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Pozměňovací návrh 1
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. připomíná, že Parlament již schválil 
zprávu o úloze politiky soudržnosti EU 
a jejích aktérů při uplatňování nové 
evropské energetické politiky a že se tato 
zpráva vztahuje také na otázky 
energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti bude 
hrát klíčovou úlohu při provádění opatření 
nezbytných pro dosažení cíle Unie, jímž je 
až 20% úspora spotřeby primární energie 
do roku 2020;

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti bude 
hrát klíčovou úlohu při provádění opatření 
nezbytných pro dosažení cíle Unie, jímž je 
20% úspora spotřeby primární energie 
do roku 2020, a při vytváření příznivých 
předpokladů pro další zvyšování 
energetické účinnosti po tomto datu;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že základním cílem politiky 
soudržnosti zůstává snížení hospodářských 
a sociálních rozdílů mezi regiony, 
a domnívá se, že politika v oblasti 
energetické účinnosti by neměla do tohoto 
cíle zasahovat; zdůrazňuje, že některé 
nejchudší regiony EU by mohly mít 
odlišné priority a vyžadovat nejdříve 
investice do jiných oblastí;

2. konstatuje, že základním cílem politiky 
soudržnosti zůstává snížení 
hospodářských, sociálních a teritoriálních
rozdílů mezi regiony, a domnívá se, 
že k dosažení tohoto cíle přispěje politika 
v oblasti energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že základním cílem politiky 
soudržnosti zůstává snížení hospodářských 
a sociálních rozdílů mezi regiony, 
a domnívá se, že politika v oblasti 
energetické účinnosti by neměla do tohoto 
cíle zasahovat; zdůrazňuje, že některé 
nejchudší regiony EU by mohly mít 
odlišné priority a vyžadovat nejdříve 
investice do jiných oblastí;

2. konstatuje, že základním cílem politiky 
soudržnosti zůstává snížení hospodářských 
a sociálních rozdílů mezi regiony, 
a domnívá se, že politika v oblasti 
energetické účinnosti by neměla do tohoto 
cíle zasahovat; zdůrazňuje, že některé 
nejchudší regiony EU by mohly mít 
odlišné priority a vyžadovat nejdříve 
investice do jiných oblastí; zdůrazňuje, 
že síla politiky soudržnosti je v její 
flexibilitě a decentralizované správě 
finančních prostředků na místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že základním cílem politiky 
soudržnosti zůstává snížení hospodářských 
a sociálních rozdílů mezi regiony, 
a domnívá se, že politika v oblasti 
energetické účinnosti by neměla do tohoto 
cíle zasahovat; zdůrazňuje, že některé 
nejchudší regiony EU by mohly mít 
odlišné priority a vyžadovat nejdříve 
investice do jiných oblastí;

2. konstatuje, že základním cílem politiky 
soudržnosti zůstává snížení hospodářských 
a sociálních rozdílů mezi regiony, 
a domnívá se, že k dosažení tohoto cíle
přispěje politika v oblasti energetické 
účinnosti; zdůrazňuje, že některé nejchudší 
regiony EU budou mít největší prospěch 
z investic do zvyšování energetické 
účinnosti a z pracovních míst 
a hospodářského růstu, které tyto 
investice přinesou;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že investice 
do energetické účinnosti mohou přispívat 
k hospodářskému růstu, zaměstnanosti, 
inovacím a ke snížení energetické chudoby 
v domácnostech, a mohou tak pozitivně 
přispívat k hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti;

3. poukazuje na to, že investice 
do energetické účinnosti mohou přispívat 
k hospodářskému růstu, zaměstnanosti, 
inovacím a ke snížení energetické chudoby 
v domácnostech, a mohou tak pozitivně 
přispívat k hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zdůrazňuje, že přidělování 
finančních prostředků se musí zakládat 
na zásadě proporcionality, rentability 
a ekonomické účinnosti a že nesmí vést 
ke zvyšování administrativní náročnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že investice 
do energetické účinnosti mohou přispívat 
k hospodářskému růstu, zaměstnanosti, 
inovacím a ke snížení energetické chudoby 
v domácnostech, a mohou tak pozitivně 
přispívat k hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti;

3. poukazuje na to, že investice 
do energetické účinnosti mohou přispívat 
k hospodářskému růstu, zaměstnanosti, 
zejména na místní a regionální úrovni, 
k inovacím a ke snížení energetické 
chudoby v domácnostech, a mohou tak 
pozitivně přispívat k hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 8
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že investice 
do energetické účinnosti mohou přispívat
k hospodářskému růstu, zaměstnanosti, 
inovacím a ke snížení energetické chudoby 
v domácnostech, a mohou tak pozitivně 
přispívat k hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti;

