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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o revízii akčného plánu pre energetickú efektívnosť
(2010/2107(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. októbra 2006 s názvom Akčný plán pre 
energetickú účinnosť: Využitie potenciálu (KOM(2006)0545),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. januára 2008 s názvom 20 20 do roku 2020 –
Zmena klímy – príležitosť pre Európu (KOM(2008)0030),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. novembra 2008 s názvom Energetická účinnosť: 
zabezpečenie 20 % cieľa (KOM(2008)0772),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. januára 2007 s názvom Energetická politika pre 
Európu (KOM(2007)0001), na ktoré nadväzovalo oznámenie Komisie z 13. novembra 
2008 s názvom Druhý strategický prieskum energetickej politiky : akčný plán EÚ pre 
energetickú bezpečnosť a solidárnosť spoločne so sprievodnými dokumentmi 
(KOM(2008)0781),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 z 13. júla 
2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením 
finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (Európsky energetický 
program pre obnovu)1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 
o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, a ktorou sa 
zrušuje smernica Rady 93/76/EHS (smernica o energetických službách)2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 
o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na 
štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 
o energetickej hospodárnosti budov4,

– so zreteľom na hodnotiaci dokument Komisie zo 7. mája 2010 s názvom K novej 
energetickej stratégii pre Európu na roky 2011 – 2020,

– so zreteľom na nezávislú štúdiu s názvom Zdaňovanie služobných vozidiel. Dotácie, 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 31.
2 Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 64.
3 Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 13.
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blahobyt a hospodárstvo vypracovanú na požiadavku Komisie1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2009 o druhom strategickom preskúmaní 
energetickej politiky2,

– so zreteľom na článok 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre regionálny 
rozvoj (A7-0000/2010),

A. keďže úspora energie je najúčinnejším a najrýchlejším spôsobom znižovania emisií CO2 a 
iných plynov a zvýšenia bezpečnosti dodávok, a preto by energetická efektívnosť mala 
byť kľúčovou prioritou každej stratégie, ktorú EÚ v budúcnosti prijme, najmä však 
stratégie 2020,

B. keďže úspora energie predstavuje hospodárske výhody; keďže objem dovozu energií do 
EÚ narastá a v roku 2007 predstavoval 332 miliárd EUR a podľa údajov Komisie ročný 
energetický prínos môže dosiahnuť výšku viac než 1000 EUR na domácnosť3 a úspešné 
dosiahnutie cieľa v oblasti energetickej efektívnosti má potenciál ušetriť EÚ okolo 100 
miliárd EUR a znížiť emisie o takmer 800 miliónov ton ročne,4

C. keďže je potrebné zvýšiť úsilie na to, aby bol dosiahnutý cieľ 20 % do roku 2020 a keďže 
monitorovanie pokroku pri dosahovaní tohto cieľa nie je dostatočné,

D. keďže doba návratnosti investícií do energetickej efektívnosti je krátka a prostredníctvom 
investícií sa tvoria nové pracovné miesta vo vidieckych, ako aj v mestských oblastiach, 
ktoré do veľkej miery nemožno relokalizovať, najmä v stavebnom odvetví a v rámci MSP,

E. keďže využívanie verejných financií v rámci revolvingových finančných nástrojov na 
poskytovanie finančných stimulov na opatrenia súvisiace s energetickou efektívnosťou 
predstavujú v časoch rozpočtových obmedzení výhodu, ktorou umožňujú udržateľnosť 
tohto financovania počas dlhšieho obdobia,

F. keďže strana dopytu je motorom zvýšenej spotreby energie a existuje skutočná potreba 
odstrániť trhové prekážky energeticky efektívnym výrobkom,

G. keďže budovy predstavujú asi 40 % spotreby energie a 36 % emisií skleníkových plynov 
v EÚ5 a keďže stavebné odvetvie je vo veľkej miere zastúpené v hospodárstve EÚ, pričom 
predstavuje asi 12 % HDP EÚ,

