a podpoří využití vysoce účinné
kogenerace a dálkového vytápění 
v budovách a udržitelné financování 
kombinované výroby, např. zařazením 
kogenerace mezi kritéria pro výběr v rámci 
projektů pro rozvoj měst a venkova 
financovaných ze strukturálních fondů;

Or.en

Pozměňovací návrh 135
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 8. domnívá se, že ke zvýšení celkové 
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výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory kogenerace a dálkového 
vytápění a chlazení prostřednictvím 
povzbuzení členských států k vytvoření 
stabilního a příznivého regulačního rámce 
tak, že zváží prioritní přístup kogenerace 
k elektrické síti a podpoří využití 
kogenerace a dálkového vytápění 
v budovách a udržitelné financování 
kombinované výroby, např. zařazením 
kogenerace mezi kritéria pro výběr v rámci 
projektů pro rozvoj měst a venkova 
financovaných ze strukturálních fondů;

účinnosti energetického systému je třeba 
jasnější zaměření, zejména na snížení 
ztrát tepla, a proto vyzývá k revizi 
směrnice o kombinované výrobě tepla 
a elektřiny (kogenerace) za účelem 
podpory vysoce účinné kogenerace
a využívání průmyslového odpadního 
tepla a dálkového vytápění a chlazení 
prostřednictvím povzbuzení členských 
států k vytvoření stabilního a příznivého 
regulačního rámce tak, že zváží prioritní 
přístup kogenerace k elektrické síti 
a podpoří využití vysoce účinné
kogenerace a dálkového vytápění 
v budovách a udržitelné financování 
kombinované výroby, např. zařazením 
kogenerace mezi kritéria pro výběr v rámci 
projektů pro rozvoj měst a venkova 
financovaných ze strukturálních fondů;

Or.en

Pozměňovací návrh 136
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory kogenerace a dálkového 
vytápění a chlazení prostřednictvím 
povzbuzení členských států k vytvoření 
stabilního a příznivého regulačního rámce 
tak, že zváží prioritní přístup kogenerace 
k elektrické síti a podpoří využití 
kogenerace a dálkového vytápění 
v budovách a udržitelné financování 
kombinované výroby, např. zařazením 
kogenerace mezi kritéria pro výběr v rámci 
projektů pro rozvoj měst a venkova 
financovaných ze strukturálních fondů;

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory všech druhů kogenerace 
a dálkového vytápění a chlazení tam, kde 
existuje dostatečná poptávka po teple 
a kde nelze uvažovat o systémech s nižšími 
emisemi CO2, a to prostřednictvím 
povzbuzení členských států k vytvoření 
stabilního a příznivého regulačního rámce
např. tak, že zváží prioritní přístup 
kogenerace k elektrické síti a podpoří 
využití všech druhů kogenerace
nebo dálkového vytápění v budovách 
a udržitelné financování kombinované 
výroby, např. zařazením kogenerace mezi
možná kritéria pro výběr v rámci projektů 
pro rozvoj měst a venkova financovaných 
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ze strukturálních fondů v závislosti na 
specifičnosti místní situace;

Or.en

Pozměňovací návrh 137
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory kogenerace a dálkového 
vytápění a chlazení prostřednictvím 
povzbuzení členských států k vytvoření 
stabilního a příznivého regulačního rámce 
tak, že zváží prioritní přístup kogenerace 
k elektrické síti a podpoří využití 
kogenerace a dálkového vytápění 
v budovách a udržitelné financování 
kombinované výroby, např. zařazením 
kogenerace mezi kritéria pro výběr v rámci 
projektů pro rozvoj měst a venkova 
financovaných ze strukturálních fondů;

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory vysoce účinné kogenerace 
a dálkového vytápění a chlazení 
prostřednictvím povzbuzení členských 
států k vytvoření stabilního a příznivého 
regulačního rámce tak, že zváží prioritní 
přístup kogenerace k elektrické 
síti, podpoří využití kogenerace 
a dálkového vytápění v budovách a zajistí 
udržitelné financování kombinované 
výroby, např. zařazením kogenerace mezi 
kritéria pro výběr v rámci projektů pro 
rozvoj měst a venkova financovaných ze 
strukturálních fondů, a zavedou komplexní 
integrovaný přístup k dodávkám tepla 
v průmyslovém, obchodním a rezidenčním 
odvětví;

Or.en

Pozměňovací návrh 138
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory kogenerace a dálkového 
vytápění a chlazení prostřednictvím 

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory kogenerace, kogenerace 
v malém měřítku a dálkového vytápění 
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povzbuzení členských států k vytvoření 
stabilního a příznivého regulačního rámce 
tak, že zváží prioritní přístup kogenerace 
k elektrické síti a podpoří využití 
kogenerace a dálkového vytápění 
v budovách a udržitelné financování 
kombinované výroby, např. zařazením 
kogenerace mezi kritéria pro výběr v rámci 
projektů pro rozvoj měst a venkova 
financovaných ze strukturálních fondů;

a chlazení prostřednictvím povzbuzení 
členských států k vytvoření stabilního 
a příznivého regulačního rámce tak, že 
zváží prioritní přístup kogenerace 
k elektrické síti a podpoří využití 
kogenerace, kogenerace v malém měřítku
a dálkového vytápění v budovách 
a udržitelné financování kombinované 
výroby, např. zařazením kogenerace mezi 
kritéria pro výběr v rámci projektů pro 
rozvoj měst a venkova financovaných ze 
strukturálních fondů nebo podporou 
členských států, aby zavedly finanční 
pobídky;