3. poukazuje na to, že investice 
do energetické účinnosti přispívají
k hospodářskému růstu, zaměstnanosti, 
inovacím, energetické nezávislosti
a ke snížení energetické chudoby 
v domácnostech, a mohou tak pozitivně
přispívat k hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že kvůli přílišným 
administrativním požadavkům 
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a nedostatečně jasným postupům 
při vyřizování žádostí je obtížné získat 
prostředky z Fondu soudržnosti 
a ze strukturálních fondů a že tyto 
překážky odrazují od podání žádosti 
o čerpání těchto prostředků subjekty, 
které je nejvíce potřebují; podporuje proto 
zjednodušení pravidel a postupů, 
odstranění byrokratické zátěže a zavedení 
flexibilnějšího přidělování těchto 
prostředků jak na úrovni EU, tak 
i na úrovni jednotlivých členských států; 
je přesvědčen, že díky tomuto 
zjednodušení dojde k efektivnějšímu 
přidělování a většímu využívání 
finančních prostředků, ke snížení počtu 
chyb, ke zkrácení výplatních lhůt 
a k tomu, že nejchudší členské státy 
budou moci tyto finanční nástroje, jejichž 
cílem je zmenšovat rozdíly mezi regiony 
a státy, plně využívat; domnívá se, že je 
zapotřebí dosáhnout rovnováhy mezi 
zjednodušením pravidel a postupů a jejich 
stabilitou;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že členské státy by neměly 
čekat až na konečnou lhůtu 
pro uplatňování směrnice 2010/31/ES 
a že by měly za účelem vytváření 
pracovních míst investovat do vývoje 
nových a energeticky účinnějších 
materiálů a technologií, do oživení výroby 
a do zvýšené konkurenceschopnosti 
regionů EU;

Or. ro



PE510.482v01-00 8/17 AM\933727CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 11
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. podotýká, že zprávy o národních 
akčních plánech energetické účinnosti 
se podávají v rámci národních plánů 
reforem a hospodářského semestru EU 
v návaznosti na pozitivní hospodářský 
dopad opatření zaměřených na zvýšení 
energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. poukazuje na potenciální výhody, 
které by přinesly iniciativy JESSICA 
a ELENA z hlediska udržitelných investic 
do energetiky na místní úrovni s cílem 
pomoci městům a regionům rozpracovat 
realistické investiční projekty v oblasti 
zvyšování energetické účinnosti a vyzývá 
k propagaci těchto investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. považuje za věc prvořadé důležitosti, 
aby strukturální fondy, Fond soudržnosti 
a další finanční nástroje a nástroje 
založené na pákovém efektu mohly být 
používány k financování energetické 
účinnosti, zejména v oblasti bydlení; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby šířily 
jasné a snadno dostupné informace 
o finančních nástrojích, pobídkách, 
grantech a půjčkách, kterými se podporují 
projekty služeb v oblasti energetické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. zdůrazňuje, že je velmi důležité 
začlenit hledisko energetické účinnosti 
do strategií inteligentní specializace 
v oblasti výzkumu a inovací, které budou 
muset členské státy a regiony vypracovat, 
chtějí-li získat přístup k prostředkům 
na financování inovací v rámci budoucí 
politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Daniel Caspary

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje znepokojení nad nedávným 
vývojem událostí v zemích jako je 
Bulharsko, kde vysoké ceny energií 
vyvolaly sociální nepokoje, a vyzývá 
k přijetí cílených opatření, která by zajistila 
dostupnost elektřiny pro všechny řadové 
občany;

4. vyjadřuje znepokojení nad stoupajícími 
cenami energií, které vyvolaly sociální 
nepokoje, a vyzývá k přijetí cílených 
opatření, která by zajistila dostupnost 
elektřiny pro všechny řadové občany;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje znepokojení nad nedávným 
vývojem událostí v zemích jako je 
Bulharsko, kde vysoké ceny energií 
vyvolaly sociální nepokoje, a vyzývá 
k přijetí cílených opatření, která by zajistila 
dostupnost elektřiny pro všechny řadové 
občany;

4. vyjadřuje znepokojení nad nedávným 
vývojem událostí v zemích jako je 
Bulharsko, kde vysoké ceny energií 
vyvolaly sociální nepokoje, a vyzývá 
k přijetí cílených opatření na zvýšení 
energetické účinnosti, která by vedla 
k nižším účtům za energii pro občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. klade důraz především na případné 
sociální přínosy investic do energetické 
účinnosti, které mohou sociálně 
znevýhodněným osobám pomoci snížit 

5. klade důraz především na případné 
sociální přínosy investic do energetické 
účinnosti, které mohou spotřebitelům 
pomoci snížit jejich účty za spotřebovanou 
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jejich účty za spotřebovanou energii; energii;

