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Pozměňovací návrh 1
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že opatření na úsporu 
energie jsou nákladově efektivním 
způsobem, jak zlepšit zabezpečení dodávek 
a snížit emise CO2; je 
znepokojen nedostatečným využíváním 
fondu EFRR na opatření v oblasti 
energetické účinnosti v mnoha členských 
státech; naléhavě tyto členské státy vyzývá, 
aby z energetické účinnosti učinily v 
operačních programech svou prioritu, a 
vyzývá Komisi a vnitrostátní orgány, aby 
rozvíjely způsoby usnadňující využívání 
strukturálních fondů pro opatření v oblasti 
energetické účinnosti, jako je například 
zajištění lepšího toku informací na místní 
úrovni nebo zřizování ústředních 
správních míst (one-stop shop);

1. zdůrazňuje, že opatření na úsporu 
energie jsou nákladově efektivním 
způsobem, jak zlepšit zabezpečení dodávek 
a snížit emise CO2; je 
znepokojen nedostatečným využíváním 
fondu EFRR na opatření v oblasti 
energetické účinnosti v mnoha členských 
státech; naléhavě tyto členské státy vyzývá, 
aby z energetické účinnosti učinily v 
operačních programech svou horizontální
prioritu, a vyzývá Komisi a vnitrostátní 
orgány, aby rozvíjely způsoby usnadňující 
využívání strukturálních fondů pro opatření 
v oblasti energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že opatření na úsporu 
energie jsou nákladově efektivním 
způsobem, jak zlepšit zabezpečení dodávek 
a snížit emise CO2; je 
znepokojen nedostatečným využíváním 
fondu EFRR na opatření v oblasti 
energetické účinnosti v mnoha členských 
státech; naléhavě tyto členské státy vyzývá, 
aby z energetické účinnosti učinily v 

1. zdůrazňuje, že opatření na úsporu 
energie jsou nákladově efektivním 
způsobem, jak zvýšit hospodářskou 
konkurenceschopnost, zlepšit zabezpečení 
dodávek a snížit emise CO2; je 
znepokojen nedostatečným využíváním 
fondu EFRR na opatření v oblasti 
energetické účinnosti v mnoha členských 
státech; naléhavě tyto členské státy vyzývá, 
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operačních programech svou prioritu, a 
vyzývá Komisi a vnitrostátní orgány, aby 
rozvíjely způsoby usnadňující využívání 
strukturálních fondů pro opatření v oblasti 
energetické účinnosti, jako je například 
zajištění lepšího toku informací na místní 
úrovni nebo zřizování ústředních správních 
míst (one-stop shop);

aby z energetické účinnosti učinily v 
operačních programech svou prioritu, a 
vyzývá Komisi a vnitrostátní orgány, aby 
rozvíjely způsoby usnadňující využívání 
strukturálních fondů pro opatření v oblasti 
energetické účinnosti, jako je například 
zajištění lepšího šíření informací na místní 
úrovni nebo zřizování ústředních správních 
míst (one-stop shop);

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že opatření na úsporu 
energie jsou nákladově efektivním
způsobem, jak zlepšit zabezpečení dodávek 
a snížit emise CO2; je 
znepokojen nedostatečným využíváním 
fondu EFRR na opatření v oblasti
energetické účinnosti v mnoha členských 
státech; naléhavě tyto členské státy vyzývá, 
aby z energetické účinnosti učinily v 
operačních programech svou prioritu, a 
vyzývá Komisi a vnitrostátní orgány, aby 
rozvíjely způsoby usnadňující využívání 
strukturálních fondů pro opatření v oblasti 
energetické účinnosti, jako je například 
zajištění lepšího toku informací na místní 
úrovni nebo zřizování ústředních správních 
míst (one-stop shop);

1. zdůrazňuje, že opatření na úsporu 
energie jsou nejen nákladově 
nejefektivnějším způsobem, jak zlepšit 
zabezpečení dodávek a snížit emise CO2, 
ale mohou také do roku 2020 vytvořit 
milion pracovních míst a značně snížit 
energetickou chudobu; je 
znepokojen nedostatečným využíváním 
fondu EFRR na opatření v oblasti 
energetické účinnosti v mnoha členských 
státech; naléhavě tyto členské státy vyzývá, 
aby z energetické účinnosti učinily v 
operačních programech svou prioritu, a 
vyzývá Komisi a vnitrostátní orgány, aby 
rozvíjely způsoby usnadňující využívání 
strukturálních fondů pro opatření v oblasti 
energetické účinnosti, jako je například 
zajištění lepšího toku informací na 
regionální a místní úrovni nebo zřizování 
ústředních správních míst (one-stop shop);

