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Pozmeňujúci návrh 1
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na článok 191 ods. 2 ZFEÚ, – so zreteľom na článok 194 ZFEÚ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Citácia 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na články 3 a 6 ZEÚ, – so zreteľom na článok 3 Zmluvy o EÚ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Citácia 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na kapitolu 5 o európskych 
rozdieloch v oblasti čistej energie a 
energetickej chudoby (The European 
divide in clean energy and fuel poverty) 
správy Európskeho odborového inštitútu 
(ETUI) s názvom Referenčné údaje o 
pracujúcich v Európe (Benchmarking 
working Europe) 2013, Brusel 2013,

vypúšťa sa

Or. en



PE513.322v01-00 4/77 AM\939872SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 4
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Citácia 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na štatistickú príručku 
Komisie z roku 2012 s názvom Energetika 
EÚ v číslach2 ,

vypúšťa sa

__________________
2

http://ec.europa.eu/energy/publications/do
c/2012_energy_figures.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Citácia 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu bankovej skupiny 
KfW Research s názvom Vplyv 
podporných programov KfW v oblasti 
energeticky hospodárnej výstavby a 
renovácie na verejné rozpočty4 ,

vypúšťa sa

__________________
4

https://www.kfw.de/migration/Weiterleitu
ng-zur-Startseite/Homepage/KfW-
Group/Research/PDF-Files/Energy-
efficient-building-and-rehabilitation.pdf.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Citácia 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. 
marca 2011 s názvom Plán prechodu na 
konkurencieschopné nízkouhlíkové 
hospodárstvo v roku 2050 
(COM(2011)0112),

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Citácia 27a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko Výboru 
regiónov s názvom Energetická účinnosť 
v mestách a regiónoch – zameranie na 
rozdiely medzi vidieckymi okresmi 
a mestách (2012/C 225/06),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Citácia 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu, ktorú Komisii 
predložil inštitút Ismeri Europa, s názvom 
Analýza Odbornej hodnotiacej siete 
týkajúca sa výsledkov politiky súdržnosti v 

so zreteľom na správu, ktorú Komisii 
predložil inštitút Ismeri Europa, s názvom 
Analýza Odbornej hodnotiacej siete 
týkajúca sa výsledkov politiky súdržnosti v 
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rokoch 2007 – 2013 – syntéza 
vnútroštátnych správ za rok 2011 (Expert 
evaluation network delivering policy 
analysis on the performance of Cohesion 
policy 2007-2013 – Synthesis of national 
reports 2011),

rokoch 2007 – 2013 – syntéza 
vnútroštátnych správ za rok 2011 –
obnoviteľné zdroje energie a energetická 
účinnosť obytných budov (Expert 
evaluation network delivering policy 
analysis on the performance of Cohesion 
policy 2007 – 2013 – Synthesis of national 
reports 2011 – renewable energy and 
Energy efficiency of housing),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Citácia 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na štúdiu spoločnosti 
Copenhagen Economics s názvom 
Mnohonásobné výhody investovania do 
energeticky hospodárnej renovácie 
budov11,

vypúšťa sa

__________________
11 http://www.renovate-
europe.eu/uploads/Multiple%20Benefits%
20Study_Key%20Messages%20Brochure.
pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Citácia 36a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na príspevok Komisie na 
zasadnutí Európskej rady 22. mája 2013 
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s názvom Energetické výzvy a politika,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže dosiahnutie energetickej 
efektívnosti je kľúčovou prioritou Komisie 
i členských štátov, ako na to poukazuje 
jeden z cieľov stratégie Európa 2020 
zameraný na zvýšenie energetickej 
efektívnosti o 20 %;

C. keďže dosiahnutie energetickej 
účinnosti je kľúčovou prioritou Komisie 
i niektorých členských štátov, ako na to 
poukazuje jeden z cieľov stratégie Európa 
2020 zameraný na zvýšenie energetickej 
účinnosti o 20 %;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 12
Petru Constantin Luhan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže zníženie spotreby 
prostredníctvom energetickej účinnosti je 
najudržateľnejší spôsob, ako znížiť 
závislosť od fosílnych palív, čo povedie 
k zníženiu dovozu zhruba o 25 %;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 13
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže investície do energetickej 
efektívnosti môžu priniesť hospodárske, 
sociálne a environmentálne zisky;

D. keďže investície do energetickej 
účinnosti môžu priniesť hospodárske, 
sociálne a environmentálne zisky pre 
európske regióny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže investície do energetickej 
efektívnosti môžu priniesť hospodárske, 
sociálne a environmentálne zisky;

D. keďže investície do energetickej 
účinnosti prinesú rozsiahle hospodárske, 
sociálne a environmentálne zisky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže veľká časť energie stále 
pochádza z uhľovodíkov, ktoré pri 
spaľovaní uvoľňujú skleníkové plyny;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 16
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže včasné a účinné vykonávanie 
smernice o energetickej efektívnosti môže
viesť k výraznému zníženiu spotreby 
energie, obmedzeniu dovozu fosílnych 
palív, vytvoreniu nových pracovných 
miest, zabezpečeniu poskytovania sociálnej 
ochrany a odstráneniu energetickej 
chudoby;

E. keďže včasné a účinné vykonávanie 
smernice o energetickej účinnosti by mohlo
viesť k výraznému zníženiu spotreby 
energie, obmedzeniu dovozu fosílnych 
palív, vytvoreniu nových pracovných 
miest, zabezpečeniu poskytovania sociálnej 
ochrany a odstráneniu energetickej 
chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže včasné a účinné vykonávanie 
smernice o energetickej efektívnosti môže 
viesť k výraznému zníženiu spotreby 
energie, obmedzeniu dovozu fosílnych 
palív, vytvoreniu nových pracovných 
miest, zabezpečeniu poskytovania sociálnej 
ochrany a odstráneniu energetickej 
chudoby;

E. keďže včasné a nákladovo účinné 
vykonávanie smernice o energetickej 
účinnosti môže viesť k výraznému zníženiu 
spotreby energie, obmedzeniu dovozu 
fosílnych palív, vytvoreniu nových 
pracovných miest, zabezpečeniu 
poskytovania sociálnej ochrany a 
odstráneniu energetickej chudoby;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 18
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže včasné a účinné vykonávanie E. keďže včasné a účinné vykonávanie 
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smernice o energetickej efektívnosti môže 
viesť k výraznému zníženiu spotreby 
energie, obmedzeniu dovozu fosílnych 
palív, vytvoreniu nových pracovných 
miest, zabezpečeniu poskytovania sociálnej 
ochrany a odstráneniu energetickej 
chudoby;

smernice o energetickej účinnosti môže 
viesť k výraznému zníženiu spotreby 
energie, zníženiu závislosti na dovoze
fosílnych palív, podnieteniu energetickej 
nezávislosti, vytvoreniu nových 
pracovných miest, zabezpečeniu 
poskytovania sociálnej ochrany a 
odstráneniu energetickej chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže v rámci rozpočtu na politiku 
súdržnosti bolo v súčasnom programovom 
období 2007 – 2013 na energetickú 
efektívnosť vyčlenených 5,5 miliardy EUR;

F. keďže v rámci rozpočtu na politiku 
súdržnosti bolo v súčasnom programovom 
období 2007 – 2013 na energetickú 
účinnosť, kogeneráciu a energetické 
riadenie  vyčlenených 5,5 miliardy EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže v rámci rozpočtu na politiku 
súdržnosti bolo v súčasnom programovom 
období 2007 – 2013 na energetickú 
efektívnosť vyčlenených 5,5 miliardy EUR;

F. keďže žiaľ v rámci rozpočtu na politiku 
súdržnosti bolo v súčasnom programovom 
období 2007 – 2013 na energetickú 
účinnosť vyčlenených 5,5 miliardy EUR;

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 21
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže Komisia vo svojej poslednej 
správe prichádza k záveru, že do konca 
roka 2011 bolo na konkrétne projekty 
energetickej efektívnosti vrátane 
revolvingových fondov vyčlenených 
takmer 3,8 miliardy EUR, čo predstavuje 
mieru plnenia 68 %;

G. keďže Komisia vo svojej poslednej 
správe prichádza k záveru, že do konca 
roka 2011 bolo na konkrétne projekty 
energetickej účinnosti vrátane 
revolvingových fondov vyčlenených 
takmer 3,8 miliardy EUR, čo predstavuje 
mieru plnenia 68 %; keďže sa v tejto 
správe tiež spomína, že miera plnenia bola 
v rámci únie rôzna;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ha (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže minimálna suma pre projekt, 
ktorý je oprávnený čerpať prostriedky z 
programu ELENA, je 50 miliónov EUR, a 
v prípade programu Inteligentná energia 
je minimálna suma vyššia než 6 miliónov 
EUR, čo je viac než v prípade mnohých 
projektov v malých a vidieckych 
komunitách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že v súčasnom období krízy
sa môže zvyšovanie energetickej 
efektívnosti preukázať ako prostriedok, 
ktorý má rozhodujúci význam z hľadiska 
zvýšenia konkurencieschopnosti a tvorby 
zamestnanosti a rastu, a že v boji proti 
zmene klímy znamená možnosť získania 
výhod pre všetky zúčastnené strany;

1. zdôrazňuje, že v súčasnom období krízy 
môže nákladovo efektívne zvyšovanie 
energetickej účinnosti prispieť k zvýšeniu
konkurencieschopnosti, tvorbe pracovných 
miest a rastu, ako aj k zníženiu závislosti 
na dovoze energie, a mohlo by 
predstavovať výhody pre všetky 
zúčastnené strany v boji proti zmene 
klímy a vysokým nákladom na energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že v súčasnom období krízy
sa môže zvyšovanie energetickej 
efektívnosti preukázať ako prostriedok, 
ktorý má rozhodujúci význam z hľadiska 
zvýšenia konkurencieschopnosti a tvorby 
zamestnanosti a rastu, a že v boji proti 
zmene klímy znamená možnosť získania 
výhod pre všetky zúčastnené strany;

1. zdôrazňuje, že v súčasnom období krízy 
sa môže zvyšovanie energetickej účinnosti
preukázať ako prostriedok, ktorý má 
význam z hľadiska zvýšenia 
konkurencieschopnosti a tvorby 
zamestnanosti a rastu, a že znamená 
možnosť získania výhod pre všetky 
zúčastnené strany v zmysle šetrenia 
zdrojmi;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 25
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že v súčasnom období krízy 1. zdôrazňuje, že v súčasnom období krízy 



AM\939872SK.doc 13/77 PE513.322v01-00

SK

sa môže zvyšovanie energetickej 
efektívnosti preukázať ako prostriedok, 
ktorý má rozhodujúci význam z hľadiska 
zvýšenia konkurencieschopnosti a tvorby 
zamestnanosti a rastu, a že v boji proti 
zmene klímy znamená možnosť získania 
výhod pre všetky zúčastnené strany;

sa môže zvyšovanie energetickej účinnosti
preukázať ako prostriedok, ktorý má 
rozhodujúci význam z hľadiska zvýšenia 
konkurencieschopnosti a tvorby 
zamestnanosti a rastu, a že v boji proti 
zmene klímy nespôsobenej človekom 
znamená možnosť získania výhod pre 
všetky zúčastnené strany;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 26
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že v súčasnom období krízy 
sa môže zvyšovanie energetickej 
efektívnosti preukázať ako prostriedok, 
ktorý má rozhodujúci význam z hľadiska 
zvýšenia konkurencieschopnosti a tvorby 
zamestnanosti a rastu, a že v boji proti 
zmene klímy znamená možnosť získania 
výhod pre všetky zúčastnené strany;