Or.en

Pozměňovací návrh 139
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory kogenerace a dálkového 
vytápění a chlazení prostřednictvím 
povzbuzení členských států k vytvoření 
stabilního a příznivého regulačního rámce 
tak, že zváží prioritní přístup kogenerace 
k elektrické síti a podpoří využití 
kogenerace a dálkového vytápění 
v budovách a udržitelné financování 
kombinované výroby, např. zařazením 
kogenerace mezi kritéria pro výběr v rámci 
projektů pro rozvoj měst a venkova 
financovaných ze strukturálních fondů;

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory kogenerace, kogenerace 
v malém měřítku a dálkového vytápění 
a chlazení prostřednictvím povzbuzení 
členských států k vytvoření stabilního 
a příznivého regulačního rámce tak, že 
zváží prioritní přístup kogenerace 
k elektrické síti a podpoří využití 
kogenerace, kogenerace v malém měřítku
a dálkového vytápění v budovách 
a udržitelné financování kombinované 
výroby, např. zařazením kogenerace mezi 
kritéria pro výběr v rámci projektů pro 
rozvoj měst a venkova financovaných ze 
strukturálních fondů nebo podporou 
členských států, aby zavedly pobídky;

Or.fr
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Pozměňovací návrh 140
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory kogenerace a dálkového 
vytápění a chlazení prostřednictvím 
povzbuzení členských států k vytvoření 
stabilního a příznivého regulačního rámce
tak, že zváží prioritní přístup kogenerace 
k elektrické síti a podpoří využití 
kogenerace a dálkového vytápění
v budovách a udržitelné financování 
kombinované výroby, např. zařazením 
kogenerace mezi kritéria pro výběr v rámci 
projektů pro rozvoj měst a venkova 
financovaných ze strukturálních fondů;

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za 
účelem podpory kogenerace a výstavby 
velkých kogeneračních elektráren 
s vysokou celkovou účinností
prostřednictvím povzbuzení členských 
států k vytvoření stabilního a příznivého 
regulačního rámce, který zajistí prioritní 
přístup těchto elektráren k přenosové síti; 
považuje za vhodné podporovat využití 
kogenerace a systémů dálkového vytápění
vybavených účinnými tepelnými výměníky 
v budovách a udržitelné financování 
zařazením kogenerace mezi kritéria pro 
výběr v rámci projektů pro rozvoj měst
a venkova financovaných ze strukturálních 
fondů;

Or.pl

Pozměňovací návrh 141
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby rovněž 
prosazovaly využívání kogenerace tím, že 
budou podporovat zřizování a renovaci 
systémů dálkového vytápění spíše než 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
jako takovou;

vypouští se

Or.pl
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Pozměňovací návrh 142
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby rovněž 
prosazovaly využívání kogenerace tím, že 
budou podporovat zřizování a renovaci 
systémů dálkového vytápění spíše než 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
jako takovou;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 143
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby rovněž 
prosazovaly využívání kogenerace tím, že 
budou podporovat zřizování a renovaci 
systémů dálkového vytápění spíše než 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
jako takovou;

9. vyzývá členské státy, aby 
nepodporovaly pouze vysoce účinnou 
průmyslovou kombinovanou výrobu, ale 
aby rovněž prosazovaly využívání 
kogenerace tím, že budou podporovat 
zřizování a renovaci systémů dálkového 
vytápění, včetně přechodu od fosilních 
paliv na biomasu, a že budou podporovat 
větší využívání průmyslové odpadní 
energie; konstatuje, že zlepšení 
energetické účinnosti bytového fondu 
povede k omezení poptávky po teple, což je 
třeba započíst při posuzování kapacity 
dálkového vytápění;

Or.en
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Pozměňovací návrh 144
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby rovněž
prosazovaly využívání kogenerace tím, že 
budou podporovat zřizování a renovaci 
systémů dálkového vytápění spíše než 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
jako takovou;

9. vyzývá členské státy, které disponují 
infrastrukturou dálkového vytápění, aby 
prosazovaly využívání vysoce účinné
kogenerace nejen tím, že budou 
podporovat kogeneraci jako takovou, ale 
i tím, že budou podporovat rozvoj 
a renovaci systémů dálkového vytápění;

Or.de

Pozměňovací návrh 145
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby rovněž 
prosazovaly využívání kogenerace tím, že 
budou podporovat zřizování a renovaci 
systémů dálkového vytápění spíše než 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny
jako takovou;

9. vyzývá rovněž členské státy, aby
podporovaly zřizování a renovaci systémů 
dálkového vytápění a chlazení založených 
na vysoce účinné kombinované výrobě
tepla a elektřiny prostřednictvím 
odpovídajícího financování a regulačních 
opatření;

Or.en

Pozměňovací návrh 146
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby rovněž 
prosazovaly využívání kogenerace tím, že 

9. vyzývá členské státy, aby rovněž 
prosazovaly využívání kogenerace tím, že 
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budou podporovat zřizování a renovaci 
systémů dálkového vytápění spíše než 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
jako takovou;

budou podporovat zřizování a renovaci 
systémů dálkového vytápění;

Or.fr

Pozměňovací návrh 147
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje význam role energetické 
účinnosti na straně nabídky a žádá 
Komisi, aby předložila návrhy, které 
otevřou nevyužitý potenciál úspor v této 
oblasti, např. tím, že zajistí instalaci 
nejlepších dostupných technologií ve 
všech zařízeních na výrobu energie 
a v dalších odvětvích;