                                               
1 Copenhagen Economics: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf
2 Ú. v. EÚ C 67E, 18.3.2010, s. 16.
3 KOM(2008) 0772, s. 4.
4 KOM(2008) 0030, s. 8.
5 KOM(2008) 0772, s. 8.
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H. keďže priemyselné elektrické motory spotrebujú 30 % – 40 % celosvetovo 
vyprodukovaného objemu elektrickej energie a keďže riadna optimalizácia príslušných 
motorových systémov, prvotne použitím regulácie rýchlosti, môže ušetriť medzi 30 % 
a 60 % spotrebovanej energie,

1. Súlad s existujúcimi právnymi predpismi a ich vykonávanie

1. vyzýva Komisiu, aby predložila hodnotenie výsledku snáh členských štátov a Komisie; 
domnieva sa, že ak toto hodnotenie odhalí neuspokojujúcu realizáciu stratégie, z ktorej 
vyplýva neschopnosť EÚ dosiahnuť svoj cieľ do roku 2020, Európsky akčný plán pre 
energetickú efektívnosť by mal preto zahŕňať záväzok Komisie navrhnúť ďalšie opatrenia 
EÚ, ako napríklad záväzné ciele v oblasti energetickej efektívnosti pre členské štáty, ktoré 
sú spravodlivé, kvantifikovateľné a zohľadňujú sa v nich ich rozdielne východiskové body 
a vnútroštátne okolnosti; zdôrazňuje, že táto metóda by sa v záujme zabezpečenia 
transparentnosti mala zakladať na absolútnych zníženiach spotreby energie;

2. vyzýva Komisiu, aby predložila ambiciózny Akčný plán pre energetickú efektívnosť, 
v ktorom zhodnotí pokrok dosiahnutý prostredníctvom všetkých opatrení obsiahnutých 
v akčnom pláne z roku 2006, v ktorom sa posilní vykonávanie opatrení pre energetickú 
efektívnosť prijatých v súlade s návrhom uvedeným v akčnom pláne z roku 2006, ktoré sa 
stále uplatňujú a v ktorom budú zahrnuté nové primerané opatrenia zamerané na 
dosiahnutie cieľa roku 2020;

3. vyzýva na revíziu smernice o energetických službách s cieľom zahrnúť tzv. metódu 
hodnotiacej tabuľky (s flexibilnými cieľmi), ktorá ponecháva voľnosť členským štátom 
pri výbere oblastí, na ktoré sa sústredia vychádzajúc z predpokladov zohľadňujúcich 
nákladovú efektívnosť a možnú úsporu energie;

4. vyzýva Komisiu, aby začlenila kritické posúdenie vnútroštátnych akčných plánov pre 
energetickú efektívnosť a ich vykonávania vrátane záväzného vzoru správ, skombinovala 
podávanie správ so smernicou o energetických službách, označovaním energie 
a ekodizajnom, aby odbremenila členské štáty a posúdila opatrenia každého členského 
štátu a klasifikovať ich s cieľom využiť prístup flexibilných cieľov;

5. naliehavo žiada členské štáty, aby zaviedli komplexné programy dohľadu nad trhom 
a programy monitorovania súladu pre smernice o budovách, ekodizajne, označovaní 
spotreby energie a označovaní energetickej efektívnosti pneumatík, najmä pokiaľ ide 
o dovoz, a vyzýva Komisiu, aby monitorovala vykonávanie týchto programov a začala 
v prípade potreby konanie vo veci porušenia;

6. vyzýva Komisiu, aby niekoľko rokov po nadobudnutí účinnosti revidovanej smernice 
zhodnotila dosah povinného odkazu na systém energetického štítku v reklamách na 
správanie spotrebiteľov;