1. zdôrazňuje, že v súčasnom období krízy 
sa môže zvyšovanie energetickej účinnosti
preukázať ako prostriedok, ktorý má 
rozhodujúci význam z hľadiska zvýšenia 
konkurencieschopnosti a tvorby 
zamestnanosti a rastu, a že v boji proti 
zmene klímy znamená možnosť získania 
výhod pre všetky zúčastnené strany; 
zdôrazňuje, že splnenie cieľov na rok 
2020 je základným predpokladom 
splnenia ambícií EÚ do roku 2050 
v oblasti klímy a môže zlacniť celkový 
energetický prechod pre všetky členské 
štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že v súčasnom období krízy 
sa môže zvyšovanie energetickej 
efektívnosti preukázať ako prostriedok, 
ktorý má rozhodujúci význam z hľadiska 
zvýšenia konkurencieschopnosti a tvorby 
zamestnanosti a rastu, a že v boji proti 
zmene klímy znamená možnosť získania 
výhod pre všetky zúčastnené strany;

1. zdôrazňuje, že v súčasnom období krízy
keď Únia pokrýva viac než 50 % svojich 
energetických potrieb dovozom sa môže 
zvyšovanie energetickej účinnosti
preukázať ako prostriedok, ktorý má 
rozhodujúci význam z hľadiska zvýšenia 
konkurencieschopnosti Únie a tvorby 
zamestnanosti a rastu na miestnej 
a regionálnej úrovni, a že v boji proti 
zmene klímy znamená možnosť získania
bezstratových výhod pre všetky zúčastnené 
strany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že v súčasnom období krízy 
sa môže zvyšovanie energetickej 
efektívnosti preukázať ako prostriedok, 
ktorý má rozhodujúci význam z hľadiska 
zvýšenia konkurencieschopnosti a tvorby 
zamestnanosti a rastu, a že v boji proti 
zmene klímy znamená možnosť získania 
výhod pre všetky zúčastnené strany;

1. zdôrazňuje, že v súčasnom období krízy 
sa môže zvyšovanie energetickej účinnosti
preukázať ako prostriedok, ktorý má
dôležitý význam z hľadiska zvýšenia 
konkurencieschopnosti a tvorby 
zamestnanosti, sociálnej ochrany a rastu, 
a že v boji proti zmene klímy znamená 
možnosť získania výhod pre všetky 
zúčastnené strany;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 29
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. podporuje záväzok EÚ dosiahnuť cieľ 
zvýšenia energetickej efektívnosti o 20  % 
do roku 2020; so znepokojením konštatuje, 
že úsilie, ktoré členské štáty vynakladajú 
alebo hodlajú vynakladať v oblasti úspory 
energie, povedie podľa súčasných 
odhadov len k 9 % zlepšeniu; v tejto 
súvislosti naliehavo vyzýva členské štáty,
aby vyvíjali ďalšie úsilie na dosiahnutie 
cieľa Európa 2020;

2. podporuje záväzok EÚ dosiahnuť cieľ 
zvýšenia energetickej účinnosti o 20  % do 
roku 2020; konštatuje, že riadne 
vykonávanie smernice o energetickej 
účinnosti a jej nástrojov v súlade 
s jednotlivými vnútroštátnymi 
okolnosťami by členské štáty priviedlo 
naspäť na správnu cestu, aby sa mohol 
dosiahnuť stanovený cieľ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. podporuje záväzok EÚ dosiahnuť cieľ 
zvýšenia energetickej efektívnosti o 20  % 
do roku 2020; so znepokojením 
konštatuje, že úsilie, ktoré členské štáty 
vynakladajú alebo hodlajú vynakladať v 
oblasti úspory energie, povedie podľa 
súčasných odhadov len k 9 % zlepšeniu; v 
tejto súvislosti naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby vyvíjali ďalšie úsilie 
na dosiahnutie cieľa Európa 2020;

2. podporuje záväzok EÚ dosiahnuť cieľ 
zvýšenia energetickej účinnosti o 20  % do 
roku 2020; víta preto včasné a riadne 
vykonanie smernice o energetickej 
účinnosti vo všetkých členských štátoch; 
zdôrazňuje, že by sa mali podporovať 
všetky opatrenia na zvyšovanie 
energetickej účinnosti, aby sa čo najskôr 
dosiahol cieľ 20 %;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 31
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. podporuje záväzok EÚ dosiahnuť cieľ 
zvýšenia energetickej efektívnosti o 20  % 
do roku 2020; so znepokojením konštatuje, 
že úsilie, ktoré členské štáty vynakladajú 
alebo hodlajú vynakladať v oblasti úspory 
energie, povedie podľa súčasných odhadov 
len k 9 % zlepšeniu; v tejto súvislosti 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vyvíjali ďalšie úsilie na dosiahnutie cieľa 
Európa 2020;

2. podporuje záväzok EÚ dosiahnuť cieľ 
zvýšenia energetickej účinnosti o 20  % do 
roku 2020; so znepokojením konštatuje, že 
úsilie, ktoré členské štáty vynakladajú 
alebo hodlajú vynakladať v oblasti úspory
energie, povedie podľa súčasných odhadov 
len k 9 % zlepšeniu;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 32
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. podporuje záväzok EÚ dosiahnuť cieľ 
zvýšenia energetickej efektívnosti o 20  % 
do roku 2020; so znepokojením konštatuje, 
že úsilie, ktoré členské štáty vynakladajú 
alebo hodlajú vynakladať v oblasti úspory 
energie, povedie podľa súčasných odhadov 
len k 9 % zlepšeniu; v tejto súvislosti 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vyvíjali ďalšie úsilie na dosiahnutie cieľa 
Európa 2020;

2. podporuje záväzok EÚ dosiahnuť cieľ 
zvýšenia energetickej účinnosti o 20  % do 
roku 2020; so znepokojením konštatuje, že 
úsilie, ktoré členské štáty vynakladajú 
alebo hodlajú vynakladať v oblasti úspory 
energie, povedie podľa súčasných odhadov 
len k 9 % zlepšeniu; v tejto súvislosti 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vyvíjali ďalšie úsilie na dosiahnutie cieľa 
Európa 2020 a otvorenie cesty pre ďalšie 
úspory po tomto dátume;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. podporuje záväzok EÚ dosiahnuť cieľ 
zvýšenia energetickej efektívnosti o 20  % 
do roku 2020; so znepokojením konštatuje, 
že úsilie, ktoré členské štáty vynakladajú 
alebo hodlajú vynakladať v oblasti úspory 
energie, povedie podľa súčasných odhadov 
len k 9 % zlepšeniu; v tejto súvislosti 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vyvíjali ďalšie úsilie na dosiahnutie cieľa 
Európa 2020;

2. podporuje záväzok EÚ dosiahnuť cieľ 
zvýšenia energetickej účinnosti o 20  % do 
roku 2020; so znepokojením konštatuje, že 
úsilie, ktoré členské štáty vynakladajú 
alebo hodlajú vynakladať v oblasti úspory 
energie v dôsledku schválenia smernice 
o energetickej účinnosti, povedie podľa 
súčasných odhadov len k 17 % zlepšeniu; v 
tejto súvislosti naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby vyvíjali ďalšie úsilie 
na dosiahnutie cieľa Európa 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že nasmerovanie verejných 
výdavkov do energeticky účinných 
výrobkov, spôsobov dopravy, budov, 
priemyselných odvetví, prác a služieb
môže pomôcť pri znižovaní výdavkov 
verejných orgánov na energiu a predstavuje 
efektívnejšie využitie verejných finančných 
prostriedkov;

3. konštatuje, že štrukturálne fondy by 
mohli pomôcť pri stimulovaní 
súkromných investícií do energeticky 
účinných výrobkov, spôsobov dopravy, 
budov, priemyselných odvetví, prác 
a služieb a služby energetickej účinnosti 
môžu pomôcť pri znižovaní výdavkov 
verejných orgánov na energiu a predstavuje 
efektívnejšie využitie verejných finančných 
prostriedkov; víta navrhované 
uprednostnenie energetickej účinnosti 
v rámci kapitoly energetického výskumu 
programu Horizont 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Mojca Kleva Kekuš
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že nasmerovanie verejných 
výdavkov do energeticky účinných 
výrobkov, spôsobov dopravy, budov, 
priemyselných odvetví, prác a služieb 
môže pomôcť pri znižovaní výdavkov 
verejných orgánov na energiu a predstavuje 
efektívnejšie využitie verejných finančných 
prostriedkov;

3. konštatuje, že nasmerovanie verejných 
výdavkov do energeticky účinných 
výrobkov, spôsobov dopravy, budov, 
priemyselných odvetví, prác a služieb 
môže pomôcť pri znižovaní výdavkov 
verejných orgánov na energiu, 
zdravotníckych nákladov a predstavuje 
efektívnejšie využitie verejných finančných 
prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje skúsenosti z aktuálneho 
finančného obdobia, ktoré ukazujú, že zo 
štrukturálnych fondov nemožno úplne 
vyčerpať príslušné prostriedky určené na 
energetickú účinnosť. Preto sa v súvislosti 
s finančným rámcom na roky 2014 –
2020, ktorý dokonca vyčleňuje na 
energetickú účinnosť vyšší podiel 
prostriedkov, musí dbať na to, aby sa 
uľahčil prístup miestnych a regionálnych 
samospráv k týmto prostriedkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 4



AM\939872SK.doc 19/77 PE513.322v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
využívanie štrukturálnych fondov na 
energetickú efektívnosť považovať za 
investičnú príležitosť s vysokým pákovým 
efektom, a nie za formu výdavkov;

4. zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
využívanie štrukturálnych fondov na 
energetickú účinnosť považovať za 
investičnú príležitosť s vysokým pákovým 
efektom, a nie za formu výdavkov; vyzýva 
Európsku komisiu, aby ďalej revidovala 
pravidlá o štátnej pomoci, aby sa umožnil 
vyšší objem vnútroštátnych finančných 
prostriedkov na energetickú účinnosť 
popri európskych investíciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
využívanie štrukturálnych fondov na 
energetickú efektívnosť považovať za 
investičnú príležitosť s vysokým pákovým 
efektom, a nie za formu výdavkov;

4. zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
využívanie štrukturálnych fondov na 
energetickú účinnosť považovať za formu 
výdavkov;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 39
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
využívanie štrukturálnych fondov na 
energetickú efektívnosť považovať za 
investičnú príležitosť s vysokým pákovým 

4. zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
využívanie európskych štrukturálnych 
a investičných fondov na energetickú 
účinnosť považovať za investičnú 
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efektom, a nie za formu výdavkov; príležitosť s vysokým pákovým efektom, a 
nie za formu výdavkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. 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 41
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
orgány musia mať primerané právomoci 
a zodpovednosti súvisiace s vykonávaním 
cieľov energetickej účinnosti, ako aj 
dodávok a využívania energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Markus Pieper
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zlepšila právnu 
istotu, pokiaľ ide o pravidlá štátnej 
regionálnej pomoci týkajúce sa sociálneho 
bývania či investícií do udržateľných 
budov a energetiky;

5. vyzýva Komisiu, aby zlepšila právnu 
istotu, pokiaľ ide o pravidlá štátnej 
regionálnej pomoci týkajúce sa sociálneho 
bývania či investícií do udržateľných 
budov a energetiky, aby sa zvýšilo 
využívanie vnútroštátnych zdrojov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby zlepšila právnu 
istotu, pokiaľ ide o pravidlá štátnej 
regionálnej pomoci týkajúce sa sociálneho 
bývania či investícií do udržateľných 
budov a energetiky;