Or.en

Pozměňovací návrh 148
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá pokračující práci Komise na 
inteligentních sítích a naléhavě ji vyzývá, 
aby rozvoj inteligentních sítí podporovala 
stanovením společných norem a aby v celé 
EU zajistila dlouhodobě trvalé 
harmonizované regulační prostředí;

10. vítá pokračující práci Komise na 
inteligentních sítích a inteligentních 
měřičích; považuje za důležité zajistit pro 
inteligentní sítě a inteligentní měřiče 
dlouhodobě stabilní harmonizované 
prostředí; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
rozvoj inteligentních sítí a inteligentních 
měřičů podporovala a poskytovala mu 
pobídky stanovením společných norem, 
jejichž součástí musí být požadavky na 
soukromí, údaje a frekvence;
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Or.en

Pozměňovací návrh 149
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá pokračující práci Komise na 
inteligentních sítích a naléhavě ji vyzývá, 
aby rozvoj inteligentních sítí podporovala 
stanovením společných norem a aby v celé 
EU zajistila dlouhodobě trvalé 
harmonizované regulační prostředí;

10. vítá pokračující práci Komise na 
inteligentních sítích a naléhavě ji vyzývá, 
aby rozvoj inteligentních sítí podporovala 
stanovením společných norem a aby v celé 
EU zajistila dlouhodobě trvalé 
harmonizované regulační prostředí;
doporučuje, aby pracovní skupina pro 
inteligentní sítě působící v Komisi náležitě 
zohledňovala stanoviska všech 
zúčastněných stran; žádá Komisi, aby 
Parlament pravidelně informovala 
o pokračování své činnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 150
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vítá práci Komise vykonanou 
„směrem k jediné energetické síti“ 
a vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
předložila praktické návrhy na 
zjednodušení a urychlení schvalovacích 
postupů pro prioritní infrastrukturní 
projekty;

Or.de
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Pozměňovací návrh 151
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. žádá Komisi, aby v souvislosti 
s přidělováním bezplatných emisních 
povolenek zavedla metodu vícepalivových 
směrných hodnot pro sítě dálkového 
vytápění a chlazení a pro vysoce účinnou 
kogeneraci;

Or.en

Pozměňovací návrh 152
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že ztráty elektřiny 
v generátorech a transformátorech i ztráty 
způsobené nadměrně vysokým odporem 
při přenosu lze značně omezit;

Or.pl

Pozměňovací návrh 153
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že sítě dálkového 
vytápění a chlazení mají potenciál stát se 
mostem do nízkouhlíkové budoucnosti; 
podtrhuje, že tyto sítě musí být otevřeny 
konkurenci;
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Or.en

Pozměňovací návrh 154
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby práci na 
inteligentních sítích a inteligentních 
měřičích kombinovala s cenovými 
pobídkami (odstupňovanými cenami), 
a tak podněcovala ke snížení spotřeby 
elektrické energie;

Or.en

Pozměňovací návrh 155
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby práci na 
inteligentních sítích a inteligentních 
měřičích kombinovala s cenovými 
pobídkami (odstupňovanými cenami), 
a tak podněcovala ke snížení spotřeby 
elektrické energie;

Or.en

Pozměňovací návrh 156
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. doporučuje, aby se energetická 
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účinnost a úspory energie staly ústřední 
součástí mandátu evropských 
energetických regulačních orgánů, jelikož 
tyto orgány jsou odpovědné za 
schvalování investic do elektrické sítě;
zejména vyzývá regulační orgány, aby 
pověřili dodavatele elektřiny zavedením 
vzorců pro tvorbu cen, které zohlední
rostoucí tarifní pásma, kde cena stoupá 
u vyšší spotřeby;

Or.en

Pozměňovací návrh 157
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá Komisi, aby posílila 
spolupráci mezi EU a provozovateli 
energetických sítí (rozšíření úlohy 
Evropské sítě provozovatelů přepravních 
soustav ENTSO) s cílem zkvalitnit 
přeshraniční propojení sítě a výkon;

Or.de

Pozměňovací návrh 158
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10a (nový) (za názvem 3) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. žádá Komisi, aby do června 2011 
zahájila evropskou iniciativu pro 
stavebnictví, jež podpoří a dosáhne do 
roku 2040 v EU zastavěného prostředí 
vykazujícího nulové energetické ztráty; 
tato iniciativa by měla fungovat jako 
rámec pro koordinaci veškerých politik, 
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činností a financování ve stavebnictví;

Or.en

Pozměňovací návrh 159
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
iniciativy, které se na místní a regionální 
úrovni zaměřují na snižování spotřeby 
energie a emisí skleníkových plynů, jako 
je Pakt primátorů a iniciativa pro 
inteligentní města;

11. podporuje mnohoúrovňové řízení a 
decentralizovaný přístup k energetické 
politice a účinnosti, včetně Paktu 
primátorů a iniciativy pro inteligentní 
města; zdůrazňuje, že je důležité, aby 
energetická politika EU pro města a 
regiony byla založena na přístupu „zdola 
nahoru“, jehož cílem je podporovat čisté, 
energeticky účinné investice; zdůrazňuje, 
že harmonizace budoucí politiky 
soudržnosti a strategie Evropa 2020 by 
poskytla klíčový prováděcí mechanismus, 
jenž by umožnil inteligentní a udržitelný 
růst v členských státech a regionech;

