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Pozmeňujúci návrh 1
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. pripomína, že Parlament už schválil 
správu o úlohe politiky súdržnosti EÚ a 
jej aktéroch vo vykonávaní novej 
európskej energetickej politiky a že táto 
správa zahŕňa aj otázky energetickej 
účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že politika súdržnosti bude 
zohrávať kľúčovú úlohu pri vykonávaní 
opatrení dôležitých na splnenie cieľa 20 % 
úspory v spotrebe primárnej energie, ktorý 
si Únia stanovila do roku 2020;

1. zdôrazňuje, že politika súdržnosti bude 
zohrávať kľúčovú úlohu pri vykonávaní 
opatrení dôležitých na splnenie cieľa 20 % 
úspory v spotrebe primárnej energie, ktorý 
si Únia stanovila do roku, a pri vytváraní 
podmienok pre ďalšie zlepšenia v oblasti 
energetickej účinnosti po tomto termíne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva, že znižovanie 
ekonomických a sociálnych rozdielov 
medzi regiónmi zostáva primárnym cieľom 
politiky súdržnosti, a domnieva sa, že 
politiky v oblasti energetickej účinnosti by 
nemali do tohto cieľa zasahovať; 
zdôrazňuje, že niektoré 
z najchudobnejších regiónov EÚ môžu 
mať iné priority a vyžadovať najprv 
investície do iných oblastí;

2. poznamenáva, že znižovanie 
ekonomických, sociálnych a územných
rozdielov medzi regiónmi zostáva 
primárnym cieľom politiky súdržnosti, a 
domnieva sa, že politiky v oblasti 
energetickej účinnosti pomôžu dosiahnuť 
tento cieľ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva, že znižovanie 
ekonomických a sociálnych rozdielov 
medzi regiónmi zostáva primárnym cieľom 
politiky súdržnosti, a domnieva sa, že 
politiky v oblasti energetickej účinnosti by 
nemali do tohto cieľa zasahovať; 
zdôrazňuje, že niektoré z najchudobnejších 
regiónov EÚ môžu mať iné priority a 
vyžadovať najprv investície do iných 
oblastí;

2. poznamenáva, že znižovanie 
ekonomických a sociálnych rozdielov 
medzi regiónmi zostáva primárnym cieľom 
politiky súdržnosti, a domnieva sa, že 
politiky v oblasti energetickej účinnosti by 
nemali do tohto cieľa zasahovať; 
zdôrazňuje, že niektoré z najchudobnejších 
regiónov EÚ môžu mať iné priority a 
vyžadovať najprv investície do iných 
oblastí; zdôrazňuje, že sila politiky 
súdržnosti spočíva v jej pružnosti a 
decentralizovanej správe finančných 
prostriedkov na miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Fiona Hall
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Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva, že znižovanie 
ekonomických a sociálnych rozdielov 
medzi regiónmi zostáva primárnym cieľom 
politiky súdržnosti, a domnieva sa, že 
politiky v oblasti energetickej účinnosti by 
nemali do tohto cieľa zasahovať; 
zdôrazňuje, že niektoré z najchudobnejších 
regiónov EÚ môžu mať iné priority a 
vyžadovať najprv investície do iných
oblastí;

2. poznamenáva, že znižovanie 
ekonomických a sociálnych rozdielov 
medzi regiónmi zostáva primárnym cieľom 
politiky súdržnosti, a domnieva sa, že 
politiky v oblasti energetickej účinnosti 
pomôžu dosiahnuť tento cieľ; zdôrazňuje, 
že niektoré z najchudobnejších regiónov 
EÚ budú mať najväčšie výhody z 
investícií do energetickej účinnosti a 
pracovných miest a rastu, ktoré to 
prináša;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje, že investície do energetickej 
účinnosti majú potenciál prispievať 
k hospodárskemu rastu, zamestnanosti, 
inováciám a znižovaniu energetickej 
chudoby v domácnostiach, a preto môžu 
pozitívne prispieť k hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti;