5. vyzýva Komisiu, aby zlepšila právnu 
istotu, pokiaľ ide o pravidlá štátnej 
regionálnej pomoci týkajúce sa výstavby
sociálneho bývania spĺňajúceho normy 
energetickej účinnosti a investícií do 
udržateľných budov a energetiky;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 44
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že v súčasnosti nemôže
svoje domovy primerane vykurovať viac 
ako 9 % občanov EÚ; konštatuje, že 
energetická chudoba je obzvlášť závažná v 
nových členských štátoch a vo väčšine 

6. pripomína, že podľa niektorých 
vedeckých výskumov takmer 9 % občanov 
z EÚ, Nórska a Švajčiarska (52,08 
milióna ľudí) v roku 2010 neboli schopní 
primerane vykurovať svoje domovy;
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prípadov je jej dôvodom nedostatočná 
energetická hospodárnosť domov; vyzýva 
Komisiu, aby podrobne preskúmala 
súvislosť medzi podporou energetickej 
efektívnosti, energetickou chudobou a 
zraniteľnými skupinami spotrebiteľov;

konštatuje, že energetická chudoba je 
obzvlášť závažná v nových členských 
štátoch a vo väčšine prípadov je jej 
dôvodom nedostatočná energetická 
hospodárnosť domov; vyzýva Komisiu, 
aby podrobne preskúmala súvislosť medzi 
podporou energetickej účinnosti, 
energetickou chudobou a zraniteľnými 
skupinami spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že v súčasnosti nemôže svoje 
domovy primerane vykurovať viac ako 9 % 
občanov EÚ; konštatuje, že energetická 
chudoba je obzvlášť závažná v nových 
členských štátoch a vo väčšine prípadov je 
jej dôvodom nedostatočná energetická 
hospodárnosť domov; vyzýva Komisiu, aby 
podrobne preskúmala súvislosť medzi 
podporou energetickej efektívnosti, 
energetickou chudobou a zraniteľnými 
skupinami spotrebiteľov;

6. pripomína, že v súčasnosti nemôže svoje 
domovy primerane vykurovať viac ako 9 % 
občanov EÚ; konštatuje, že energetická 
chudoba je obzvlášť závažná v nových 
členských štátoch a vo väčšine prípadov je 
jej dôvodom nedostatočná energetická 
hospodárnosť domov, ale najmä zlyhania 
vládnej politiky;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 46
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že v súčasnosti nemôže svoje 
domovy primerane vykurovať viac ako 9 % 

6. pripomína, že v súčasnosti nemôže svoje 
domovy primerane vykurovať viac ako 9 % 
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občanov EÚ; konštatuje, že energetická 
chudoba je obzvlášť závažná v nových 
členských štátoch a vo väčšine prípadov je 
jej dôvodom nedostatočná energetická 
hospodárnosť domov; vyzýva Komisiu, 
aby podrobne preskúmala súvislosť medzi 
podporou energetickej efektívnosti, 
energetickou chudobou a zraniteľnými 
skupinami spotrebiteľov;

občanov EÚ; konštatuje, že energetická 
chudoba je obzvlášť závažná v nových 
členských štátoch a vo väčšine prípadov je 
jej dôvodom nedostatočná energetická 
hospodárnosť domov; vyzýva Komisiu, 
aby podrobne preskúmala súvislosť medzi 
podporou energetickej účinnosti, 
energetickou chudobou a zraniteľnými 
skupinami spotrebiteľov; zdôrazňuje, že 
úspory dosiahnuté opatreniami 
energetickej účinnosti musia pocítiť 
spotrebitelia na konečnom zúčtovaní cien 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že v súčasnosti nemôže svoje 
domovy primerane vykurovať viac ako 
9 % občanov EÚ; konštatuje, že 
energetická chudoba je obzvlášť závažná v 
nových členských štátoch a vo väčšine 
prípadov je jej dôvodom nedostatočná 
energetická hospodárnosť domov; vyzýva 
Komisiu, aby podrobne preskúmala 
súvislosť medzi podporou energetickej 
efektívnosti, energetickou chudobou a 
zraniteľnými skupinami spotrebiteľov;

6. pripomína, že v súčasnosti nemôže svoje 
domovy primerane vykúriť viac ako 9 % 
občanov EÚ; konštatuje, že energetická 
chudoba je obzvlášť závažná v nových 
členských štátoch a vo väčšine prípadov je 
jej dôvodom nedostatočné zateplenie
domov; vyzýva Komisiu, aby podrobne 
preskúmala súvislosť medzi podporou 
energetickej účinnosti, energetickou 
chudobou a zraniteľnými skupinami 
spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Petru Constantin Luhan

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

6a. poukazuje na to, že potenciál 
energetickej účinnosti sa ešte efektívne 
neprejavil v niektorých hospodárskych 
odvetviach, ako napríklad v stavebníctve 
a doprave, a že štrukturálny fond, 
kohézny fond a ostatné investície do vyššej 
energetickej účinnosti by mali napomôcť 
zvýšeniu možností zamestnania v týchto 
odvetviach;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 49
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
cielenú podporu investícií do sociálneho 
bývania; vyzýva členské štáty a všetky 
zainteresované strany, aby sociálnemu 
bývaniu venovali popredné miesto v rámci 
svojich národných programov reforiem 
a pri formulovaní strategických priorít na 
základe dohôd o partnerstve na 
programové obdobie 2014 – 2020;

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 50
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 7. vyzýva členské štáty a všetky 
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cielenú podporu investícií do sociálneho 
bývania; vyzýva členské štáty a všetky 
zainteresované strany, aby sociálnemu 
bývaniu venovali popredné miesto v rámci 
svojich národných programov reforiem 
a pri formulovaní strategických priorít na
základe dohôd o partnerstve na 
programové obdobie 2014 – 2020;

zainteresované strany, aby zvážili sociálne 
bývanie v rámci svojich národných 
programov reforiem a pri formulovaní 
strategických priorít na základe dohôd 
o partnerstve na programové obdobie 2014 
– 2020; v tejto súvislosti pripomína 
členským štátom ustanovenia článku 20 
smernice 2012/27/EÚ o energetickej 
účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť
cielenú podporu investícií do sociálneho 
bývania; vyzýva členské štáty a všetky 
zainteresované strany, aby sociálnemu 
bývaniu venovali popredné miesto v rámci
svojich národných programov reforiem 
a pri formulovaní strategických priorít na 
základe dohôd o partnerstve na 
programové obdobie 2014 – 2020;

7. zdôrazňuje, že v súlade so zásadou 
subsidiarity je potrebné zabezpečiť 
podporu investícií do sociálneho bývania;
vyzýva členské štáty, aby dodržiavali 
zásadu subsidiarity pri zahŕňaní 
sociálneho bývania do svojich národných 
programov reforiem a pri formulovaní 
strategických priorít na základe dohôd 
o partnerstve na programové obdobie 2014 
– 2020;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 52
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
cielenú podporu investícií do sociálneho 
bývania; vyzýva členské štáty a všetky 

7. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
cielenú podporu investícií do výstavby 
a rekonštrukcie sociálneho bývania s 
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zainteresované strany, aby sociálnemu 
bývaniu venovali popredné miesto v rámci 
svojich národných programov reforiem 
a pri formulovaní strategických priorít na 
základe dohôd o partnerstve na 
programové obdobie 2014 – 2020;

cieľom splniť ciele energetickej 
účinnosti; vyzýva členské štáty a všetky 
zainteresované strany, aby sociálnemu 
bývaniu venovali popredné miesto v rámci 
svojich národných programov reforiem 
a pri formulovaní strategických priorít na 
základe dohôd o partnerstve na 
programové obdobie 2014 – 2020; 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 53
Petru Constantin Luhan

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. uznáva, že jednou z najväčších 
prekážok pri realizácii energetických 
úspor na miestnej a regionálnej úrovni je 
potreba počiatočných investícií; je 
presvedčený, že každé opatrenie prijaté na 
úrovni EÚ by malo náležite zohľadňovať 
dôsledky pre miestne samosprávy a 
regióny a ich rozpočtové obmedzenia;
odporúča preto, aby sa pri zostavovaní 
usmernení pre rozvoj v oblasti energetiky 
konzultovalo s miestnymi a regionálnymi 
zástupcami a aby sa poskytovala finančná 
podpora na miestne a regionálne 
programy zamerané na využívanie 
existujúcich zdrojov energie;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 54
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Podnadpis 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Nadchádzajúce programové obdobie 2014 
– 2020 a legislatívne zmeny

Programové obdobie 2014 – 2020 
a legislatívne zmeny

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína uvoľnenie predpisov o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja 
(EFRR) z roku 2009, pokiaľ ide o 
energetickú efektívnosť, čo umožnilo získať 
podporu na bývanie až do výšky 4 % vo 
všetkých častiach EÚ; so znepokojením
konštatuje, že v praxi tieto politické 
opatrenia neviedli k žiadnemu výraznému 
zvýšeniu objemu finančných prostriedkov 
vyčlenených na dosiahnutie tohto cieľa; 
poukazuje na dôležitosť právnej 
zrozumiteľnosti, pokiaľ ide opatrenia 
energetickej efektívnosti, a to ešte pred 
začiatkom nového programového obdobia 
2014 – 2020;

8. pripomína uvoľnenie predpisov o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja 
(EFRR) z roku 2009, pokiaľ ide o 
energetickú účinnosť, čo umožnilo získať 
podporu na bývanie až do výšky 4 % vo 
všetkých častiach EÚ; konštatuje, že v 
praxi tieto politické opatrenia neviedli 
k žiadnemu výraznému zvýšeniu objemu 
finančných prostriedkov vyčlenených na 
dosiahnutie tohto cieľa; poukazuje na 
dôležitosť právnej zrozumiteľnosti, pokiaľ 
ide opatrenia energetickej účinnosti, a to 
ešte pred začiatkom nového programového 
obdobia 2014 – 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína uvoľnenie predpisov o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja 

8. pripomína uvoľnenie predpisov o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja 
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(EFRR) z roku 2009, pokiaľ ide o 
energetickú efektívnosť, čo umožnilo získať 
podporu na bývanie až do výšky 4 % vo 
všetkých častiach EÚ; so znepokojením
konštatuje, že v praxi tieto politické 
opatrenia neviedli k žiadnemu výraznému 
zvýšeniu objemu finančných prostriedkov 
vyčlenených na dosiahnutie tohto cieľa; 
poukazuje na dôležitosť právnej 
zrozumiteľnosti, pokiaľ ide opatrenia 
energetickej efektívnosti, a to ešte pred 
začiatkom nového programového obdobia 
2014 – 2020;

(EFRR) z roku 2009, pokiaľ ide o 
energetickú účinnosť, čo umožnilo získať 
podporu na bývanie až do výšky 4 % vo 
všetkých častiach EÚ; konštatuje, že v 
praxi tieto politické opatrenia neviedli 
k žiadnemu výraznému zvýšeniu objemu 
finančných prostriedkov vyčlenených na 
dosiahnutie tohto cieľa; poukazuje na 
dôležitosť právnej zrozumiteľnosti, pokiaľ 
ide opatrenia energetickej účinnosti, a to 
ešte pred začiatkom nového programového 
obdobia 2014 – 2020;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 57
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína uvoľnenie predpisov o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja 
(EFRR) z roku 2009, pokiaľ ide o 
energetickú efektívnosť, čo umožnilo získať 
podporu na bývanie až do výšky 4 % vo 
všetkých častiach EÚ; so znepokojením 
konštatuje, že v praxi tieto politické 
opatrenia neviedli k žiadnemu výraznému 
zvýšeniu objemu finančných prostriedkov 
vyčlenených na dosiahnutie tohto cieľa; 
poukazuje na dôležitosť právnej 
zrozumiteľnosti, pokiaľ ide opatrenia 
energetickej efektívnosti, a to ešte pred 
začiatkom nového programového obdobia
2014 – 2020;