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že opatření na úsporu 
energie jsou nákladově efektivním 
způsobem, jak zlepšit zabezpečení dodávek 
a snížit emise CO2; je 
znepokojen nedostatečným využíváním 
fondu EFRR na opatření v oblasti 
energetické účinnosti v mnoha členských 
státech; naléhavě tyto členské státy vyzývá, 
aby z energetické účinnosti učinily v 
operačních programech svou prioritu, a 
vyzývá Komisi a vnitrostátní orgány, aby 
rozvíjely způsoby usnadňující využívání 
strukturálních fondů pro opatření v oblasti 
energetické účinnosti, jako je například 
zajištění lepšího toku informací na místní 
úrovni nebo zřizování ústředních správních 
míst (one-stop shop);

1. zdůrazňuje, že opatření na úsporu 
energie jsou nákladově efektivním 
způsobem, jak zlepšit zabezpečení dodávek 
a snížit emise CO2; je 
znepokojen nedostatečným využíváním 
fondu EFRR na opatření v oblasti 
energetické účinnosti v mnoha členských 
státech; naléhavě tyto členské státy vyzývá, 
aby z energetické účinnosti učinily v 
operačních programech svou prioritu, a 
vyzývá Komisi a vnitrostátní a regionální
orgány, aby rozvíjely způsoby usnadňující 
využívání strukturálních fondů pro opatření 
v oblasti energetické účinnosti, jako je 
například zajištění lepšího toku informací 
na místní úrovni nebo zřizování ústředních 
správních míst (one-stop shop);

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že jednou z největších 
překážek k dosažení úspor energie na 
místní a regionální úrovni je skutečnost, že 
je třeba do této iniciativy investovat 
předem; je přesvědčen, že každé opatření 
přijaté na úrovni EU by mělo náležitě 
zohledňovat důsledky, jaké bude mít pro 
obce a regiony i pro jejich rozpočtová 
omezení;

2. uznává, že jednou z největších 
překážek k dosažení úspor energie na 
místní a regionální úrovni je skutečnost, že 
je třeba do této iniciativy investovat 
předem; EU by proto měla stimulovat 
investice tím, že je bude finančně 
podporovat ze strukturálních fondů a 
systému obchodování s emisemi;
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Or. en

Pozměňovací návrh 6
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že jednou z největších 
překážek k dosažení úspor energie na 
místní a regionální úrovni je skutečnost, že 
je třeba do této iniciativy investovat 
předem; je přesvědčen, že každé opatření 
přijaté na úrovni EU by mělo náležitě 
zohledňovat důsledky, jaké bude mít pro 
obce a regiony i pro jejich rozpočtová 
omezení;

2. uznává, že jednou z největších 
překážek k dosažení úspor energie na 
místní a regionální úrovni je skutečnost, že 
je třeba do této iniciativy investovat 
předem; je přesvědčen, že každé opatření 
přijaté na úrovni EU by mělo náležitě
zohledňovat důsledky, jaké bude mít pro 
obce a regiony i pro jejich rozpočtová 
omezení; doporučuje proto, aby při 
vypracovávání pokynů pro rozvoj v oblasti 
energetiky byli konzultováni místní a 
regionální zástupci a aby byla 
poskytována finanční podpora na 
programy na využití stávajících zdrojů 
energie na místní a regionální úrovni;

Or. ro

Pozměňovací návrh 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že jednou z největších 
překážek k dosažení úspor energie na 
místní a regionální úrovni je skutečnost, že 
je třeba do této iniciativy investovat 
předem; je přesvědčen, že každé opatření 
přijaté na úrovni EU by mělo náležitě 
zohledňovat důsledky, jaké bude mít pro 
obce a regiony i pro jejich rozpočtová 

2. uznává, že jednou z největších 
překážek k dosažení úspor energie na 
místní a regionální úrovni je skutečnost, že 
je třeba do této iniciativy investovat 
předem; je přesvědčen, že každé opatření 
přijaté na úrovni EU by mělo náležitě 
zohledňovat důsledky, jaké bude mít pro 
obce a regiony i pro jejich rozpočtová 
omezení; Komise by měla vypracovat 
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omezení; specifické inovativní finanční evropské 
programy s cílem podporovat místní a 
regionální orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
technickou pomoc a finanční inženýrství 
na úrovni místních a regionálních orgánů 
s cílem podporovat místní účastníky při 
vytváření projektů, např. využitím nástroje 
technické pomoci EIB ELENA a 
zkušeností poskytovatelů energetických 
služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že na místní a regionální 
úrovni existují různé překážky, 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;