3. upozorňuje, že investície do energetickej 
účinnosti majú potenciál prispievať 
k hospodárskemu rastu, zamestnanosti, 
inováciám a znižovaniu energetickej 
chudoby v domácnostiach, a preto môžu 
pozitívne prispieť k hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti; zdôrazňuje, že 
prideľovanie finančných prostriedkov sa 
musí zakladať na zásadách
proporcionality, nákladovej efektívnosti a 
hospodárskej účinnosti a nesmie zvyšovať 
administratívnu záťaž;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje, že investície do energetickej 
účinnosti majú potenciál prispievať 
k hospodárskemu rastu, zamestnanosti, 
inováciám a znižovaniu energetickej 
chudoby v domácnostiach, a preto môžu 
pozitívne prispieť k hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti;

3. upozorňuje, že investície do energetickej 
účinnosti majú potenciál prispievať 
k hospodárskemu rastu, zamestnanosti, 
najmä na miestnej a regionálnej úrovni, k
inováciám a znižovaniu energetickej 
chudoby v domácnostiach, a preto môžu 
pozitívne prispieť k hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 8
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje, že investície do energetickej 
účinnosti majú potenciál prispievať 
k hospodárskemu rastu, zamestnanosti, 
inováciám a znižovaniu energetickej 
chudoby v domácnostiach, a preto môžu 
pozitívne prispieť k hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti;

3. upozorňuje, že investície do energetickej 
účinnosti prispievajú k hospodárskemu 
rastu, zamestnanosti, inováciám, 
energetickej nezávislosti a znižovaniu 
energetickej chudoby v domácnostiach, 
a preto môžu pozitívne prispieť 
k hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že byrokracia 
a nedostatočná jasnosť postupov sťažili 
prístup k štrukturálnym fondom a ku 
Kohéznemu fondu a odradili tie subjekty, 
ktoré takéto prostriedky najviac potrebujú, 
od toho, aby sa o ne uchádzali; preto 
podporuje zjednodušenie pravidiel a 
postupov, odstránenie byrokracie 
a zvýšenie flexibility pri prideľovaní 
týchto prostriedkov tak na úrovni EÚ, ako 
aj na vnútroštátnej úrovni; domnieva sa, 
že zjednodušenie prispeje k účinnejšiemu 
prideľovaniu finančných prostriedkov, 
vyšším mieram čerpania prostriedkov, 
menšiemu počtu chýb a skráteniu 
platobných lehôt a umožní 
najchudobnejším členským štátom 
a regiónom plne využívať finančné 
nástroje určené na zníženie regionálnych 
rozdielov a rozdielov medzi jednotlivými 
štátmi; domnieva sa, že treba nájsť 
rovnováhu medzi zjednodušením 
a stabilitou pravidiel a postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že členské štáty by nemali 
čakať na konečný termín vykonávania 
smernice 2010/31/ES a mali by investovať 
do rozvoja nových, energeticky 
efektívnejších materiálov a technológií na 
účely vytvárania pracovných miest, 
oživenia priemyslu a zvýšenej 
konkurencieschopnosti regiónov EÚ;
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 11
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje, že správy o národných 
plánoch energetickej účinnosti a ich 
vykonávaní sa podávajú v rámci 
národných reformných programov a 
hospodárskeho semestra EÚ s ohľadom 
na priaznivý hospodársky vplyv opatrení 
energetickej účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje potenciálne výhody, ktoré 
sú prístupné v rámci iniciatív JESSICA a 
ELENA pre investície v oblasti trvalo 
udržateľnej energie na miestnej úrovni, s 
cieľom pomôcť mestám a regiónom 
pustiť sa do životaschopných investičných 
projektov v oblasti energetickej účinnosti,
a žiada podporu týchto iniciatív;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Odsek 3c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. za najdôležitejšiu považuje možnosť 
využívania štrukturálnych fondov, 
Kohézneho fondu a iných finančných 
nástrojov založených na pákovom efekte 
na financovanie energetickej účinnosti, 
najmä v sektore bývania; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby šírili jasné, ľahko 
dostupné informácie o finančných 
nástrojoch, stimuloch, grantoch 
a pôžičkách prístupných na podporu 
projektov služieb v oblasti energetickej 
účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Odsek 3d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d. zdôrazňuje význam zahrnutia rozmeru 
energetickej účinnosti do výskumných 
a inovačných stratégií inteligentnej 
špecializácie, ktoré budú musieť členské 
štáty a regióny vypracovať rámci budúcej 
politiky súdržnosti s cieľom získať prístup 
k financovaniu inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Daniel Caspary
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje znepokojenie nad nedávnym 
vývojom v krajinách ako Bulharsko, kde 
vysoké ceny energií vyvolali sociálny 
nepokoj, a žiada cielené opatrenia, na 
základe ktorých sa energia sprístupní 
bežným občanom;