Or. ro

Pozměňovací návrh 18
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná zejména potenciál k zajištění 
úspor energie v oblasti veřejných budov 
a bydlení, které představují 40 % konečné 
spotřeby energie v Unii, a vybízí členské 
státy k tomu, aby za účelem uvolnění 
investic do renovace obytných 
a obchodních budov urychleně přijaly 
dlouhodobé strategie na období po roce 
2020 zaměřené na snížení energetické 
náročnosti fondu budov, jak to vyžaduje 
směrnice 2012/27/EU;

6. připomíná zejména potenciál k zajištění 
úspor energie v oblasti veřejných 
i soukromých a obytných i obchodních 
budov, které představují 40 % konečné 
spotřeby energie v Unii a 36 % celkových 
emisí CO2 Evropské unie, a vybízí členské 
státy k tomu, aby za účelem uvolnění 
investic do renovace obytných 
a obchodních budov urychleně přijaly 
dlouhodobé strategie na období po roce 
2020 zaměřené na snížení energetické 
náročnosti fondu budov, jak to vyžaduje 
směrnice 2012/27/EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná zejména potenciál k zajištění 
úspor energie v oblasti veřejných budov 
a bydlení, které představují 40 % konečné 
spotřeby energie v Unii, a vybízí členské 
státy k tomu, aby za účelem uvolnění 
investic do renovace obytných 
a obchodních budov urychleně přijaly 

6. připomíná zejména potenciál k zajištění 
úspor energie v oblasti veřejných budov 
a bydlení, které představují 40 % konečné 
spotřeby energie v Unii, a vybízí členské 
státy k tomu, aby za účelem uvolnění 
investic do rozsáhlé postupné renovace 
obytných a obchodních budov urychleně 
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dlouhodobé strategie na období po roce 
2020 zaměřené na snížení energetické 
náročnosti fondu budov, jak to vyžaduje 
směrnice 2012/27/EU;

přijaly ambiciózní dlouhodobé strategie 
na období po roce 2020 zaměřené na 
snížení energetické náročnosti fondu 
budov, jak to vyžaduje směrnice 
2012/27/EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na to, že do 31. prosince 
2020 musejí mít všechny nové budovy 
téměř nulovou spotřebu energie a dva 
roky před touto lhůtou musejí mít téměř 
nulovou spotřebu budovy, které vlastní 
nebo využívá veřejný sektor; v souvislosti 
s tím naléhavě žádá členské státy, aby 
urychlily vypracování národních 
programů zaměřených na zvýšení počtu 
budov s téměř nulovou spotřebou energie 
a zavedly ustanovení, kde by byly tyto 
budovy definovány, tak aby tato definice 
odrážela v dané oblasti situaci 
na celostátní, regionální a místní úrovni;

Or. ro

Pozměňovací návrh 21
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje význam politiky 
soudržnosti a finančních prostředků, které 
jsou na ni vyčleněny, aby bylo možné 
vyvinout inteligentní rozvody a sítě, které 
by vedly k účinnějším energetickým 
systémům napříč regiony, což by 
se odrazilo ve snížení spotřeby energie 
a v nižších energetických ztrátách;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci období finančního plánování 
na léta 2014–2020 výrazně navýšily 
prostředky vyčleněné na strukturální 
fondy, které by mohly členské státy 
používat na opatření zaměřená na zvýšení 
energetické účinnosti budov, zejména 
obytných;

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
András Gyürk

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby v plné míře 
využívaly strukturálních fondů a Fondu 

7. vyzývá Komisi, aby byla členským 
státům nápomocna při rozšiřování jejich 
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soudržnosti k podpoře investic do opatření 
ke zvyšování energetické účinnosti;

správních možností a informačních 
kanálů, tak aby dosáhly účelnějšího 
využívání stávajících finančních 
prostředků; vybízí členské státy, aby 
v plné míře využívaly strukturálních fondů 
a Fondu soudržnosti k podpoře investic do 
opatření ke zvyšování energetické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
při vyjednávání budoucí politiky 
soudržnosti zvýšily minimální podíl 
na financování energeticky účinných 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy k tomu, aby 
napomáhaly vytvářet finanční mechanismy 
pro opatření ke zvyšování energetické 
účinnosti s cílem maximalizovat přínosy 
většího počtu finančních toků v souladu 
s požadavky směrnice 2012/27/EU; vyzývá 
Komisi, aby byla členským státům 
nápomocna při vytváření finančních 