4. připomíná, že na místní a regionální 
úrovni existují různé překážky, 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, 
nákladově efektivních řešení, která tyto 
překážky odstraní, jako jsou plány na 
modernizaci čtvrtí, finanční pobídky a 
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technická pomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. naléhavě vyzývá k plnému využívání 
potenciálu ekologických udržitelných 
pracovních míst, který nabízí zvyšování 
energetické účinnosti v oblasti bydlení a 
stavebnictví, a to vytvářením 
dlouhodobých rámcových podmínek pro 
ekologická pracovní místa s cílem 
stimulovat místní hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. podporuje mnohoúrovňové řízení a 
decentralizovaný přístup k energetické 
politice a účinnosti, včetně „Paktu 
primátorů“ a iniciativy „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 

5. podporuje mnohoúrovňové řízení a 
decentralizovaný přístup k energetické 
politice a účinnosti, včetně „Paktu 
primátorů“ a iniciativy „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 
podporovala místní a regionální rozvoj a 
umožnila by inteligentní a udržitelný růst v 



AM\834008CS.doc 9/13 PE450.678v01-00

CS

růst v členských státech a regionech. členských státech a regionech.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. podporuje mnohoúrovňové řízení a 
decentralizovaný přístup k energetické 
politice a účinnosti, včetně „Paktu 
primátorů“ a iniciativy „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.

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
regionálních a místních orgánů při 
dosažení cílů energetických úspor, a 
podporuje proto mnohoúrovňové řízení a 
decentralizovaný přístup k energetické 
politice a účinnosti, včetně „Paktu 
primátorů“ a iniciativy „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 se strategií Evropa 2020 může 
zajistit klíčový prováděcí mechanismus, 
který povede k inteligentnímu a 
udržitelnému růstu členských států a 
regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. podporuje mnohoúrovňové řízení a 
decentralizovaný přístup k energetické 
politice a účinnosti, včetně „Paktu 

5. podporuje mnohoúrovňové řízení a 
decentralizovaný přístup k energetické 
politice a účinnosti, včetně „Paktu 
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primátorů“ a iniciativy „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.

primátorů“ a iniciativy „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, hospodářsky 
konkurenceschopný udržitelný růst v 
členských státech a regionech.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. podporuje mnohoúrovňové řízení a 
decentralizovaný přístup k energetické 
politice a účinnosti, včetně „Paktu 
primátorů“ a iniciativy „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.

5. podporuje mnohoúrovňové řízení a 
decentralizovaný přístup k energetické 
politice a účinnosti, včetně „Paktu 
primátorů“ a iniciativy „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, regionech a 
městech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že mezi evropskými 
regiony jsou značné rozdíly, což 
neumožňuje stanovit standardní závazné 
cíle energetické účinnosti, které by 
představovaly zvláště velkou zátěž pro 
malé a střední podniky; navrhuje proto 
průběžné sledování provádění stávajících 
právních předpisů a zahájení řízení o 
porušení v případech nedodržení těchto 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá Komisi, aby kombinovala 
stávající evropské právní předpisy, jako je 
směrnice o ekodesignu a směrnice o 
energetických štítcích, namísto toho, aby 
je dále rozšiřovala, s cílem co 
nejefektivněji provádět právní předpisy 
EU a využívat synergické účinky, zejména 
v zájmu spotřebitele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. uznává, že až doposud politiky 
energetické účinnosti dostatečně neřešily 
hledisko sociální přijatelnosti při 
snižování spotřeby energie; zdůrazňuje, že 
pro úspěch opatření v oblasti energetické 
účinnosti má zásadní význam nejen 
chování uživatelů, nýbrž je nutno posílit i 
důvěru spotřebitelů; požaduje, aby 
budoucí akční plán energetické účinnosti 
obsahoval dodatečná podpůrná opatření 
na zvýšení sociální přijatelnosti;
zdůrazňuje zásadní úlohu regionální a 
místní úrovně při dosahování konsensu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zavedla opatření 
na boj proti energetické chudobě, která v 
Evropě postihuje nejchudší domácnosti, a 
aby aktivně podporovala provádění a 
financování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 19
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že podniky hrají 
prostřednictvím svého úsilí v oblasti 
inovací zásadní roli při navrhování a 
provádění opatření na úsporu energie;
doufá, že financování ze strukturálních 
fondů bude podniky aktivně pobízet k 
účasti na projektech v oblasti energetické 
účinnosti.

Or. fr