2. Energetická infraštruktúra (výroba a prenos)

7. domnieva sa, že je potrebné zamerať sa vo väčšej miere na systémové inovácie, akými sú 
inteligentné siete, inteligentné meranie a akumulácia, ktoré môžu uľahčiť dosiahnutie 
energetickej efektívnosti;
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8. žiada revíziu smernice o kogenerácii založenej na dopyte (KZND), aby podporovala 
KZND a diaľkové vykurovanie/chladenie tým, že ustanoví stabilný a výhodný regulačný 
rámec prostredníctvom posudzovania prioritného prístupu k elektrickej rozvodnej sieti pre 
KZND a tým, že podporí využívanie KZND a diaľkového vykurovania v budovách 
a udržateľné financovanie KZND napr. tým, že by sa KZND stala výberovým kritériom 
pre projekty rozvoja vidieka a miest financovaných zo štrukturálnych fondov;

9. vyzýva tiež členské štáty, aby podnecovali KZND prostredníctvom podpory zakladania 
a renovovania systémov diaľkového vykurovania namiesto podpory KZND ako takej;

10. víta prebiehajúcu prácu Komisie na inteligentných rozvodových sieťach a vyzýva ju, aby 
podporovala rozvoj inteligentných sietí ustanovením spoločných noriem a zabezpečila 
dlhodobo stabilné harmonizované regulačné prostredie v celej EÚ;

3. Rozvoj miest a budovy

11. zdôrazňuje potrebu podporovať iniciatívy, ktoré sa na miestnej a regionálnej úrovni 
sústredia na znižovanie spotreby energie a emisií skleníkových plynov, ako napríklad 
Dohovor starostov a iniciatíva Inteligentné mestá;

12. vyzýva Komisiu, aby posúdila potenciál efektívnosti verejných budov a navrhla povinný 
cieľ znižovania spotreby energie vo verejných budovách v členských štátoch;

13. je presvedčený, že kľúčom k dosiahnutiu cieľov v oblasti úspor energie je, aby boli 
príkladom verejné orgány; berie na druhej strane na vedomie, že existujúce rozpočtové 
reštrikcie najmä na regionálnej a miestnej úrovni často obmedzujú schopnosť verejných 
subjektov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby hľadali inovatívne riešenia tohto 
problému;

14. domnieva sa, že Európsky parlament a Komisia by mali ísť príkladom a zmodernizovať 
svoje budovy na takmer nulovú úroveň do roku 2020;

15. žiada Komisiu, aby podnecovala nové iniciatívy podporujúce renováciu budov v kontexte 
nadchádzajúcej inovačnej stratégie, ako napríklad inovačné partnerstvo o energetickej 
efektívnosti v energeticky efektívnych / bezemisných mestách;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali zavedenie osvedčení o energetickej 
hospodárnosti, miest jedného kontaktu poskytujúcich prístup k technickému poradenstvu 
a finančných stimulov na regionálnej, národnej a európskej úrovni;

17. žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali širšie využívanie energetických auditov 
v podnikoch a vypracovali mechanizmy na pomoc v tejto oblasti najmä pre MSP;

18. domnieva sa, že Komisia by mala financovať pilotné štúdie auditov energetickej 
efektívnosti budov na overenie potenciálnych úspor a na to, aby motivovala účastníkov 
trhu k investíciám do energeticky efektívnych riešení;

19. žiada Komisiu, aby navrhla minimálne energetické požiadavky na verejné osvetlenie, 
zelené verejné obstarávanie a na renováciu; v tejto súvislosti nalieha na to, aby zahrnula 
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údaj o celkových nákladoch počas životnosti ako kritérium pri všetkých verejných 
obstarávaniach na osvetlenie do roku 2012; 

4. IKT a výrobky

20. žiada o rýchle a riadne uplatnenie smerníc o energetickom označovaní prostredníctvom 
prijatia delegovaných aktov týkajúcich sa nových výrobkov súvisiacich s energetikou; 
domnieva sa, že smernica o ekodizajne by sa mala týka a výrobkov určených do veľkých 
stavieb, priemyselných zariadení, integrovaných systémov osvetlenia budov, čerpadiel 
a výrobkov na úsporné hospodárenie s vodou a mala by zahŕňať definíciu minimálnych 
požiadaviek na hospodárnosť budov; 

21. vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne legislatívne návrhy týkajúce sa efektívneho 
využívania zdrojov vo výrobkoch;

22. žiada Komisiu, aby posúdila možnosť rozšírenia pôsobnosti smernice o budovách na 
veľké budovy, vrátane požiadaviek ekodizajnu výrobkov a najmä priemyselných 
elektromotorov využívaných vo veľkých budovách;

23. žiada Komisiu ,aby vyhodnotila legislatívu a zaistila, aby sa legislatíva týkala výrobkov, 
systémov a ich využívania energie, a považuje za nevyhnutné, aby sa zvýšila 
informovanosť občanov EÚ o energetickej a surovinovej efektívnosti spotrebných 
a s energiou súvisiacich výrobkov; domnieva sa, že pri vyhodnocovaní spotreby energie 
by sa prístroje mali posudzovať ako celok a nie ako výrobky pozostávajúce s jednotlivých 
častí;

24. víta prácu pracovnej skupiny o inteligentných meračoch a žiada Komisiu, aby do konca 
roka 2011 predložila viacero odporúčaní s cieľom zabezpečiť:

 zavedenie inteligentných meračov v súlade s časovým plánom 3. balíka pre vnútorný 
trh s energiou, 

 dohodu členských štátov o spoločných funkciách inteligentných meračov do konca 
roku 2011,

 stanovenie konkrétneho cieľa Komisiou a členskými štátmi týkajúceho sa počtu 
domácností s inteligentnými meračmi do roku 2020,

25. vyzýva Komisiu, aby do plánu SET zahrnula časť týkajúcu sa vývoja a podpory 
technológie a výrobkov podporujúcich efektívnosť využívania energie a zdrojov;

5. Doprava

26. žiada Komisiu, aby uverejnila ambicióznu bielu knihu o doprave s cieľom vyvinúť 
udržateľnú európsku dopravnú politiku, ktorá by podporovala zavedenie energeticky 
efektívnych technológií a znížila závislosť od fosílnych palív a najmä ropy;

27. vyzýva Komisiu, aby podporovala vývoj inovatívnych zariadení na zlepšenie energetickej 
efektívnosti (napr. spojlerov pre nákladné automobily) a posúdila možnosť ich povinného 
používania, ak sa dokáže, že sú nákladovo efektívne;
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28. v tomto kontexte podnecuje podporu energeticky efektívnych pneumatík a žiada Komisiu, 
aby stanovina minimálne normy energetickej efektívnosti pre vozidlá a ich pneumatiky 
v prípade nákupov verejnými orgánmi;  

29. žiada Komisiu, aby zabezpečila rámcové podmienky na vývoj elektrických vozidiel, 
najmä pokiaľ ide o štandardizáciu softvéru pre infraštruktúru a nabíjacie stanice;

30. pripomína potrebu podporovať intermodálne dopravné riešenia a vývoj inteligentných 
dopravných systémov na dosiahnutie cieľov úspor energie v odvetví dopravy (vrátane 
poplatkov za preťaženie, informačných technológií riadenia dopravy, infraštruktúry 
vlakov atď.);

31. žiada členské štáty, aby zrušili daňové režimy, ktoré podnecujú používanie palivovo 
neefektívnych áut1;

6. Stimuly a financovanie

32. žiada Komisiu, aby predložila návrhy týkajúce sa spôsobu vytvorenia rámca EÚ pre 
revolvingové finančné nástroje na podporu doplnkových opatrení energetickej efektívnosti 
podporujúcich existujúce úspešné vnútroštátne systémy a distribučné kanály (napr. 
prostredníctvom zdieľania rizika) a na motivovanie zriadenia a zlepšovania systémov 
energetickej efektívnosti v členských štátoch;

33. domnieva sa, že tento rámec by mal zohľadňovať skúsenosti z existujúcich 
revolvingových nástrojov poskytovaných verejnými finančnými sprostredkovateľmi, 
využívať existujúce fondy EÚ a byť navrhnutý tak, aby prilákal iné verejné alebo 
súkromné finančné prostriedky a vytvoril čo najsilnejší pákový efekt a podporovať veľký 
počet konečných príjemcov;