8. pripomína zmenu nariadenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja 
(EFRR) z roku 2009, pokiaľ ide o 
energetickú účinnosť, čo umožnilo získať 
podporu na bývanie až do výšky 4 % vo 
všetkých častiach EÚ; so znepokojením 
konštatuje, že v praxi tieto politické 
opatrenia neviedli k žiadnemu výraznému 
zvýšeniu objemu finančných prostriedkov 
vyčlenených na dosiahnutie tohto cieľa; 
poukazuje na dôležitosť právnej 
zrozumiteľnosti, pokiaľ ide opatrenia 
energetickej účinnosti, a to pred novým 
programovým obdobím 2014 – 2020 
i počas neho;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Elisabeth Schroedter



AM\939872SK.doc 29/77 PE513.322v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína uvoľnenie predpisov o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja 
(EFRR) z roku 2009, pokiaľ ide o 
energetickú efektívnosť, čo umožnilo získať 
podporu na bývanie až do výšky 4 % vo 
všetkých častiach EÚ; so znepokojením 
konštatuje, že v praxi tieto politické 
opatrenia neviedli k žiadnemu výraznému 
zvýšeniu objemu finančných prostriedkov 
vyčlenených na dosiahnutie tohto cieľa; 
poukazuje na dôležitosť právnej 
zrozumiteľnosti, pokiaľ ide opatrenia 
energetickej efektívnosti, a to ešte pred 
začiatkom nového programového obdobia 
2014 – 2020;

8. pripomína uvoľnenie predpisov o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja 
(EFRR) z roku 2009, pokiaľ ide o 
energetickú účinnosť, čo umožnilo získať 
podporu na bývanie až do výšky 4 % vo 
všetkých častiach EÚ; so znepokojením 
konštatuje, že v praxi tieto politické 
opatrenia v mnohých členských štátoch 
neviedli k žiadnemu výraznému zvýšeniu 
objemu finančných prostriedkov 
vyčlenených na dosiahnutie tohto cieľa;
konštatuje, že niektoré členské štáty 
zásadne odmietajú túto príležitosť, zatiaľ 
čo v iných bola pozorovaná výrazná 
súvislosť medzi nízkou absorpciou 
finančných prostriedkov a slabým 
fungovaním administratívy; poukazuje na 
dôležitosť právnej zrozumiteľnosti, pokiaľ 
ide opatrenia energetickej účinnosti, a to 
ešte pred začiatkom nového programového 
obdobia 2014 – 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Jan Olbrycht

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína uvoľnenie predpisov o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja 
(EFRR) z roku 2009, pokiaľ ide o 
energetickú efektívnosť, čo umožnilo získať 
podporu na bývanie až do výšky 4 % vo 
všetkých častiach EÚ; so znepokojením
konštatuje, že v praxi tieto politické 
opatrenia neviedli k žiadnemu výraznému 

8. pripomína uvoľnenie predpisov o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja 
(EFRR) z roku 2009, pokiaľ ide o 
energetickú účinnosť, čo umožnilo získať 
podporu na bývanie až do výšky 4 % vo 
všetkých častiach EÚ; konštatuje, že v 
praxi tieto politické opatrenia neviedli 
k žiadnemu výraznému zvýšeniu objemu 
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zvýšeniu objemu finančných prostriedkov 
vyčlenených na dosiahnutie tohto cieľa; 
poukazuje na dôležitosť právnej 
zrozumiteľnosti, pokiaľ ide opatrenia 
energetickej efektívnosti, a to ešte pred 
začiatkom nového programového obdobia 
2014 – 2020;

finančných prostriedkov vyčlenených na 
dosiahnutie tohto cieľa, č o je výsledkom 
neskorej zmeny ustanovení, predovšetkým 
zmeny operačných programov, počas 
programového obdobia; poukazuje na 
dôležitosť právnej zrozumiteľnosti, pokiaľ 
ide opatrenia energetickej účinnosti, a to 
ešte pred začiatkom nového programového 
obdobia 2014 – 2020;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 60
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta nové možnosti, ktoré ponúkajú 
EFRR a Kohézny fond v novom 
programovom období 2014 – 2020, ako aj 
skutočnosť, že im bola pri plnení cieľov 
energetickej efektívnosti prisúdená 
dôležitejšia úloha; podporuje najmä úlohu, 
ktorú bude v budúcnosti zohrávať 
financovanie v rámci politiky súdržnosti v 
celom sektore bývania;

9. víta nové možnosti, ktoré ponúkajú 
EFRR a Kohézny fond v novom 
programovom období 2014 – 2020, ako aj 
skutočnosť, že im bola pri plnení cieľov 
energetickej účinnosti prisúdená 
dôležitejšia úloha; podporuje najmä úlohu, 
ktorú bude v budúcnosti zohrávať 
financovanie v rámci politiky súdržnosti v 
celom sektore stavebníctva vrátane
bývania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta nové možnosti, ktoré ponúkajú 
EFRR a Kohézny fond v novom 
programovom období 2014 – 2020, ako aj 
skutočnosť, že im bola pri plnení cieľov 
energetickej efektívnosti prisúdená 

9. víta nové možnosti, ktoré ponúkajú 
EFRR a Kohézny fond v novom 
programovom období 2014 – 2020, ako aj 
skutočnosť, že im bola pri plnení cieľov 
energetickej účinnosti prisúdená 
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dôležitejšia úloha; podporuje najmä 
úlohu, ktorú bude v budúcnosti zohrávať 
financovanie v rámci politiky súdržnosti v 
celom sektore bývania;

dôležitejšia úloha;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 62
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta nové možnosti, ktoré ponúkajú 
EFRR a Kohézny fond v novom 
programovom období 2014 – 2020, ako aj 
skutočnosť, že im bola pri plnení cieľov 
energetickej efektívnosti prisúdená 
dôležitejšia úloha; podporuje najmä 
úlohu, ktorú bude v budúcnosti zohrávať 
financovanie v rámci politiky súdržnosti v 
celom sektore bývania;

9. nesúhlasí s novými možnosťami, ktoré 
ponúkajú EFRR a Kohézny fond v novom 
programovom období 2014 – 2020, ako aj 
so skutočnosťou, že im bola pri plnení 
cieľov energetickej účinnosti prisúdená 
dôležitejšia úloha;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 63
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta nové možnosti, ktoré ponúkajú 
EFRR a Kohézny fond v novom
programovom období 2014 – 2020, ako aj 
skutočnosť, že im bola pri plnení cieľov 
energetickej efektívnosti prisúdená 
dôležitejšia úloha; podporuje najmä úlohu, 
ktorú bude v budúcnosti zohrávať 
financovanie v rámci politiky súdržnosti v 
celom sektore bývania;

9. víta nové možnosti, ktoré ponúkajú 
EFRR a Kohézny fond v programovom 
období 2014 – 2020, ako aj skutočnosť, že 
im bola pri plnení cieľov energetickej 
účinnosti prisúdená dôležitejšia úloha; 
podporuje najmä úlohu, ktorú bude 
v budúcnosti zohrávať financovanie 
v rámci politiky súdržnosti v celom sektore 
bývania;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a) naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby v rámci svojich operačných 
programov zaviedli jednoduché 
a nebyrokratické postupy 
využívanie finančných 
prostriedkov vyčlenených na 
zlepšovanie energetickej účinnosti 
domácností

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 65
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby zaručili, aby decentralizácia 
podmienok umožnila orgánom 
samosprávy priamy prístup k 
financovaniu energetickej 
účinnosti bývania;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 66
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. dôrazne trvá na svojom postoji, ktorý 
zaujíma v rámci prebiehajúcich rokovaní o 
nariadení o EFRR, pokiaľ ide o stanovené 
percentuálne podiely, ktoré sa majú použiť 
na konkrétne tematické ciele v prípade 
jednotlivých kategórií regiónov, čo by 
zabezpečilo značný nárast prostriedkov 
pridelených na energetickú efektívnosť a 
obnoviteľné zdroje energie; pripomína, že 
účelové viazanie prostriedkov má zásadný 
význam z hľadiska ľahšieho 
zmobilizovania miestnych aktérov a 
pomáha vytvárať stabilné a dlhodobé 
programy renovácií;

10. dôrazne trvá na svojom postoji, ktorý 
zaujíma v rámci prebiehajúcich rokovaní o 
nariadení o EFRR, pokiaľ ide o stanovené 
percentuálne podiely, ktoré sa majú použiť 
na konkrétne tematické ciele v prípade 
jednotlivých kategórií regiónov, čo by 
umožnilo nárast prostriedkov pridelených 
na energetickú účinnosť a obnoviteľné 
zdroje energie; pripomína, že účelové 
viazanie prostriedkov má zásadný význam 
z hľadiska ľahšieho zmobilizovania 
miestnych aktérov a pomáha vytvárať 
stabilné a dlhodobé programy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. dôrazne trvá na svojom postoji, ktorý 
zaujíma v rámci prebiehajúcich rokovaní o 
nariadení o EFRR, pokiaľ ide o stanovené 
percentuálne podiely, ktoré sa majú použiť 
na konkrétne tematické ciele v prípade 
jednotlivých kategórií regiónov, čo by 
zabezpečilo značný nárast prostriedkov 
pridelených na energetickú efektívnosť a 
obnoviteľné zdroje energie; pripomína, že 
účelové viazanie prostriedkov má zásadný 
význam z hľadiska ľahšieho 
zmobilizovania miestnych aktérov a 
pomáha vytvárať stabilné a dlhodobé 
programy renovácií;

10. trvá na svojom postoji, ktorý zaujíma 
v rámci prebiehajúcich rokovaní o 
nariadení o EFRR, pokiaľ ide o stanovené 
percentuálne podiely, ktoré sa majú použiť 
na konkrétne tematické ciele v prípade 
jednotlivých kategórií regiónov, čo by 
zabezpečilo nárast prostriedkov 
pridelených na energetickú účinnosť a 
obnoviteľné zdroje energie; pripomína, že 
účelové viazanie prostriedkov má zásadný 
význam z hľadiska ľahšieho 
zmobilizovania miestnych aktérov a 
pomáha vytvárať stabilné a dlhodobé 
programy renovácií;

Or. de



PE513.322v01-00 34/77 AM\939872SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 68
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. dôrazne trvá na svojom postoji, ktorý 
zaujíma v rámci prebiehajúcich rokovaní o 
nariadení o EFRR, pokiaľ ide o stanovené 
percentuálne podiely, ktoré sa majú použiť 
na konkrétne tematické ciele v prípade 
jednotlivých kategórií regiónov, čo by 
zabezpečilo značný nárast prostriedkov 
pridelených na energetickú efektívnosť a 
obnoviteľné zdroje energie; pripomína, že 
účelové viazanie prostriedkov má zásadný 
význam z hľadiska ľahšieho 
zmobilizovania miestnych aktérov a 
pomáha vytvárať stabilné a dlhodobé 
programy renovácií;

