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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

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;

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;

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; 

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;

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

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;

7. vybízí členské státy, aby v plné míře využívaly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
k podpoře investic do opatření ke zvyšování energetické účinnosti; 

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;

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

10. vyzývá Komisi, aby bezodkladně prováděla doporučení Účetního dvora a aby financování 
opatření energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti podmínila patřičným 
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posouzením potřeb, pravidelným monitorováním a používáním srovnatelných ukazatelů 
výkonnosti a také uplatňováním transparentních kritérií pro výběr projektů a standardních 
investičních nákladů na jednotku ušetřené energie při maximální přijatelné prosté době 
návratnosti.