34. v tejto súvislosti víta návrh Komisie na využitie nerozdelených prostriedkov podľa 
nariadenia o EEPO na vytvorenie špecializovaného finančného nástroja na podporu 
iniciatív energetickej efektívnosti a obnoviteľnej energie, a žiada Radu o rýchle prijatie 
návrhu; 

35. zdôrazňuje potrebu zlepšiť využívanie existujúcich fondov EÚ ako napr. ERDF na 
opatrenia energetickej efektívnosti; žiada Komisiu o identifikovanie prekážok používania 
väčšej časti zdrojov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na tento účel a predloženie 
primeraných akcií na riešenie týchto prekážok (napr. doplňujúce opatrenia EÚ na podporu 
technickej pomoci);

36. žiada Komisiu o posilnenie finančných nástrojov (napr. ELENA) a o to, aby uvažovala 
o zriadení doplňujúcich nástrojov financovaných v rámci programu Inteligentná energia;

37. vyzýva Komisiu, aby podporovala opatrenia EÚ na podporu technickej pomoci 
poskytovanej skúsenými (národnými a medzinárodnými) finančnými sprostredkovateľmi:

 na zlepšovanie informovanosti a know-how riadiacich orgánov a verejných 

                                               
1 Dokument o daniach č. 22 (2010): Zdaňovanie služobných áut. Dotácie, blahobyt a ekonomika.
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a súkromných finančných inštitúcií o stratégiách financovania a inštitucionálnych 
požiadavkách na podporu investícií do energetickej efektívnosti,

 na podporu verejných a súkromných finančných inštitúcií pri vykonávaní príslušných 
opatrení a finančných nástrojov,

 na štruktúrovanie udržateľných a efektívnych finančných nástrojov tak, aby lepšie 
využívali dostupné prostriedky na investície do energetickej efektívnosti,

 na podnecovanie prevodu skúseností z najlepších postupov medzi členskými štátmi 
a ich finančnými sprostredkovateľmi;

38. vyzýva Komisiu, aby zvážila navrhnutie efektívnych opatrení, ktoré prinútia energetické 
podniky k investíciám do energetickej efektívnosti;

39. opakuje žiadosť o posilnenie kapitoly o energetickej efektívnosti v európskej susedskej 
politike a o jej systematické začleňovanie do dialógov medzi EÚ a tretími krajinami;

40. vyzýva Komisiu, aby energetickú efektívnosť začlenila ako jednu z kľúčových priorít do 
8. RP pre výskum a aby vymedzila podstatnú časť na podprogramy energetickej 
efektívnosti, ktoré sú podobné súčasnému programu Inteligentná energia; zdôrazňuje 
potrebu zdvojnásobenia financií na výskum, vývoj a demonštrácie v oblasti energetiky, 
vrátane podstatného zvýšenia v budúcom rozpočte EÚ najmä pokiaľ ide o obnoviteľnú 
energiu, inteligentné rozvodné siete a energetickú efektívnosť do roku 2002 v porovnaní 
so súčasnou úrovňou;

41. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod
Energetická efektívnosť je nákladovo najefektívnejší a najrýchlejší spôsob znižovania emisií 
CO2 a iných emisií. Jej prínos je z hľadiska hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest 
obrovský. Pracovné miesta vzniknú tak na vidieku ako aj v mestských oblastiach, často 
v MSP a pôjde o pracovné príležitosti na konkrétnom mieste, ktoré nie je možné 
relokalizovať. Ide o odvetvia IT, stavebníctva a služieb.