Or.en

Pozměňovací návrh 160
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
iniciativy, které se na místní a regionální 
úrovni zaměřují na snižování spotřeby 
energie a emisí skleníkových plynů, jako je 
Pakt primátorů a iniciativa pro inteligentní 
města;

11. zdůrazňuje význam energetické 
politiky EU založené na přístupu „zdola 
nahoru“; dále zdůrazňuje, že je třeba 
podporovat iniciativy, které se na místní 
a regionální úrovni zaměřují na snižování 
spotřeby energie a emisí skleníkových 
plynů, jako je Pakt primátorů a iniciativa
pro inteligentní města; zdůrazňuje, že 
harmonizace budoucí politiky soudržnosti 
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se strategií Evropa 2020 může zajistit 
klíčový prováděcí mechanismus, který 
povede k inteligentnímu a udržitelnému 
růstu členských států a regionů;

Or.en

Pozměňovací návrh 161
Gaston Franco, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba podporovat
iniciativy, které se na místní a regionální 
úrovni zaměřují na snižování spotřeby 
energie a emisí skleníkových plynů, jako je 
Pakt primátorů a iniciativa pro inteligentní 
města;

11. zdůrazňuje rozhodující úlohu, kterou 
může mít energetická účinnost pro rozvoj 
venkovských i městských oblastí;
zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
iniciativy, které se na místní a regionální 
úrovni zaměřují na snižování spotřeby 
energie a emisí skleníkových plynů, jako je 
Pakt primátorů a iniciativa pro inteligentní 
města a uplatňovat co nejefektivnější 
způsob výroby a využívání energie, jako 
jsou obnovitelné zdroje, dálkové vytápění 
a kombinovaná výroba tepla a elektřiny;

Or.en

Pozměňovací návrh 162
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
iniciativy, které se na místní a regionální 
úrovni zaměřují na snižování spotřeby 
energie a emisí skleníkových plynů, jako je 
Pakt primátorů a iniciativa pro inteligentní 
města;

11. zdůrazňuje rozhodující úlohu, kterou 
může mít energetická účinnost pro rozvoj 
venkovských i městských oblastí;
zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
iniciativy, které se na místní a regionální 
úrovni zaměřují na snižování spotřeby 
energie a emisí skleníkových plynů, jako je 
Pakt primátorů a iniciativa pro inteligentní 
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města;

Or.en

Pozměňovací návrh 163
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
iniciativy, které se na místní a regionální 
úrovni zaměřují na snižování spotřeby 
energie a emisí skleníkových plynů, jako je 
Pakt primátorů a iniciativa pro inteligentní 
města;

11. připomíná rozhodující úlohu, kterou 
může mít energetická účinnost pro rozvoj 
venkovských i městských oblastí;
zdůrazňuje, že je třeba podporovat
iniciativy, které se na místní a regionální 
úrovni zaměřují na snižování spotřeby 
energie a emisí skleníkových plynů, jako je 
Pakt primátorů a iniciativa pro inteligentní 
města;

Or.fr

Pozměňovací návrh 164
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
iniciativy, které se na místní a regionální 
úrovni zaměřují na snižování spotřeby
energie a emisí skleníkových plynů, jako 
je Pakt primátorů a iniciativa pro 
inteligentní města;

11. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
iniciativy, které se na místní a regionální 
úrovni zaměřují na zvyšování energetické 
účinnosti a snižování emisí skleníkových 
plynů, jako je Pakt primátorů a iniciativa 
pro inteligentní města;

Or.en
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Pozměňovací návrh 165
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
iniciativy, které se na místní a regionální 
úrovni zaměřují na snižování spotřeby 
energie a emisí skleníkových plynů, jako je 
Pakt primátorů a iniciativa pro inteligentní 
města;

11. zdůrazňuje, že je třeba více podporovat 
iniciativy, které se na místní a regionální 
úrovni zaměřují na snižování spotřeby 
energie a emisí skleníkových plynů, jako je 
Pakt primátorů a iniciativa pro inteligentní 
města;

Or.en

Pozměňovací návrh 166
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. je toho názoru, že součástí kroků 
směrem k lepší energetické účinnosti by 
mělo být zaměření na celý dodavatelsko-
odběratelský řetězec v energetice, včetně 
transformace, přenosu, rozdělení a 
dodávek, spolu s průmyslovou a 
stavebnickou spotřebou a spotřebou 
domácností; je toho názoru, že společnosti 
poskytující energetické služby mají v 
mnoha ohledech nejlepší předpoklady k 
tomu, aby pomohly domácnostem a MSP 
zvýšit jejich energetickou účinnost, a že 
tato účinnost spolu s inteligentní sítí 
poskytují zákazníkům skutečné a znatelné 
výhody v rámci hospodářské soutěže;

Or.en
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Pozměňovací návrh 167
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. připomíná, že na místní a regionální 
úrovni existují různé překážky provádění 
projektů energetické účinnosti, zejména 
v případě domácností – tyto překážky jsou 
důsledkem finančních nákladů a 
dlouhodobé návratnosti investic, 
rozdělování pobídek mezi nájemníky a 
majitele nebo složitých jednání v bytových 
domech; vyzývá k nalezení inovativních 
řešení, která tyto překážky odstraní, jako 
jsou plány na modernizaci čtvrtí, finanční 
pobídky a technická pomoc;

Or.en

Pozměňovací návrh 168
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje potenciál pro podporu a 
provádění osvědčených postupů s ohledem 
na energetickou účinnost na úrovni 
obecních a regionálních agentur; 