4. vyjadruje znepokojenie nad zvyšovaním 
cien energií, ktoré vyvolali sociálny 
nepokoj, a žiada cielené opatrenia, na 
základe ktorých sa energia sprístupní 
bežným občanom;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 16
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje znepokojenie nad nedávnym 
vývojom v krajinách ako Bulharsko, kde 
vysoké ceny energií vyvolali sociálny 
nepokoj, a žiada cielené opatrenia, na 
základe ktorých sa energia sprístupní 
bežným občanom;

4. vyjadruje znepokojenie nad nedávnym 
vývojom v krajinách ako Bulharsko, kde 
vysoké ceny energií vyvolali sociálny 
nepokoj, a žiada cielené opatrenia 
energetickej účinnosti, najmä v rámci 
politiky súdržnosti, s cieľom znížiť 
občanom účty za spotrebovanú energiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje predovšetkým možné 
sociálne prínosy investícií do energetickej 
účinnosti, ktoré môžu v prípade sociálne 

5. zdôrazňuje predovšetkým možné 
sociálne prínosy investícií do energetickej 
účinnosti, ktoré môžu v prípade 
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znevýhodnených osôb prispieť k zníženiu 
ich účtov za spotrebovanú energiu;

spotrebiteľov prispieť k zníženiu ich účtov 
za spotrebovanú energiu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 18
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. pripomína predovšetkým potenciál 
úspory energie v sektore verejných budov
a bývania, ktorý tvorí 40 % z konečnej 
spotreby energie v Únii, a nalieha na 
členské štáty, aby urýchlene prijali 
dlhodobé stratégie na obdobie po roku 
2020 v oblasti mobilizácie investícií 
do renovácie obytných a komerčných 
budov s cieľom zlepšiť energetickú 
hospodárnosť fondu budov, ako vyžaduje 
smernica 2012/27/EU;

6. pripomína predovšetkým potenciál 
úspory energie v sektore verejných a 
súkromných, obytných a komerčných
budov, ktorý tvorí 40 % z konečnej 
spotreby energie v Únii a 36 % celkových 
emisiíCO2 v Európskej únii, a nalieha na 
členské štáty, aby urýchlene prijali 
dlhodobé stratégie na obdobie po roku 
2020 v oblasti mobilizácie investícií 
do renovácie obytných a komerčných 
budov s cieľom zlepšiť energetickú 
hospodárnosť fondu budov, ako vyžaduje
smernica 2012/27/EU;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. pripomína predovšetkým potenciál 
úspory energie v sektore verejných budov a 
bývania, ktorý tvorí 40 % z konečnej 
spotreby energie v Únii, a nalieha na 
členské štáty, aby urýchlene prijali 
dlhodobé stratégie na obdobie po roku 