10. trvá na svojom postoji, ktorý zaujíma 
v rámci prebiehajúcich rokovaní o 
nariadení o EFRR, pokiaľ ide o stanovené 
percentuálne podiely, ktoré sa majú použiť 
na konkrétne tematické ciele v prípade 
jednotlivých kategórií regiónov, čo by 
zabezpečilo značný nárast prostriedkov 
pridelených na energetickú účinnosť a 
obnoviteľné zdroje energie; pripomína, že 
účelové viazanie prostriedkov má zásadný 
význam z hľadiska ľahšieho 
zmobilizovania miestnych aktérov a 
pomáha vytvárať stabilné a dlhodobé 
programy renovácií;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 69
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. dôrazne trvá na svojom postoji, ktorý 
zaujíma v rámci prebiehajúcich rokovaní o 
nariadení o EFRR, pokiaľ ide o stanovené 
percentuálne podiely, ktoré sa majú použiť 
na konkrétne tematické ciele v prípade 
jednotlivých kategórií regiónov, čo by 
zabezpečilo značný nárast prostriedkov 
pridelených na energetickú efektívnosť a 
obnoviteľné zdroje energie; pripomína, že 
účelové viazanie prostriedkov má zásadný 
význam z hľadiska ľahšieho 

10. dôrazne trvá na svojom postoji, ktorý 
zaujíma v rámci prebiehajúcich rokovaní o 
nariadení o EFRR, pokiaľ ide o stanovené 
percentuálne podiely, ktoré sa majú použiť 
na konkrétne tematické ciele v prípade 
jednotlivých kategórií regiónov, čo by 
zabezpečilo značný nárast prostriedkov 
pridelených na energetickú účinnosť a 
obnoviteľné zdroje energie; pripomína, že 
ambiciózne minimálne podiely majú
zásadný význam z hľadiska ľahšieho 
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zmobilizovania miestnych aktérov a 
pomáha vytvárať stabilné a dlhodobé 
programy renovácií;

zmobilizovania miestnych aktérov a 
pomáhajú vytvárať stabilné a dlhodobé 
programy renovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. dôrazne trvá na svojom postoji, ktorý 
zaujíma v rámci prebiehajúcich rokovaní 
o nariadení o EFRR, pokiaľ ide o 
stanovené percentuálne podiely, ktoré sa 
majú použiť na konkrétne tematické ciele v 
prípade jednotlivých kategórií regiónov, čo 
by zabezpečilo značný nárast prostriedkov 
pridelených na energetickú efektívnosť a 
obnoviteľné zdroje energie; pripomína, že 
účelové viazanie prostriedkov má zásadný 
význam z hľadiska ľahšieho 
zmobilizovania miestnych aktérov a 
pomáha vytvárať stabilné a dlhodobé 
programy renovácií;

10. víta výsledky rokovaní o nariadení o 
EFRR, pokiaľ ide o stanovené percentuálne 
podiely, ktoré sa majú použiť na konkrétne 
tematické ciele v prípade jednotlivých 
kategórií regiónov, čo zabezpečí značný 
nárast prostriedkov pridelených na 
energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje 
energie; pripomína, že toto účelové 
viazanie prostriedkov má zásadný význam 
z hľadiska ľahšieho zmobilizovania 
miestnych aktérov a pomáha vytvárať 
stabilné a dlhodobé programy renovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta návrh Komisie na rozšírenie 
využívania inovačných finančných
nástrojov v rámci EFRR v 
nadchádzajúcom programovom období 
2014 – 2020 na všetky tematické ciele 

11. víta návrh Komisie na rozšírenie 
využívania inovačných finančných 
nástrojov v programovom období 2014 –
2020 na všetky tematické ciele vrátane 
energetickej účinnosti;
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vrátane energetickej efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. podporuje návrhy Komisie týkajúce sa 
zjednodušenia architektúry štrukturálnych 
fondov v novom programovom období 
2014 – 2020; domnieva sa, že uzavretie 
rokovaní o nariadení o spoločných 
ustanoveniach by malo viesť k úspešnému 
využívaniu viacerých fondov, z čoho by 
mali do veľkej miery prospech väčšie
projekty energetickej efektívnosti;

12. podporuje návrhy Komisie týkajúce sa 
zjednodušenia európskych štrukturálnych 
a investičných fondov v programovom 
období 2014 – 2020; domnieva sa, že 
uzavretie rokovaní o nariadení 
o spoločných ustanoveniach by malo viesť 
k úspešnému využívaniu viacerých fondov, 
z čoho by mali do veľkej miery prospech 
projekty energetickej účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. víta pokrok dosiahnutý v rokovaniach o 
nariadení o spoločných ustanoveniach, 
pokiaľ ide o dohody o partnerstve; v tejto 
súvislosti vyzýva členské štáty a riadiace 
orgány, aby tento mechanizmus primerane 
využívali pri príprave operačných 
programov a na tento účel usporadúvali 
fóra na rozsiahle konzultácie s 
príslušnými aktérmi z oblasti energetickej 
efektívnosti;

13. víta pokrok dosiahnutý v rokovaniach o 
nariadení o spoločných ustanoveniach, 
pokiaľ ide o dohody o partnerstve; v tejto 
súvislosti vyzýva členské štáty a riadiace 
orgány, aby spolupracovali s odborníkmi 
z oblasti energetickej účinnosti, aby sa
tento mechanizmus vhodne využil pri 
príprave operačných programov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. víta pokrok dosiahnutý v rokovaniach o 
nariadení o spoločných ustanoveniach, 
pokiaľ ide o dohody o partnerstve; v tejto 
súvislosti vyzýva členské štáty a riadiace 
orgány, aby tento mechanizmus primerane 
využívali pri príprave operačných 
programov a na tento účel usporadúvali 
fóra na rozsiahle konzultácie s
príslušnými aktérmi z oblasti energetickej 
efektívnosti;

13. víta pokrok dosiahnutý v rokovaniach o 
nariadení o spoločných ustanoveniach, 
pokiaľ ide o dohody o partnerstve; v tejto 
súvislosti vyzýva členské štáty a riadiace 
orgány, aby tento mechanizmus primerane 
využívali pri príprave operačných 
programov a na tento účel usporadúvali 
konzultácie s odborníkmi z oblasti 
energetickej účinnosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 75
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva členské štáty, aby zosúladili 
svoje vnútroštátne, regionálne a miestne 
stratégie v oblasti energetiky a klímy 
s cieľmi EÚ; konkrétne členské štáty 
vyzýva, aby posilnili spojitosť medzi 
svojimi národnými akčnými plánmi 
energetickej efektívnosti a operačnými 
programami s cieľom zabezpečiť, aby 
európske štrukturálne a investičné fondy 
boli súčasťou ucelenej stratégie a zároveň 
reagovali na potreby jednotlivých oblastí; 
poukazuje na to, že tento krok by sa 
mohol posilniť v novom rámci 
podmienenosti ex ante;

14. vyzýva členské štáty, aby posilnili 
spojitosť medzi svojimi národnými 
akčnými plánmi energetickej účinnosti 
a operačnými programami s cieľom 
zabezpečiť, aby európske štrukturálne 
a investičné fondy boli súčasťou ucelenej 
stratégie a zároveň reagovali na potreby 
jednotlivých oblastí;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva členské štáty, aby zosúladili 
svoje vnútroštátne, regionálne a miestne 
stratégie v oblasti energetiky a klímy 
s cieľmi EÚ; konkrétne členské štáty 
vyzýva, aby posilnili spojitosť medzi 
svojimi národnými akčnými plánmi 
energetickej efektívnosti a operačnými 
programami s cieľom zabezpečiť, aby 
európske štrukturálne a investičné fondy 
boli súčasťou ucelenej stratégie a zároveň 
reagovali na potreby jednotlivých oblastí; 
poukazuje na to, že tento krok by sa mohol 
posilniť v novom rámci podmienenosti ex 
ante;

14. vyzýva členské štáty, aby zosúladili 
svoje vnútroštátne, regionálne a miestne 
stratégie v oblasti energetiky a klímy 
s cieľmi EÚ; vyzýva členské štáty , aby 
posilnili spojitosť medzi svojimi 
národnými akčnými plánmi energetickej 
účinnosti a operačnými programami s 
cieľom zabezpečiť, aby európske 
štrukturálne a investičné fondy boli 
súčasťou ucelenej stratégie a zároveň 
reagovali na potreby jednotlivých oblastí; 
poukazuje na to, že tento krok by sa mohol 
posilniť v novom rámci podmienenosti ex 
ante;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 77
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva členské štáty, aby zosúladili 
svoje vnútroštátne, regionálne a miestne 
stratégie v oblasti energetiky a klímy 
s cieľmi EÚ; konkrétne členské štáty 
vyzýva, aby posilnili spojitosť medzi 
svojimi národnými akčnými plánmi 
energetickej efektívnosti a operačnými 
programami s cieľom zabezpečiť, aby 
európske štrukturálne a investičné fondy 

14. vyzýva členské štáty, aby zosúladili 
svoje vnútroštátne, regionálne a miestne 
stratégie v oblasti energetiky a klímy 
s dlhodobými cieľmi EÚ; konkrétne 
členské štáty vyzýva, aby posilnili 
spojitosť medzi svojimi národnými 
akčnými plánmi energetickej účinnosti 
a operačnými programami s cieľom 
zabezpečiť, aby európske štrukturálne 
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boli súčasťou ucelenej stratégie a zároveň 
reagovali na potreby jednotlivých oblastí; 
poukazuje na to, že tento krok by sa mohol 
posilniť v novom rámci podmienenosti ex 
ante;

a investičné fondy boli súčasťou ucelenej 
stratégie a zároveň reagovali na potreby 
jednotlivých oblastí; poukazuje na to, že 
tento krok by sa mohol posilniť v novom 
rámci podmienenosti ex ante;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Iosif Matula

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva členské štáty, aby zosúladili 
svoje vnútroštátne, regionálne a miestne 
stratégie v oblasti energetiky a klímy 
s cieľmi EÚ; konkrétne členské štáty 
vyzýva, aby posilnili spojitosť medzi 
svojimi národnými akčnými plánmi 
energetickej efektívnosti a operačnými 
programami s cieľom zabezpečiť, aby 
európske štrukturálne a investičné fondy 
boli súčasťou ucelenej stratégie a zároveň 
reagovali na potreby jednotlivých oblastí; 
poukazuje na to, že tento krok by sa mohol 
posilniť v novom rámci podmienenosti ex 
ante;

14. vyzýva členské štáty, aby zosúladili 
svoje vnútroštátne, regionálne a miestne 
stratégie v oblasti energetiky a klímy 
s cieľmi EÚ; konkrétne členské štáty 
vyzýva, aby posilnili spojitosť medzi 
svojimi národnými akčnými plánmi 
energetickej účinnosti a operačnými 
programami s cieľom zabezpečiť, aby 
európske štrukturálne a investičné fondy 
boli súčasťou ucelenej stratégie a zároveň 
reagovali na potreby jednotlivých oblastí; 
poukazuje na to, že tento krok by sa mohol 
posilniť v novom rámci podmienenosti ex 
ante; zdôrazňuje, že zásadným cieľom 
energetickej účinnosti by mala byť 
energetická sebestačnosť na regionálnej 
a miestnej úrovni;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 79
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. domnieva sa, že opatrenia EÚ by 
mali podporovať energetickú účinnosť vo 
fázach výroby energie, distribúcie aj 
spotreby; poznamenáva, že zatiaľ čo sa 
finančné prostriedky na energetiku v 
rámci politiky súdržnosti vynakladajú 
najmä na obnoviteľné zdroje1, je nutné 
dosiahnuť väčšiu rovnováhu, aby bolo 
možné zamerať vyšší podiel finančných 
prostriedkov na projekty v oblasti 
energetickej účinnosti;
__________________
1 správa, ktorú Komisii predložil inštitút 
Ismeri Europa, s názvom Analýza 
Odbornej hodnotiacej siete týkajúca sa 
výsledkov politiky súdržnosti v rokoch 
2007 – 2013 – syntéza vnútroštátnych 
správ za rok 2011 – obnoviteľné zdroje 
energie a energetická účinnosť obytných 
budov 
http://ec.europa.eu/regional_policy/source
s/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expert
_innovation/2011_synt_rep_en.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. v čase pred uzavretím rokovaní o 
viacročnom finančnom rámci členským 
štátom opätovne pripomína dôležitosť 
dostatočného prísunu prostriedkov do 
rozpočtu, pokiaľ ide o viacročný finančný 
rámec na obdobie 2014 – 2020, v ktorom 
politika súdržnosti môže a mala by 
pôsobiť ako hnacia sila obnovy;