Or.en

Pozměňovací návrh 169
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 12 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila možnosti 
v oblasti energetické účinnosti veřejných 
budov a navrhla povinný cíl snížení 
spotřeby energie veřejných budov 
v členských státech;

vypouští se

Or.de

Pozměňovací návrh 170
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnosti v oblasti energetické účinnosti 
veřejných budov a navrhla povinný cíl 
snížení spotřeby energie veřejných budov 
v členských státech;

12. vzhledem k tomu, že stávající budovy 
tvoří většinu evropského fondu budov 
a příslušná opatření na snížení jejich 
energetické spotřeby stále chybí, vyzývá 
Komisi a členské státy, aby navrhly 
a uplatnily nákladově efektivní, 
proveditelné a rozumné národní programy 
na podporu celkových renovací v 
případech, kdy poptávka po energii bude 
snížena o 50 % – 90 % oproti spotřebě 
před renovací (v závislosti na stavu 
budovy). Toho může být v krátké době 
dosaženo prostřednictvím budoucí revize 
směrnice o energetických službách 
a národních akčních plánů pro 
energetickou účinnost na rok 2011; 

Or.en

Pozměňovací návrh 171
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnosti v oblasti energetické účinnosti 
veřejných budov a navrhla povinný cíl 
snížení spotřeby energie veřejných budov 
v členských státech;

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnosti v oblasti energetické účinnosti 
stávajících budov a navrhla povinné 
trajektorie pro období vymezená roky
2020, 2030 a 2040 a cíle snížení spotřeby 
energie stávajících budov v členských 
státech; v této souvislosti vyzývá Komisi a 
členské státy, aby navrhly a zavedly 
programy na podporu energeticky 
účinných celkových renovací a dosáhly 
tak úrovně srovnatelné s normami pro 
pasivní domy; žádá, aby tyto programy 
byly zahájeny u stávajících budov, jež jsou 
z energetického hlediska nejméně účinné, 
aby mohly dané úrovně dosáhnout do 
roku 2020;  vyzývá Komisi, aby vyslala 
jasný signál pro investory v tom smyslu, že 
u všech budov by měla příslušná celková 
renovace proběhnout nejpozději do roku 
2040; 

Or.en

Pozměňovací návrh 172
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnosti v oblasti energetické účinnosti 
veřejných budov a navrhla povinný cíl 
snížení spotřeby energie veřejných budov 
v členských státech;

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnosti v oblasti energetické účinnosti 
veřejných budov a navrhla cíl snížení 
spotřeby energie veřejných budov 
v členských státech; měla by přitom 
zohlednit zásadu ekonomické účinnosti 
stanovenou v revidované směrnici o 
energetické účinnosti budov a uvážit 
důsledky pro malé a střední podniky, 
například v odvětví maloobchodu a 
stravování;

Or.de
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Pozměňovací návrh 173
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnosti v oblasti energetické účinnosti 
veřejných budov a navrhla povinný cíl 
snížení spotřeby energie veřejných budov 
v členských státech;

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnosti v oblasti energetické účinnosti 
veřejných budov a navrhla cíl snížení 
spotřeby energie veřejných budov 
v členských státech a přitom usilovala o 
to, aby nevznikla nepatřičná zátěž obcím, 
které by byly nuceny renovace financovat; 

Or.en

Pozměňovací návrh 174
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnosti v oblasti energetické účinnosti 
veřejných budov a navrhla povinný cíl
snížení spotřeby energie veřejných budov 
v členských státech;

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnosti v oblasti energetické účinnosti 
stávajících budov a navrhla ve své revizi 
směrnice o energetických službách a 
prostřednictvím národních akčních plánů 
pro energetickou účinnost na rok 2011
povinné cíle snížení spotřeby energie 
stávajících budov v členských státech;

Or.en

Pozměňovací návrh 175
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 12 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnosti v oblasti energetické účinnosti 
veřejných budov a navrhla povinný cíl 
snížení spotřeby energie veřejných budov 
v členských státech;

12. vyzývá Komisi, aby posoudila stávající 
spotřebu energie a na základě 
referenčního srovnání možnosti v oblasti 
energetické účinnosti veřejných budov 
a navrhla povinný cíl snížení spotřeby 
energie veřejných budov, které jsou 
vlastnictvím veřejných orgánů v členských 
státech, do roku 2020;

Or.en

Pozměňovací návrh 176
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnosti v oblasti energetické účinnosti 
veřejných budov a navrhla povinný cíl 
snížení spotřeby energie veřejných budov 
v členských státech;

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnosti v oblasti energetické účinnosti 
veřejných budov, zohlednila přitom 
zejména otázku zlepšení tepelné účinnosti 
historických budov a navrhla povinný cíl 
snížení spotřeby energie veřejných budov 
v členských státech;

Or.pl

Pozměňovací návrh 177
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnosti v oblasti energetické účinnosti 
veřejných budov a navrhla povinný cíl 
snížení spotřeby energie veřejných budov 
v členských státech;

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnosti v oblasti energetické účinnosti 
budov veřejné správy a vyzývá členské 
státy, aby zvýšily energetickou účinnost 
těchto budov;
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Or.en

Pozměňovací návrh 178
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnosti v oblasti energetické účinnosti 
veřejných budov a navrhla povinný cíl 
snížení spotřeby energie veřejných budov 
v členských státech;

12. vyzývá Komisi, aby na základě úspor 
primární energie posoudila možnosti v 
oblasti energetické účinnosti veřejných 
budov a navrhla povinný cíl snížení 
spotřeby energie veřejných budov 
v členských státech;