6. pripomína predovšetkým potenciál 
úspory energie v sektore verejných budov a 
bývania, ktorý tvorí 40 % z konečnej 
spotreby energie v Únii, a nalieha na 
členské štáty, aby urýchlene prijali 
ambiciózne dlhodobé stratégie na obdobie 
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2020 v oblasti mobilizácie investícií 
do renovácie obytných a komerčných 
budov s cieľom zlepšiť energetickú 
hospodárnosť fondu budov, ako vyžaduje 
smernica 2012/27/EU;

po roku 2020 v oblasti mobilizácie 
investícií do úplnej a postupnej úplnej
renovácie obytných a komerčných budov s 
cieľom zlepšiť energetickú hospodárnosť 
fondu budov, ako vyžaduje smernica 
2012/27/EU;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. upozorňuje, že do 31. decembra 2020 
musia byť všetky nové budovy budovami s 
takmer nulovou spotrebou energie a dva 
roky predtým musia byť tieto nové, štátom 
vlastnené a využívané budovy budovami s 
takmer nulovou spotrebou energie; 
naliehavo preto vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili tvorbu národných programov 
na zvýšenie počtu budov s takmer nulovou 
spotrebou energie a zaviedli ustanovenia 
na vymedzenie budov s takmer nulovou 
spotrebou energie a v tejto súvislosti 
prihliadli na situáciu na národnej, 
regionálnej alebo miestnej úrovni;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 21
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje význam politiky súdržnosti 
a finančných zdrojov, ktoré sú na ňu 
vyčlenené, pre úplný rozvoj inteligentných 
sústav a inteligentných sietí, ktoré v 
regiónoch umožňujú účinnejšie 
energetické systémy, znižujú spotrebu 
energie a energetické straty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v 
rámci finančného plánovania na obdobie 
2014 – 2020 výrazne zvýšili rozpočtové 
prostriedky v štrukturálnych fondoch, 
ktoré môžu členské štáty použiť na 
opatrenia s cieľom zvýšiť energetickú 
účinnosť budov, najmä obytných;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 23
András Gyürk

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere 
využívali štrukturálne fondy a Kohézny 
fond na povzbudenie investícií do opatrení 

7. vyzýva Komisiu, aby pomohla členským 
štátom zvýšiť ich administratívne kapacity 
a zlepšiť informačné kanály s cieľom 
dosiahnuť lepšie zameranie existujúcich 
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na zvýšenie energetickej účinnosti; finančných prostriedkov; vyzýva členské 
štáty, aby v plnej miere využívali 
štrukturálne fondy a Kohézny fond 
na povzbudenie investícií do opatrení na 
zvýšenie energetickej účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v 
rámci rokovaní o budúcej politike 
súdržnosti zvýšili minimálny podiel 
financovania určeného na opatrenia 
energetickej účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. žiada členské štáty o zjednodušenie 
vytvárania nástrojov financovania opatrení 
na zvýšenie energetickej účinnosti s 
cieľom maximalizovať prínosy 
financovania z viacerých zdrojov, ako 
vyžaduje smernica 2012/27/EU; žiada 
Komisiu, aby asistovala členským štátom 
pri vytváraní nástrojov financovania a aby 
zjednodušila výmenu najlepších postupov 
medzi príslušnými vnútroštátnymi alebo 
regionálnymi orgánmi alebo subjektmi;

8. žiada členské štáty o zjednodušenie 
vytvárania nástrojov financovania opatrení 
na zvýšenie energetickej účinnosti s 
cieľom maximalizovať prínosy 
financovania z viacerých zdrojov, ako 
vyžaduje smernica 2012/27/EU; žiada 
Komisiu, aby asistovala členským štátom 
pri vytváraní nástrojov financovania a aby 
zjednodušila výmenu najlepších postupov 
medzi príslušnými vnútroštátnymi alebo 
regionálnymi orgánmi alebo subjektmi; 
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zdôrazňuje význam takých programov EÚ, 
ako je európsky nástroj miestnej pomoci v 
oblasti energie (ELENA) pri poskytovaní 
technickej pomoci regionálnym a 
miestnym orgánom s cieľom čo najlepšie 
využiť prostriedky z Kohézneho fondu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. žiada členské štáty o zjednodušenie 
vytvárania nástrojov financovania opatrení 
na zvýšenie energetickej účinnosti s 
cieľom maximalizovať prínosy 
financovania z viacerých zdrojov, ako 
vyžaduje smernica 2012/27/EU; žiada 
Komisiu, aby asistovala členským štátom 
pri vytváraní nástrojov financovania a aby 
zjednodušila výmenu najlepších postupov 
medzi príslušnými vnútroštátnymi alebo 
regionálnymi orgánmi alebo subjektmi;