8. vyzývá členské státy k tomu, aby 
napomáhaly vytvářet finanční mechanismy 
pro opatření ke zvyšování energetické 
účinnosti s cílem maximalizovat přínosy 
většího počtu finančních toků v souladu 
s požadavky směrnice 2012/27/EU; vyzývá 
Komisi, aby byla členským státům 
nápomocna při vytváření finančních 
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mechanismů a  aby usnadnila výměnu 
osvědčených postupů mezi příslušnými 
celostátními či regionálními orgány 
a institucemi;

mechanismů a  aby usnadnila výměnu 
osvědčených postupů mezi příslušnými
celostátními či regionálními orgány 
a institucemi; zdůrazňuje význam těchto 
programů EU, jako je iniciativa ELENA, 
při poskytování technické pomoci 
regionálním a místním orgánům, tak aby 
mohly co nejlépe využít fondy soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy k tomu, aby 
napomáhaly vytvářet finanční mechanismy 
pro opatření ke zvyšování energetické 
účinnosti s cílem maximalizovat přínosy 
většího počtu finančních toků v souladu 
s požadavky směrnice 2012/27/EU; vyzývá 
Komisi, aby byla členským státům 
nápomocna při vytváření finančních 
mechanismů a  aby usnadnila výměnu 
osvědčených postupů mezi příslušnými 
celostátními či regionálními orgány 
a institucemi;

8. poukazuje na to, že členské státy mohou 
s ohledem na opatření zaměřená 
na zvýšení energetické účinnosti budov 
uplatňovat sníženou sazbu DPH, která 
však nestmí být nižší než 5 %, a vyzývá 
členské státy k tomu, aby napomáhaly 
vytvářet finanční mechanismy pro opatření 
ke zvyšování energetické účinnosti s cílem 
maximalizovat přínosy většího počtu 
finančních toků v souladu s požadavky 
směrnice 2012/27/EU; vyzývá Komisi, aby 
byla členským státům nápomocna při 
vytváření finančních mechanismů a  aby 
usnadnila výměnu osvědčených postupů 
mezi příslušnými celostátními či 
regionálními orgány a institucemi;

Or. ro

Pozměňovací návrh 27
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zahájily informační kampaň týkající se 
výhod spojených s pohodlím a nižšími 
účty za komunální služby, které vznikají 
na základě zvýšené energetické účinnosti 
obytných budov; poukazuje zároveň na to, 
že opatření zaměřená na zvýšení 
energetické účinnosti jsou nejúčinnější 
v případě, že se týkají celých budov, nikoli 
samostatných jednotek (tj. bytů);

Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje znepokojení nad nedávnými
zjištěními Účetního dvora, z nichž vyplývá,
že investice do energetické účinnosti 
vynaložené v rámci politiky soudržnosti 
nebyly nákladově efektivní;

9. vyjadřuje znepokojení nad zjištěními 
Účetního dvora uvedenými ve zprávě 
o rentabilitě investic do energetické 
účinnosti vynaložených v rámci politiky 
soudržnosti z roku 2012, která se zabývala 
vzorkem 24 investičních projektů 
zvyšování energetické účinnosti pouze 
ve veřejných budovách v členských 
státech Litvě, Itálii a České republice 
v rámci čtyř operačních programů a která 
ukazuje, že v oblasti plánování programů 
a jejich financování nebyly stanoveny 
správné podmínky, které by umožnily 
rentabilní investice do zvyšování 
energetické účinnosti; poukazuje 
na odpověď Komise na tato zjištění, která 
dospěla k závěru, že vzorek sledovaných 
projektů je velmi malý, přičemž jeden 
projekt probíhal v období let 2000–2006, 
a tudíž nelze jeho výsledky extrapolovat 
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na celou politiku, že v posledních letech, 
od té doby, kdy byly dojednány čtyři 
auditované programy, došlo 
k podstatnému rozvoji politiky energetické 
účinnosti, že může existovat konflikt 
zájmů mezi výsledky „energetické 
účinnosti“, na něž se zaměřila zpráva 
Účetního dvora, a přístupem zaměřeným 
na „hodnocení potřeb“, přičemž 
hodnocení potřeb může vést ke stanovení 
jiných priorit, že je důležité přistupovat 
k investicím do veřejných budov jednotně 
a že rozsáhlé rekonstrukce mohou 
vyžadovat delší dobu splatnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje znepokojení nad nedávnými 
zjištěními Účetního dvora, z nichž vyplývá, 
že investice do energetické účinnosti 
vynaložené v rámci politiky soudržnosti 
nebyly nákladově efektivní;

9. vyjadřuje znepokojení nad nedávnými 
zjištěními Účetního dvora, z nichž vyplývá, 
že investice do energetické účinnosti 
vynaložené v rámci politiky soudržnosti 
nebyly vzhledem k nesprávnému 
vynakládání a používání finančních 
prostředků vázaných na tento účel 
nákladově efektivní;

Or. en