15. v čase pred uzavretím rokovaní o 
viacročnom finančnom rámci členským 
štátom opätovne pripomína dôležitosť 
dostatočného prísunu prostriedkov do 
rozpočtu, pokiaľ ide o viacročný finančný 
rámec na obdobie 2014 – 2020;
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Or. nl

Pozmeňujúci návrh 81
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. v čase pred uzavretím rokovaní o 
viacročnom finančnom rámci členským 
štátom opätovne pripomína dôležitosť 
dostatočného prísunu prostriedkov do 
rozpočtu, pokiaľ ide o viacročný finančný 
rámec na obdobie 2014 – 2020, v ktorom 
politika súdržnosti môže a mala by pôsobiť 
ako hnacia sila obnovy;

15. opätovne pripomína členským štátom 
dôležitosť dostatočného prísunu 
prostriedkov do rozpočtu, pokiaľ ide o 
viacročný finančný rámec na obdobie 2014 
– 2020, v ktorom politika súdržnosti môže 
a mala by pôsobiť ako hnacia sila obnovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje, že nadmerné špecifikácie 
a záväzné ciele, čo sa týka vykonávania 
cieľov energetickej účinnosti, môžu zvýšiť 
náklady regionálnych a miestnych 
orgánov na vykonávanie týchto opatrení 
a spotrebiteľom môžu spôsobiť dodatočné 
náklady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby ďalej 
skvalitňovala a šírila dostupné informácie,
ktoré sú v súčasnosti neúplné 
a asymetrické, o energetickej efektívnosti,
výhodách investovania do energetickej 
efektívnosti, najlepších metodikách 
a o poskytovateľoch príslušných služieb;

16. vyzýva Komisiu, aby ďalej 
skvalitňovala a šírila praktické informácie
o problematike energetickej účinnosti pre 
miestne a regionálne orgány, výhodách 
investovania do energetickej účinnosti, 
najlepších metodikách a o poskytovateľoch 
príslušných služieb vrátane uzatvárania 
zmlúv o energetickej hospodárnosti; berie 
na vedomie problémy nedostatku 
spoločností v oblasti poskytovania 
energetických služieb v mnohých 
regiónoch a členských štátoch, čo bude 
mať vplyv na využívanie financovania 
energetickej účinnosti; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby ďalej 
skvalitňovala a šírila dostupné informácie, 
ktoré sú v súčasnosti neúplné 
a asymetrické, o energetickej efektívnosti, 
výhodách investovania do energetickej 
efektívnosti, najlepších metodikách 
a o poskytovateľoch príslušných služieb;

16. vyzýva Komisiu, aby šírila a ďalej 
skvalitňovala dostupné informácie, ktoré 
sú v súčasnosti neúplné a asymetrické, 
o energetickej účinnosti, výhodách 
investovania do energetickej účinnosti, 
najlepších metodikách a o poskytovateľoch 
príslušných služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Vasilica Viorica Dăncilă
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby ďalej 
skvalitňovala a šírila dostupné informácie, 
ktoré sú v súčasnosti neúplné 
a asymetrické, o energetickej efektívnosti, 
výhodách investovania do energetickej 
efektívnosti, najlepších metodikách 
a o poskytovateľoch príslušných služieb;

16. vyzýva Komisiu, aby ďalej 
skvalitňovala a šírila dostupné informácie, 
ktoré sú v súčasnosti neúplné 
a asymetrické, o energetickej účinnosti,
tým, že navrhne jediný súbor noriem na 
dodržanie súladu s kritériami energetickej 
účinnosti, a o výhodách investovania do 
energetickej účinnosti, najlepších 
metodikách a o poskytovateľoch 
príslušných služieb;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 86
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že nedostatok podrobných 
informácií o stave fondu budov na 
regionálnej úrovni predstavuje hlavnú 
prekážku, ktorá vnútroštátnym a 
regionálnym orgánom bráni pri 
formulovaní stratégií a plánov;

17. zdôrazňuje, že nedostatok podrobných 
informácií o stave fondu budov na 
regionálnej úrovni predstavuje hlavnú 
prekážku, ktorá vnútroštátnym a 
regionálnym orgánom bráni pri 
formulovaní stratégií a plánov; berie na 
vedomie požiadavky na uvedenie týchto 
informácií, ako sa uvádzajú v smernici 
2012/27/EÚ a žiada, aby sa to dovŕšilo na 
regionálnej úrovni a sprístupnilo 
verejnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. nabáda riadiace orgány, aby zabezpečili 
zviditeľnenie operačných programov 
a príležitostí v oblasti projektov
udržateľnej energetiky, ktoré ponúkajú 
potenciálnym príjemcom; navrhuje, aby sa 
tak urobilo prostredníctvom vytvorenia 
vnútroštátnych webových stránok, 
platforiem alebo databáz pre potenciálnych 
príjemcov a zúčastnené strany, 
organizovaním seminárov a podujatí 
s cieľom poskytovať cieľovým skupinám 
informácie a prijímaním opatrení 
zameraných na zabezpečenie zviditeľnenia 
a zlepšenia dostupnosti existujúcich 
webových zdrojov (napr. webový portál 
Build Up a príručka SF Energy Invest);

18. nabáda riadiace orgány, aby zabezpečili 
zviditeľnenie operačných programov 
a príležitostí prípadným príjemcom 
ponúkaných projektov v oblasti 
udržateľnej energetiky; navrhuje, aby sa 
tak urobilo prostredníctvom vytvorenia 
vnútroštátnych webových stránok, 
platforiem alebo databáz pre potenciálnych 
príjemcov a zúčastnené strany, 
organizovaním seminárov a podujatí 
s cieľom poskytovať cieľovým skupinám 
informácie a prijímaním opatrení 
zameraných na zabezpečenie zviditeľnenia 
a zlepšenia dostupnosti existujúcich 
webových zdrojov (napr. webový portál 
Build Up a príručka SF Energy Invest);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. nabáda riadiace orgány, aby 
zabezpečili zviditeľnenie operačných 
programov a príležitostí v oblasti projektov 
udržateľnej energetiky, ktoré ponúkajú 
potenciálnym príjemcom; navrhuje, aby sa 
tak urobilo prostredníctvom vytvorenia 
vnútroštátnych webových stránok, 
platforiem alebo databáz pre potenciálnych 
príjemcov a zúčastnené strany, 
organizovaním seminárov a podujatí 
s cieľom poskytovať cieľovým skupinám 
informácie a prijímaním opatrení 
zameraných na zabezpečenie zviditeľnenia 
a zlepšenia dostupnosti existujúcich 

18. vyzýva riadiace orgány, aby zabezpečili 
zviditeľnenie operačných programov 
a príležitostí v oblasti projektov 
udržateľnej energetiky, ktoré ponúkajú 
potenciálnym príjemcom; navrhuje, aby sa 
tak urobilo prostredníctvom vytvorenia 
vnútroštátnych webových stránok, 
platforiem alebo databáz pre potenciálnych 
príjemcov a zúčastnené strany, 
organizovaním seminárov a podujatí 
s cieľom poskytovať cieľovým skupinám 
informácie a prijímaním opatrení 
zameraných na zabezpečenie zviditeľnenia
a zlepšenia dostupnosti existujúcich 



AM\939872SK.doc 45/77 PE513.322v01-00

SK

webových zdrojov (napr. webový portál 
Build Up a príručka SF Energy Invest);

webových zdrojov (napr. webový portál 
Build Up a príručka SF Energy Invest);

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 89
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. nabáda riadiace orgány, aby v 
nadchádzajúcom programovom období 
2014 – 2020 podporovali integrované 
projekty tým, že k energetickej efektívnosti 
zaujmú na územnej úrovni holistický 
prístup, a to najmä využitím nových 
strategických nástrojov plánovania, ako 
sú integrované územné investície, a 
zahrnutím existujúcich iniciatív, ako je 
Dohovor primátorov a starostov, aby sa 
tak prispelo k rozvoju integrovaných 
plánov;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 90
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. nabáda riadiace orgány, aby v 
nadchádzajúcom programovom období 
2014 – 2020 podporovali integrované 
projekty tým, že k energetickej efektívnosti
zaujmú na územnej úrovni holistický 
prístup, a to najmä využitím nových 
strategických nástrojov plánovania, ako sú 
integrované územné investície, a zahrnutím 

19. nabáda riadiace orgány, aby v 
nadchádzajúcom programovom období 
2014 – 2020 podporovali integrované 
projekty tým, že k energetickej účinnosti 
zaujmú na územnej úrovni holistický 
prístup, a to najmä využitím nových 
strategických nástrojov plánovania, ako sú 
integrované územné investície, a zahrnutím 
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existujúcich iniciatív, ako je Dohovor 
primátorov a starostov, aby sa tak prispelo 
k rozvoju integrovaných plánov;

existujúcich iniciatív, ako je Dohovor 
primátorov a starostov, aby sa tak prispelo 
k rozvoju integrovaných plánov; nabáda 
Komisiu a členské štáty, aby uplatnili 
zrýchlený prístup k žiadostiam 
o financovanie z fondu od orgánov, ktoré 
podpísali Dohovor primátorov a starostov  
a plne vykonávajú jeho požiadavky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. nabáda riadiace orgány, aby v 
nadchádzajúcom programovom období 
2014 – 2020 podporovali integrované 
projekty tým, že k energetickej efektívnosti
zaujmú na územnej úrovni holistický 
prístup, a to najmä využitím nových 
strategických nástrojov plánovania, ako sú 
integrované územné investície, a zahrnutím 
existujúcich iniciatív, ako je Dohovor 
primátorov a starostov, aby sa tak prispelo 
k rozvoju integrovaných plánov;

19. odrádza riadiace orgány, aby v 
nadchádzajúcom programovom období 
2014 – 2020 nepodporovali integrované 
projekty tým, že k energetickej účinnosti 
zaujmú na územnej úrovni holistický 
prístup, a to najmä využitím nových 
strategických nástrojov plánovania, ako sú 
integrované územné investície, a zahrnutím 
existujúcich iniciatív, ako je Dohovor 
primátorov a starostov, aby sa tak prispelo 
k rozvoju integrovaných plánov;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 92
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. nabáda riadiace orgány, aby v 
nadchádzajúcom programovom období 
2014 – 2020 podporovali integrované 

19. nabáda riadiace orgány, aby v 
programovom období 2014 – 2020 
podporovali integrované projekty tým, že 
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projekty tým, že k energetickej efektívnosti
zaujmú na územnej úrovni holistický 
prístup, a to najmä využitím nových 
strategických nástrojov plánovania, ako sú 
integrované územné investície, a zahrnutím 
existujúcich iniciatív, ako je Dohovor 
primátorov a starostov, aby sa tak prispelo 
k rozvoju integrovaných plánov;

k energetickej účinnosti zaujmú na 
územnej úrovni holistický prístup, a to 
najmä využitím nových strategických 
nástrojov plánovania, ako sú integrované 
územné investície, a zahrnutím 
existujúcich iniciatív, ako je Dohovor 
primátorov a starostov, aby sa tak prispelo 
k rozvoju integrovaných plánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. navrhuje, aby Komisia, členské štáty a 
riadiace orgány stanovili jednotný postup 
na realizáciu a riadenie projektov 
energetickej efektívnosti financovaných z 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov, a to s cieľom podporiť tak 
potrebný dialóg a výmenu najlepších
postupov;

20. víta výročnú konferenciu otvorených 
dverí a počet panelov venovaných 
miestnym a regionálnym projektom 
energetickej účinnosti v roku 2012; 
navrhuje, aby Komisia, členské štáty a 
riadiace orgány vychádzali z tohto 
podujatia a vytvorili platformu na výmenu 
informácií, a to s cieľom podporiť tak 
potrebný dialóg a výmenu osvedčených
postupov vykonávania a riadenia 
projektov energetickej účinnosti 
financovaných z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva členské štáty, aby nadviazali na vypúšťa sa
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odporúčania Komisie15 a posilnili 
budovanie kapacít, a to s využitím 
rozpočtov na technickú pomoc, aby sa 
subjekty na miestnej a regionálnej úrovni a 
občianska spoločnosť mohli podieľať na 
regionálnych stratégiách na prispôsobenie 
sa zmene klímy a zmiernenie jej vplyvu;

__________________
15 Oznámenie Komisie o prínose 
regionálnej politiky k udržateľnému rastu 
v rámci stratégie Európa 2020, január 
2011.