Or.de

Pozměňovací návrh 179
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
navrhly a uplatnily nákladově efektivní, 
proveditelné a rozumné národní programy 
na podporu celkových renovací v 
případech, kdy poptávka po energii bude 
snížena o 50 % – 90 % oproti spotřebě 
před renovací (v závislosti na stavu 
budovy) tak, aby do roku 2050 byl 
stávající fond budov v průměru alespoň o 
80 % efektivnější ve srovnání se stávající 
spotřebou; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby upřednostnily budovy s nejnižší 
efektivitou, především při využití stupnice 
A-G (nebo ekvivalentu) obsažené v 
certifikátech energetické náročnosti; 
vyzývá k tomu, aby úroveň finanční, 
fiskální či jiné podpory pro tuto renovaci 
byla úzce propojena s úrovní zlepšení a 
aby finanční podpora byla poskytována 
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pouze pro opatření, která jsou 
ambicióznější než minimální požadavky;

Or.en

Pozměňovací návrh 180
Ivari Padar

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. připomíná povinnost členských států 
v rámci třetího energetického balíčku 
vytvořit inovativní vzorce pro tvorbu cen, 
např. tím, že přímo či prostřednictvím 
vnitrostátních regulačních orgánů pověří 
elektrárenské podniky, aby zavedly sazby, 
které se budou zvyšovat v případě vysoké 
spotřeby, a to s výslovným cílem motivovat 
k energeticky účinnému chování, snižovat 
spotřebu elektřiny na domácnost a s tím 
spojené emise CO2 a snižovat náklady na 
elektřinu pro domácnosti trpící 
energetickou chudobou;

Or.en

Pozměňovací návrh 181
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12 a. vzhledem k tomu, že stávající budovy 
tvoří 99 % evropského fondu budov a 
příslušná opatření na snížení jejich 
energetické spotřeby stále chybí, vyzývá 
členské státy, aby stanovily indikativní cíle 
pro počet stávající budov, které mají 
každým rokem projít rekonstrukcí; 

Or.en
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Pozměňovací návrh 182
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi k rozšíření působnosti 
politiky v oblasti budov tak, aby 
zahrnovala ekologické čtvrti, s cílem 
zajistit, aby výsledkem optimalizace zdrojů 
na místní úrovni byla nižší spotřeba 
primární energie v případě budov a nižší 
náklady pro spotřebitele;

Or.de

Pozměňovací návrh 183
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby prověřila možnost 
dále rozšířit působnost opatření 
energetické účinnosti u terciárních a 
obchodních budov; 

Or.en

Pozměňovací návrh 184
Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje význam snížení vysokých 
nákladů na palivo pro chudší domácnosti 
prostřednictvím podpory celkové 
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rekonstrukce s cílem snížit spotřebu 
energie a příslušné náklady; 

Or.en

Pozměňovací návrh 185
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje potenciál úspory energie 
v případě budov, a to jak ve městech, tak i 
ve venkovských oblastech; 

Or.en

Pozměňovací návrh 186
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. domnívá se, že je zásadní, aby 
energeticky chudé domácnosti v rámci 
rekonstrukce dosáhly nejvyšší možné 
normy energetické účinnosti, aniž by 
přitom došlo ke zvýšení denních nákladů 
pro tyto domácnosti; zdůrazňuje, že to 
bude často vyžadovat podstatné investice 
do domácností, ale současně přinese 
mnoho výhod neenergetického 
charakteru, např. snížení úmrtnosti, 
celkově lepší životní podmínky, nižší 
zadluženost a snížení nákladů na 
zdravotní péči v důsledku nižšího 
znečištění vnitřních prostor a teplotního 
stresu;

Or.en
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Pozměňovací návrh 187
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
využívaly audity investičního stupně 
s cílem zhodnotit kvalitu certifikátů 
energetické náročnosti; vyzývá Komisi, 
aby na základě těchto hodnocení 
vypracovala pokyny pro členské státy 
k zajištění kvality jejich certifikátů 
energetické náročnosti a zlepšení 
energetické účinnosti prováděných 
opatření jakožto výsledek doporučení 
vyplývajících z těchto certifikátů; 

Or.en

Pozměňovací návrh 188
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen, že pro dosažení cíle 
energetické účinnosti je klíčové, aby šly 
veřejné orgány příkladem; na druhé straně 
uznává, že stávající rozpočtová omezení, 
především na regionální a místní úrovni, 
často snižují schopnost veřejných subjektů 
investovat přímo; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby našly inovativní způsoby řešení 
tohoto problému;

13. je přesvědčen, že pro dosažení cíle 
energetické účinnosti je klíčové, aby šly 
veřejné orgány příkladem; proto žádá, aby 
veřejné orgány překročily rámec 
požadavků stanovených ve směrnici
o energetické náročnosti budov, zejména 
prostřednictvím co nejčasnější 
rekonstrukce svého stávajícího fondu 
budov na úroveň srovnatelnou s normou 
téměř nulové energetické spotřeby v 
případech, kdy je to technicky možné; na 
druhé straně uznává, že stávající 
rozpočtová omezení, především na 
regionální a místní úrovni, často snižují 
schopnost veřejných subjektů investovat 
přímo; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
našly inovativní způsoby řešení tohoto 
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problému, například uvážením úspor 
nákladů ve víceletém finančním rámci; 