8. upozorňuje, že členské štáty môžu 
požiadať o zníženú sadzbu DPH, ktorá 
však nesmie byť nižšia ako 5 %, pokiaľ 
ide o opatrenia na zvýšenie energetickej 
účinnosti budov, a žiada členské štáty o 
zjednodušenie vytvárania nástrojov 
financovania opatrení na zvýšenie 
energetickej účinnosti s cieľom 
maximalizovať prínosy financovania 
z viacerých zdrojov, ako vyžaduje 
smernica 2012/27/EU; žiada Komisiu, aby 
asistovala členským štátom pri vytváraní 
nástrojov financovania a aby zjednodušila 
výmenu najlepších postupov medzi 
príslušnými vnútroštátnymi alebo 
regionálnymi orgánmi alebo subjektmi;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 27
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
začali informačné kampane o výhodách z 
hľadiska pohodlia a nižších účtov za 
verejnoprospešné služby, vyplývajúce zo 
zvýšenej energetickej účinnosti obytných 
budov; zároveň upozorňuje, že opatrenia 
na zvýšenie energetickej účinnosti sú 
najefektívnejšie skôr z hľadiska budov 
ako samostatných jednotiek (napr. 
bytov,);

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 28
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. vyjadruje znepokojenie nad najnovšími 
zisteniami Dvora audítorov, ktoré ukazujú, 
že investície do energetickej účinnosti 
vynaložené v rámci politiky súdržnosti 
neboli nákladovo efektívne;

9. vyjadruje znepokojenie nad zisteniami
správy Dvora audítorov z roku 2012 o 
nákladovej efektívnosti investícií do 
energetickej účinnosti vynaložených v 
rámci politiky súdržnosti na vzorke 24 
investičných projektov energetickej 
účinnosti len vo verejných budovách v 
členských štátoch Litva, Taliansko a 
Česká republika v rámci štyroch 
operačných programov, ktoré ukazujú, že 
v plánovaní a financovaní neboli 
stanovené vhodné podmienky, ktoré by 
umožnili nákladovo efektívne investície do 
energetickej účinnosti; berie na vedomie 
odpoveď Komisie na zistenia, ktorá v 
závere konštatuje, že veľkosť vzorky 
kontrolovaných projektov je veľmi malá a 
že jeden z projektov je z obdobia 2000 –
2006, a preto sa výsledky nedajú určiť za 
politiku ako celok, že politika energetickej 
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účinnosti sa v posledných rokoch, odkedy 
sa rokovalo o štyroch kontrolovaných 
programoch, značne rozvinula, že môže 
byť konflikt záujmu medzi výsledkami 
„nákladovej efektívnosti“, na čo je 
zameraná správa Dvora audítorov, a 
prístupom „posúdenia potrieb“ a že 
posúdenie potrieb môže viesť k rôznym 
prioritám, že pri investíciách do verejných 
budov je dôležité uplatňovať integrovaný 
prístup a že úplné renovácie si môžu 
vyžadovať dlhšiu návratnosť investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. vyjadruje znepokojenie nad najnovšími 
zisteniami Dvora audítorov, ktoré ukazujú, 
že investície do energetickej účinnosti 
vynaložené v rámci politiky súdržnosti 
neboli nákladovo efektívne;

9. vyjadruje znepokojenie nad najnovšími 
zisteniami Dvora audítorov, ktoré ukazujú, 
že investície do energetickej účinnosti 
vynaložené v rámci politiky súdržnosti 
neboli nákladovo efektívne v dôsledku 
nesprávneho využitia finančných 
prostriedkov vyčlenených na tento účel;

Or. en