(vzťah k energetickej účinnosti)

Or. de

Pozmeňujúci návrh 95
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva členské štáty, aby nadviazali na 
odporúčania Komisie a posilnili budovanie 
kapacít, a to s využitím rozpočtov na 
technickú pomoc, aby sa subjekty na 
miestnej a regionálnej úrovni a občianska 
spoločnosť mohli podieľať na 
regionálnych stratégiách na prispôsobenie 
sa zmene klímy a zmiernenie jej vplyvu;

21. vyzýva členské štáty, aby nadviazali na 
odporúčania Komisie a posilnili budovanie 
kapacít, a to s využitím rozpočtov na 
technickú pomoc, aby sa mohli podieľať
subjekty na miestnej a regionálnej úrovni a 
občianska spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh uznesenia
Odsek 21
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva členské štáty, aby nadviazali na 
odporúčania Komisie a posilnili budovanie 
kapacít, a to s využitím rozpočtov na 
technickú pomoc, aby sa subjekty na 
miestnej a regionálnej úrovni a občianska 
spoločnosť mohli podieľať na regionálnych
stratégiách na prispôsobenie sa zmene 
klímy a zmiernenie jej vplyvu;

21. vyzýva členské štáty, aby nadviazali na 
odporúčania Komisie a posilnili budovanie 
kapacít, a to s využitím rozpočtov na 
technickú pomoc, aby sa subjekty na 
miestnej a regionálnej úrovni a občianska 
spoločnosť mohli podieľať na navrhovaní 
a vykonávaní regionálnych
a vnútroštátnych stratégií na 
prispôsobenie sa zmene klímy a zmiernenie 
jej vplyvu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 97
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva členské štáty, aby nadviazali na 
odporúčania Komisie a posilnili budovanie 
kapacít, a to s využitím rozpočtov na 
technickú pomoc, aby sa subjekty na 
miestnej a regionálnej úrovni a občianska 
spoločnosť mohli podieľať na regionálnych 
stratégiách na prispôsobenie sa zmene 
klímy a zmiernenie jej vplyvu;

21. vyzýva členské štáty, aby nadviazali na 
odporúčania Komisie a posilnili budovanie 
kapacít, a to s využitím rozpočtov na 
technickú pomoc, aby sa subjekty na 
miestnej a regionálnej úrovni a občianska 
spoločnosť mohli podieľať na regionálnych 
a miestnych energetických stratégiách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. uznáva, že prechod na energeticky 22. uznáva, že prechod na energeticky 
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účinné technológie si vyžaduje nové 
zručnosti, odborné vzdelávanie a 
špecifickú prípravu v stavebníctve a 
ďalších odvetviach, v rámci ktorých sa 
zohľadnia otázky životného prostredia; v 
tejto súvislosti nabáda členské štáty, aby 
naďalej používali finančné prostriedky na 
poskytovanie technickej pomoci na 
všetkých úrovniach (napríklad 
prostredníctvom nástroja ELENA); ďalej 
členské štáty vyzýva, aby využívali 
štrukturálne fondy na rekvalifikáciu a 
zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov v 
súvislosti s novými pracovnými miestami 
vznikajúcimi v nízkouhlíkovom
hospodárstve;

účinné technológie si vyžaduje nové 
zručnosti, odborné vzdelávanie a 
špecifickú prípravu v stavebníctve a 
ďalších odvetviach; v tejto súvislosti 
nabáda členské štáty, aby naďalej používali 
finančné prostriedky na poskytovanie 
technickej pomoci na všetkých úrovniach 
(napríklad prostredníctvom nástroja 
ELENA); ďalej členské štáty vyzýva, aby 
využívali štrukturálne fondy na 
rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie 
pracovníkov v súvislosti s novými 
pracovnými miestami vznikajúcimi v 
nízkoemisnom hospodárstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. uznáva, že prechod na energeticky 
účinné technológie si vyžaduje nové 
zručnosti, odborné vzdelávanie a 
špecifickú prípravu v stavebníctve a 
ďalších odvetviach, v rámci ktorých sa 
zohľadnia otázky životného prostredia; v 
tejto súvislosti nabáda členské štáty, aby 
naďalej používali finančné prostriedky na 
poskytovanie technickej pomoci na 
všetkých úrovniach (napríklad 
prostredníctvom nástroja ELENA); ďalej 
členské štáty vyzýva, aby využívali 
štrukturálne fondy na rekvalifikáciu a 
zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov v 
súvislosti s novými pracovnými miestami 
vznikajúcimi v nízkouhlíkovom 
hospodárstve;

22. uznáva, že prechod na energeticky 
účinné technológie si vyžaduje nové 
zručnosti, odborné vzdelávanie a 
špecifickú prípravu v stavebníctve a 
ďalších odvetviach, v rámci ktorých sa 
zohľadnia otázky životného prostredia; v 
tejto súvislosti nabáda členské štáty, aby 
naďalej používali finančné prostriedky na 
poskytovanie technickej pomoci na 
všetkých úrovniach (napríklad 
prostredníctvom nástroja ELENA);

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 100
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. uznáva, že prechod na energeticky 
účinné technológie si vyžaduje nové 
zručnosti, odborné vzdelávanie a 
špecifickú prípravu v stavebníctve a 
ďalších odvetviach, v rámci ktorých sa 
zohľadnia otázky životného prostredia; v 
tejto súvislosti nabáda členské štáty, aby 
naďalej používali finančné prostriedky na 
poskytovanie technickej pomoci na 
všetkých úrovniach (napríklad 
prostredníctvom nástroja ELENA); ďalej 
členské štáty vyzýva, aby využívali 
štrukturálne fondy na rekvalifikáciu a 
zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov v 
súvislosti s novými pracovnými miestami 
vznikajúcimi v nízkouhlíkovom 
hospodárstve;

22. uznáva, že prechod na energeticky 
účinné technológie si vyžaduje nové 
zručnosti, odborné vzdelávanie a 
špecifickú prípravu v stavebníctve a 
ďalších odvetviach, v rámci ktorých sa 
zohľadnia otázky životného prostredia; v 
tejto súvislosti nabáda členské štáty, aby 
naďalej používali finančné prostriedky na 
poskytovanie technickej pomoci na 
všetkých úrovniach (napríklad 
prostredníctvom nástroja ELENA); ďalej 
členské štáty vyzýva, aby využívali 
európske štrukturálne a investičné fondy 
na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie 
pracovníkov v súvislosti s novými 
pracovnými miestami vznikajúcimi v 
nízkouhlíkovom hospodárstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. uznáva, že prechod na energeticky 
účinné technológie si vyžaduje nové 
zručnosti, odborné vzdelávanie a 
špecifickú prípravu v stavebníctve a 
ďalších odvetviach, v rámci ktorých sa 
zohľadnia otázky životného prostredia; v 
tejto súvislosti nabáda členské štáty, aby 
naďalej používali finančné prostriedky na 

22. uznáva, že prechod na energeticky 
účinné technológie si vyžaduje nové 
zručnosti, odborné vzdelávanie a 
špecifickú prípravu v stavebníctve a 
ďalších odvetviach, v rámci ktorých sa 
zohľadnia otázky životného prostredia; v 
tejto súvislosti nabáda členské štáty, aby 
naďalej používali finančné prostriedky na 
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poskytovanie technickej pomoci na 
všetkých úrovniach (napríklad 
prostredníctvom nástroja ELENA); ďalej 
členské štáty vyzýva, aby využívali 
štrukturálne fondy na rekvalifikáciu a 
zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov v 
súvislosti s novými pracovnými miestami 
vznikajúcimi v nízkouhlíkovom 
hospodárstve;

poskytovanie technickej pomoci na 
všetkých úrovniach (napríklad 
prostredníctvom nástroja ELENA); ďalej 
členské štáty vyzýva, aby využívali 
štrukturálne fondy na rekvalifikáciu a 
zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov v 
súvislosti s novými pracovnými miestami 
vznikajúcimi v nízkouhlíkovom 
hospodárstve; a zamedzili akýmkoľvek 
nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily 
v tomto sektore;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 102
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 22a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. podnecuje ďalšiu administratívnu 
podporu miestnych a regionálnych 
orgánov v záujme zoskupovania malých 
a stredných projektov energetickej 
účinnosti, ktoré by za normálnych 
okolností boli pod hranicou minimálneho 
finančného limitu pre prístup 
k programom ELENA, JESSICA 
a inteligentnej energetiky; upriamuje 
pozornosť členských štátov  a Komisie na 
skutočnosť, že malé a stredné mestá 
a vidiecke komunity majú často 
nedostatok administratívnej kapacity na 
plné využívanie nových finančných 
nástrojov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Iosif Matula
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Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že kombinácia grantov 
a finančných nástrojov môže slúžiť ako 
úspešný a inovatívny prístup 
k stimulovaniu financovania zo 
súkromných zdrojov, vytvárať nové 
modely verejno-súkromných partnerstiev a 
posilniť inovácie;

23. zdôrazňuje, že kombinácia grantov 
a finančných nástrojov môže slúžiť ako 
úspešný a inovatívny prístup 
k stimulovaniu financovania zo 
súkromných zdrojov, vytvárať nové 
modely verejno-súkromných partnerstiev a 
posilniť inovácie; zdôrazňuje význam 
prilákania súkromných investícií do 
energetickej účinnosti, a to tak z krajín 
EÚ, ako aj z tretích krajín;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 104
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 23a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. zdôrazňuje potrebu poskytovania 
finančných prostriedkov s požiadavkami 
a finančnými podmienkami, ktoré sa 
týkajú dlhodobej potreby holistickej 
a účinnej transformácie vybudovanej 
európskej infraštruktúry a budov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 23a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. zdôrazňuje význam využívania 
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inovatívnych finančných nástrojov ako 
spôsobu plného pákového využitia 
investícií do energetickej účinnosti 
v sektore súkromného bývania, najmä 
využívania finančných nástrojov bývania 
pri kombinovaní cieľa energetickej 
účinnosti so sociálnym rozmerom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Iosif Matula