Or.en

Pozměňovací návrh 189
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen, že pro dosažení cíle 
energetické účinnosti je klíčové, aby šly 
veřejné orgány příkladem; na druhé straně 
uznává, že stávající rozpočtová omezení, 
především na regionální a místní úrovni, 
často snižují schopnost veřejných subjektů 
investovat přímo; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby našly inovativní způsoby řešení 
tohoto problému;

13. je přesvědčen, že pro dosažení cíle 
energetické účinnosti je klíčové, aby šly 
veřejné orgány příkladem; na druhé straně 
uznává, že stávající rozpočtová omezení, 
především na regionální a místní úrovni, 
často snižují schopnost veřejných subjektů 
investovat přímo; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby usnadnily a podpořily vývoj 
inovativních způsobů řešení tohoto 
problému; na úrovni EU by to bylo 
proveditelné s využitím prostředků, jako je 
model uzavírání smluv o energetické 
účinnosti nebo tržní nástroje, které 
umožní plné uplatnění kladných vnějších 
aspektů investic do energetické účinnosti 
a obnovitelných zdrojů energie;

Or.en

Pozměňovací návrh 190
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen, že pro dosažení cíle 
energetické účinnosti je klíčové, aby šly 
veřejné orgány příkladem; na druhé straně 
uznává, že stávající rozpočtová omezení,
především na regionální a místní úrovni,
často snižují schopnost veřejných subjektů 

13. zdůrazňuje, že veřejné budovy by měly
být příkladem; proto žádá, aby veřejné 
orgány překročily rámec požadavků 
stanovených ve směrnici o energetické 
náročnosti budov, zejména 
prostřednictvím rekonstrukce svého 
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investovat přímo; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby našly inovativní způsoby řešení 
tohoto problému;

stávajícího fondu budov na úroveň 
srovnatelnou s normou pasivního domu;

Or.en

Pozměňovací návrh 191
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen, že pro dosažení cíle 
energetické účinnosti je klíčové, aby šly
veřejné orgány příkladem; na druhé straně 
uznává, že stávající rozpočtová omezení, 
především na regionální a místní úrovni, 
často snižují schopnost veřejných subjektů 
investovat přímo; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby našly inovativní způsoby řešení 
tohoto problému;

13. je přesvědčen, že pro dosažení cíle 
energetické účinnosti je klíčové, aby 
veřejné orgány na vnitrostátní, regionální 
a místní úrovni stály v čele v rámci úzké 
spolupráce; na druhé straně uznává, že na 
regionální a místní úrovni rozpočtová 
omezení zůstávají, především v odvětví 
bydlení; dále uznává, že tato rozpočtová 
omezení často snižují schopnost veřejných 
subjektů investovat přímo; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby našly inovativní 
způsoby řešení tohoto problému;

Or.en

Pozměňovací návrh 192
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen, že pro dosažení cíle 
energetické účinnosti je klíčové, aby šly
veřejné orgány příkladem; na druhé straně 
uznává, že stávající rozpočtová omezení, 
především na regionální a místní úrovni, 
často snižují schopnost veřejných subjektů 
investovat přímo; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby našly inovativní způsoby řešení 

13. je přesvědčen, že pro dosažení cíle 
energetické účinnosti musí jít veřejné 
orgány příkladem, což je klíčové; žádá 
proto veřejné orgány, aby provedly 
rekonstrukci všech svých budov alespoň 
na úroveň nulové energetické spotřeby 
nebo norem pasivního domu do roku 
2018; na druhé straně uznává, že stávající 
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tohoto problému; rozpočtová omezení, především na 
regionální a místní úrovni, často snižují
schopnost veřejných subjektů investovat 
přímo; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
našly inovativní způsoby řešení tohoto 
problému;

Or.en

Pozměňovací návrh 193
Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. v tomto ohledu zdůrazňuje finanční 
nástroj „ESCO“ založený na partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, který je 
již používán v několika členských státech 
EU a který napomáhá zejména 
regionálním a místním veřejným orgánům 
při překonávání překážek, jimiž jsou 
vysoké přímé investiční náklady při 
renovaci stávajících budov pro účely 
energetické účinnosti; navrhuje Komisi, 
aby provedla studii zhodnocující 
osvědčené postupy v členských státech a 
také určila překážky plného využívání 
potenciálu, který skýtá systém 
financování; 

Or.en

Pozměňovací návrh 194
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby zřídila jednotný a 
vysoce kvalitní systém certifikátů 
energetické náročnosti založený na 
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auditech investičního stupně; tento systém 
poskytne pokyny pro členské státy 
k zajištění kvality při zlepšování 
energetické účinnosti prováděných 
opatření; 

Or.en

Pozměňovací návrh 195
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. potvrzuje průkopnickou úlohu 
Evropské unie; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala plány, jak nákladově 
účinným způsobem všude snížit spotřebu 
energie budov Evropské unie, včetně 
agentur Komise; 

Or.en

Pozměňovací návrh 196
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. věří, že problematika energetické 
účinnosti budov by měla být řešena 
konsistentním a udržitelným způsobem při 
zajištění toho, aby se objektivní kritéria 
vztahovala pouze na budovy s potenciálem 
energetické účinnosti; 

Or.en
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Pozměňovací návrh 197
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že by Evropský parlament 
a Komise měly jít příkladem a do roku 
2020 renovovat své budovy tak, aby měly 
téměř nulovou spotřebu energie;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 198
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že by Evropský parlament 
a Komise měly jít příkladem a do roku 
2020 renovovat své budovy tak, aby měly 
téměř nulovou spotřebu energie;