Od prijatia akčného plánu pre energetickú efektívnosť v roku 2006 sa dosiahlo veľa. Veľmi sa 
však odvtedy zmenil aj politický a ekonomický kontext. Je teda jasne nutné zrevidovať 
politiku energetickej efektívnosti EÚ, aby sa zladila so súčasnými prioritami a vývojom. 
Základom revízie politiky EÚ v oblasti energetickej efektívnosti by malo byť podrobné 
vyhodnotenie výsledkov a nedostatkov akčného plánu pre energetickú efektívnosť z roku 
2006. Opatrenia na zvýšenie energetických úspor je možné zaviesť prostredníctvom 
rozličných nástrojov na úrovni EÚ a na národnej úrovni, napr. označovanie a ekonormy pre 
výrobky súvisiace s energiou, spotreba energie budov a mnohé ďalšie. Spravodajca sa 
domnieva, že tvorcovia politiky by sa mali snažiť o diverzifikáciu prostriedkov, ktorým sa má 
EÚ 27 stať energeticky efektívnejšou, a že niektoré nástroje sú vhodnejšie na použitie na 
národnej úrovni.

Ciele energetickej efektívnosti
Je stále zrejmejšie, že EÚ nesplní svoje cieľ zníženia o 20 %. V tejto súvislosti existuje aj 
nedostatok oficiálnych dokumentov Európskej komisie. Zatiaľ čo ciele pre emisie 
a obnoviteľnú energiu sa merajú ľahko a oficiálne ich uverejňuje Eurostat, štatistika 
o energetickej efektívnosti je kontroverzná, pretože model PRIMES sa často spochybňuje-
Spravodajca sa napriek tomu domnieva, že Komisia je zodpovedná za predkladanie štatistiky 
o vývoji všetkých hlavných prvkov energetickej politiky EÚ.

Budovy
Je dobre známe, že budovy majú obrovský potenciál, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť. 
Nedávne prepracovanie EPOR v súčasnosti sťažuje úsilie o ďalšie prepracovanie tejto 
smernice. Význam budov si ale vyžaduje iný prístup, a to taký, ktorý by bol v súlade so 
zásadou subsidiarity a nezasahoval do práva na súkromné vlastníctvo. Mali by sme zvážiť 
otázku vhodných finančných nástrojov a potrebu posilnenia odbornej prípravy, prístupu 
k informáciám pre MSP a zvyšovania informovanosti všeobecne. Hlavná pozornosť by sa 
mala venovať renovácii existujúcich budov, keďže v EÚ sa stavia stále menej a menej budov 
a mnohé staré budovy majú najväčší potenciál efektívnosti, ak budú riadne zrenovované.

Ekologický dizajn
V zásade sa spravodajca domnieva, že by sa mali podporovať dobrovoľné dohody, no 
v niektorých prípadoch sú minimálne normy a konkrétne ciele potrebnými opatreniami na 
nasmerovanie trhu k lepšej energetickej efektivite. Smernica o ekodizajne je najúčinnejším 
nástrojom politiky energetickej efektívnosti na úrovni EÚ a je najlepším príkladom typov 
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politík, ktoré by sa EÚ mala snažiť zaviesť.  Najsľubnejším prístupom sa javia spoločné 
normy pre úniový trh a zavedenie väčšej súťaže medzi členskými štátmi, ktoré im umožní aj 
konkurovať na svetovom trhu.

Financovanie
V odvetví čistých technológií je nutné prekonať priepasť medzi USA a Čínou na jednej strane 
a EÚ na strane druhej. Obe krajiny sú omnoho pokrokovejšie ako EÚ pokiaľ ide o prijímanie 
legislatívnych opatrení podporujúcich energeticky efektívne riešenia. Opatrenia a nástroje na 
podporu financovania by preto mala podporovať EÚ a členské štáty. Zavedenie národných 
fondov energetickej efektívnosti na podporu zmluvných projektov energetickej výkonnosti by 
sa malo stimulovať finančným nástrojom na európskej úrovni.

Zmluvné projekty energetických výkonov, kde zákazník kupuje zaručenú úsporu energie, 
vytvárajú pákový efekt, keďže investícia sa vráti počas obdobia 2 – 15 rokov. Takýto model 
vytvára pracovné príležitosti v MSP, spotrebitelia ušetri na účtoch za energiu a znižujú sa aj 
emisie.