14. domnívá se, že by Evropský parlament 
a Komise měly jít příkladem a do roku 
2020 renovovat své budovy tak, aby měly 
téměř nulovou spotřebu energie jakožto 
součást širšího auditu využívání energie 
těmito orgány, který by měl zohlednit 
pracovní i cestovní opatření, pobídky a 
umístění, jakož i vybavení a zadávání 
zakázek; 

Or.en

Pozměňovací návrh 199
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že by Evropský parlament 
a Komise měly jít příkladem a do roku 

14. domnívá se, že by Evropský parlament 
a Komise měly jít příkladem v případě 
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2020 renovovat své budovy tak, aby měly 
téměř nulovou spotřebu energie;

budov, u kterých byl zjištěn potenciál 
energetické účinnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 200
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že by Evropský parlament 
a Komise měly jít příkladem a do roku 
2020 renovovat své budovy tak, aby měly 
téměř nulovou spotřebu energie;

14. domnívá se, že by Evropský parlament 
a Komise měly jít příkladem a radikálně 
zvýšit účinnost v oblasti energie i zdrojů u 
svých budov a operací;

Or.en

Pozměňovací návrh 201
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že by Evropský parlament 
a Komise měly jít příkladem a do roku 
2020 renovovat své budovy tak, aby měly
téměř nulovou spotřebu energie;

14. domnívá se, že by Evropský parlament 
a Komise měly jít příkladem a zvýšit 
tepelnou účinnost svých budov a 
nainstalovat sem systémy solární energie 
s cílem dosáhnout téměř nulovou spotřebu 
energie do roku 2020;

Or.pl

Pozměňovací návrh 202
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že by Evropský parlament 
a Komise měly jít příkladem a do roku 

14. domnívá se, že by Evropský parlament, 
Komise a Rada měly jít příkladem a 
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2020 renovovat své budovy tak, aby měly 
téměř nulovou spotřebu energie;

renovovat své budovy tak, aby splňovaly 
nejvyšší normy a využívaly obnovitelné 
zdroje energie s cílem dosáhnout téměř 
nulové spotřeby energie do roku 2020;

Or.en

Pozměňovací návrh 203
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že by Evropský parlament
a Komise měly jít příkladem a do roku 
2020 renovovat své budovy tak, aby měly 
téměř nulovou spotřebu energie;

14. domnívá se, že by budovy evropských 
orgánů a agentur měly jít příkladem a do 
roku 2020 renovovat své budovy tak, aby 
měly téměř nulovou spotřebu energie;

Or.en

Pozměňovací návrh 204
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že by Evropský parlament 
a Komise měly jít příkladem a do roku 
2020 renovovat své budovy tak, aby měly 
téměř nulovou spotřebu energie;

14. domnívá se, že by orgány EU měly jít 
příkladem a do roku 2020 renovovat své 
budovy tak, aby měly téměř nulovou 
spotřebu energie;

Or.en

Pozměňovací návrh 205
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že by Evropský parlament 
a Komise měly jít příkladem a do roku 
2020 renovovat své budovy tak, aby měly 
téměř nulovou spotřebu energie;

14. domnívá se, že by Evropský parlament 
a Komise měly jít příkladem a do roku 
2018 renovovat své budovy tak, aby měly 
téměř nulovou spotřebu energie;

Or.en

Pozměňovací návrh 206
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily jak renovaci systémů stávajících 
budov, tak i energetickou účinnost nových 
budov, a aby se více zaměřily na 
ekologičtější techniky rekonstrukce, které 
jsou hospodárnější pro zajištění vysoké 
úrovně energetických úspor;

Or.en

Pozměňovací návrh 207
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí o 
posílení vzdělávání a školení v rámci 
celého řetězce hodnot v souvislosti s 
budovami a vytvořila tak „zelená pracovní 
místa“ na místní úrovni při současném 
usnadnění ambiciózního uplatňování 
energetické účinnosti; to je obzvláště 
důležité pro nákladovou efektivitu 
celkových renovací a plnění požadavků 
„budov s téměř nulovou energetickou 
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spotřebou“, jak je uvedeno ve směrnici o 
energetické náročnosti budov; 

Or.en

Pozměňovací návrh 208
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. konstatuje, že zatímco trh společností 
poskytujících energetické služby má 
obrovský potenciál jakožto prováděcí 
mechanismus výhodný pro všechny 
strany, pokud jde o úspory energie budov 
a v odvětví bydlení, je zapotřebí dodatečná 
počáteční podpora, pokyny a vhodné 
daňové pobídky pro nastartování tohoto 
trhu;

Or.en

Pozměňovací návrh 209
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. žádá o povinné zřízení fondů 
energetické účinnosti v členských státech, 
které by soustředily toky veřejných financí 
a které by byly navrženy a spravovány tak, 
aby působily pákovým efektem na 
soukromé financování a směrovaly ho do 
investičních mezer;

Or.en
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Pozměňovací návrh 210
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. žádá Komisi, aby vytvořila strategii 
EU pro rozšířené uplatňování celkových 
renovací ve stávajícím fondu budov, která 
zohlední energetickou účinnost i 
obnovitelné zdroje energie; 

Or.en

Pozměňovací návrh 211
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá členské státy, aby podpořily 
nahrazení určitých neefektivních budov, 
které nejsou součástí kulturního dědictví, 
v případech, kdy by renovace nebyla 
udržitelná či nákladově efektivní; 

Or.en