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. poukazuje na to, že úsilie zamerané na 
získanie finančných prostriedkov na 
investovanie do projektov energetickej 
efektívnosti sa často stretáva s trhovými 
a regulačnými prekážkami a nedostatkom 
dôvery, napr. s vysokými počiatočnými 
nákladmi u investorov a ťažkosťami pri 
presnom predpovedaní potenciálu úspor 
energie;

24. poukazuje na to, že úsilie zamerané na 
získanie finančných prostriedkov na 
investovanie do projektov energetickej 
účinnosti sa často stretáva s trhovými 
a regulačnými prekážkami a nedostatkom 
dôvery, napr. s vysokými počiatočnými 
nákladmi u investorov a ťažkosťami pri 
presnom predpovedaní potenciálu úspor 
energie; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby našli spôsoby podnecovania investícií 
do energetickej účinnosti domácností; 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 107
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. so znepokojením zdôrazňuje, že 
súčasná hospodárska a finančná kríza a 
rozsiahle úsporné opatrenia realizované v 
rámci celej EÚ viedli k tomu, že je pre 

25. so znepokojením zdôrazňuje, že 
súčasná hospodárska a finančná kríza 
viedli k tomu, že je pre členské štáty čoraz 
ťažšie získať finančné prostriedky potrebné 
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členské štáty čoraz ťažšie získať finančné 
prostriedky potrebné na spolufinancovanie 
programov politiky súdržnosti súvisiacich 
s energetickou efektívnosťou; v tomto 
ohľade považuje za nevyhnutné, aby sa 
našli nové inovačné spôsoby financovania 
projektov energetickej efektívnosti;

na spolufinancovanie programov politiky 
súdržnosti súvisiacich s energetickou 
účinnosťou; v tomto ohľade považuje za 
nevyhnutné, aby sa našli nové inovačné 
spôsoby financovania projektov 
energetickej účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. so znepokojením zdôrazňuje, že 
súčasná hospodárska a finančná kríza a 
rozsiahle úsporné opatrenia realizované v 
rámci celej EÚ viedli k tomu, že je pre 
členské štáty čoraz ťažšie získať finančné 
prostriedky potrebné na spolufinancovanie 
programov politiky súdržnosti súvisiacich 
s energetickou efektívnosťou; v tomto 
ohľade považuje za nevyhnutné, aby sa 
našli nové inovačné spôsoby financovania 
projektov energetickej efektívnosti;

25. so znepokojením zdôrazňuje, že 
súčasná hospodárska a finančná kríza a 
rozsiahle úsporné opatrenia realizované v 
rámci celej EÚ viedli k tomu, že je pre 
členské štáty čoraz ťažšie získať finančné 
prostriedky potrebné na spolufinancovanie 
programov politiky súdržnosti súvisiacich 
s energetickou účinnosťou; v tomto ohľade 
považuje za nevyhnutné, aby sa našli nové 
inovačné spôsoby financovania projektov 
energetickej účinnosti vrátane 
súkromného sektora;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 109
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. so znepokojením zdôrazňuje, že 
súčasná hospodárska a finančná kríza a 
rozsiahle úsporné opatrenia realizované v 

25. zdôrazňuje, že súčasná hospodárska a 
finančná kríza a rozsiahle úsporné 
opatrenia realizované v rámci celej EÚ 
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rámci celej EÚ viedli k tomu, že je pre 
členské štáty čoraz ťažšie získať finančné 
prostriedky potrebné na spolufinancovanie 
programov politiky súdržnosti súvisiacich 
s energetickou efektívnosťou; v tomto 
ohľade považuje za nevyhnutné, aby sa 
našli nové inovačné spôsoby financovania 
projektov energetickej efektívnosti;

viedli k tomu, že je pre členské štáty čoraz 
ťažšie získať finančné prostriedky potrebné 
na spolufinancovanie programov politiky 
súdržnosti súvisiacich s energetickou 
účinnosťou;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 110
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. so znepokojením zdôrazňuje, že 
súčasná hospodárska a finančná kríza a 
rozsiahle úsporné opatrenia realizované v 
rámci celej EÚ viedli k tomu, že je pre 
členské štáty čoraz ťažšie získať finančné 
prostriedky potrebné na spolufinancovanie 
programov politiky súdržnosti súvisiacich 
s energetickou efektívnosťou; v tomto 
ohľade považuje za nevyhnutné, aby sa 
našli nové inovačné spôsoby financovania 
projektov energetickej efektívnosti;

25. so znepokojením zdôrazňuje, že 
súčasná hospodárska a finančná kríza a 
rozsiahle úsporné opatrenia realizované v 
rámci celej EÚ viedli k tomu, že je pre 
členské štáty čoraz ťažšie získať finančné 
prostriedky potrebné na spolufinancovanie 
programov politiky súdržnosti súvisiacich 
s energetickou účinnosťou; v tomto ohľade 
považuje za nevyhnutné, aby sa vyvinuli 
nové inovačné spôsoby financovania 
projektov energetickej účinnosti; vyzýva 
členské štáty, aby odstránili jestvujúce 
bariéry prístupu k financovaniu a vytvorili 
nové zacielené finančné nástroje v rámci 
politiky súdržnosti, ako napríklad 
mikroúvery, a umožnili ich kombinovanie 
s ostatnými rozpočtovými riadkami 
v rámci programu Inteligentná energia –
Európa, aby sa naplno využili pákové 
investície vo energetickej účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Daniël van der Stoep
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Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. uznáva podporu, ktorú Komisia 
poskytuje na posilnenie úlohy nových 
a inovačných finančných nástrojov v 
nadchádzajúcom programovom období 
2014 – 2020; zdôrazňuje, že nedostatok 
včasného plnenia a právnej zrozumiteľnosti 
predstavuje pre členské štáty, ako aj pre 
ďalšie zainteresované strany zapojené do 
riadenia týchto nástrojov veľký problém; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
bezodkladne predložila návrhy na 
štandardizované finančné nástroje, ktoré 
by boli dostupné na podporu opatrení 
energetickej efektívnosti;

26. uznáva podporu, ktorú Komisia 
poskytuje na posilnenie úlohy nových 
a inovačných finančných nástrojov v 
nadchádzajúcom programovom období 
2014 – 2020; zdôrazňuje, že nedostatok 
včasného plnenia a právnej zrozumiteľnosti 
predstavuje pre členské štáty, ako aj pre 
ďalšie zainteresované strany zapojené do 
riadenia týchto nástrojov veľký problém;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 112
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. uznáva podporu, ktorú Komisia 
poskytuje na posilnenie úlohy nových 
a inovačných finančných nástrojov v 
nadchádzajúcom programovom období 
2014 – 2020; zdôrazňuje, že nedostatok 
včasného plnenia a právnej zrozumiteľnosti 
predstavuje pre členské štáty, ako aj pre 
ďalšie zainteresované strany zapojené do 
riadenia týchto nástrojov veľký problém; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
bezodkladne predložila návrhy na 
štandardizované finančné nástroje, ktoré by 
boli dostupné na podporu opatrení 
energetickej efektívnosti;

26. uznáva podporu, ktorú Komisia 
poskytuje na posilnenie úlohy nových 
a inovačných finančných nástrojov v 
programovom období 2014 – 2020; 
zdôrazňuje, že nedostatok včasného 
plnenia a právnej zrozumiteľnosti 
predstavuje pre členské štáty, ako aj pre 
ďalšie zainteresované strany zapojené do 
riadenia týchto nástrojov veľký problém; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
bezodkladne predložila návrhy na 
štandardizované finančné nástroje, ktoré by 
boli dostupné na podporu opatrení 
energetickej účinnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 26a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. vyzýva členské štáty, aby si vymieňali 
osvedčené postupy pri navrhovaní 
národných fondov energetickej účinnosti, 
pri ktorých sa môžu európske štrukturálne 
a investičné fondy využiť ako príspevky 
vlastného kapitálu a podobne a môžu sa 
zladiť s dodatočnými zdrojmi  
financovania zo súkromného sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, aby ďalej zlepšovala 
cielenú finančnú podporu projektov 
energetickej efektívnosti zo strany 
Európskej investičnej banky (EIB) a
Európskej banky pre obnovu a rozvoj 
(EBOR); vyzýva EIB, Rozvojovú banku 
Rady Európy a EBOR, aby vytvorili 
spoločnú pracovnú skupinu, ktorá 
preskúma alternatívy nových finančných 
nástrojov, ktoré by sa mohli sprístupniť 
členským štátom spolu s ich národnými 
fondmi energetickej efektívnosti alebo ich 
prostredníctvom s cieľom podnietiť ďalšie 
investície súkromného sektora;

27. vyzýva Komisiu, aby ďalej zlepšovala 
cielenú finančnú podporu projektov 
energetickej účinnosti zo strany Európskej 
investičnej banky (EIB), Európskej banky 
pre obnovu a rozvoj (EBOR), Rozvojovej 
banky Rady Európy a Európskeho fondu 
pre energetickú účinnosť (EEEF); vyzýva 
EIB, Rozvojovú banku Rady Európy 
a EBOR, aby vytvorili spoločnú pracovnú 
skupinu, ktorá preskúma alternatívy 
nových finančných nástrojov, ktoré by sa 
mohli sprístupniť členským štátom spolu s 
ich národnými fondmi energetickej 
účinnosti alebo ich prostredníctvom 
s cieľom podnietiť ďalšie investície 
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súkromného sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 27a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. 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 116
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Podnadpis 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Klimatické podmienky Klimatické podmienky, podmienky 
hospodárskej súťaže a ceny energií

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Maurice Ponga

Návrh uznesenia
Podnadpis 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Klimatické podmienky Klimatické a zemepisné podmienky
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 118
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje význam prispôsobenia 
opatrení a požiadaviek týkajúcich sa 
energetickej efektívnosti klimatickým 
podmienkam v jednotlivých členských 
štátoch a regiónoch; vyzýva Komisiu, aby 
to starostlivo zohľadnila pri vypracúvaní 
súboru výkonnostných ukazovateľov;

28. zdôrazňuje význam pravidelného 
hodnotenia, či sú opatrenia a požiadavky 
týkajúce sa energetickej účinnosti stále 
primerané vo vzťahu ku klimatickým 
podmienkam, dôsledkom hospodárskej 
súťaže na priemysel a MSP, ako aj 
k cenám energií v jednotlivých členských 
štátoch a regiónoch; vyzýva Komisiu, aby 
to starostlivo zohľadnila pri vypracúvaní 
súboru výkonnostných ukazovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje význam prispôsobenia 
opatrení a požiadaviek týkajúcich sa 
energetickej efektívnosti klimatickým 
podmienkam v jednotlivých členských 
štátoch a regiónoch; vyzýva Komisiu, aby 
to starostlivo zohľadnila pri vypracúvaní 
súboru výkonnostných ukazovateľov;

28. zdôrazňuje význam prispôsobenia 
opatrení a požiadaviek týkajúcich sa 
energetickej účinnosti klimatickým 
podmienkam a pravidelnej kontroly 
rovnakých podmienok pre priemysel 
a MSP a vývoja cien energií v 
jednotlivých členských štátoch 
a regiónoch; vyzýva Komisiu, aby to 
starostlivo zohľadnila pri vypracúvaní 
súboru výkonnostných ukazovateľov;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 120
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje význam prispôsobenia 
opatrení a požiadaviek týkajúcich sa 
energetickej efektívnosti klimatickým 
podmienkam v jednotlivých členských 
štátoch a regiónoch; vyzýva Komisiu, aby 
to starostlivo zohľadnila pri vypracúvaní 
súboru výkonnostných ukazovateľov;

28. zdôrazňuje skutočnosť, že klimatické 
podmienky sú nesmierne vágnym 
pojmom, ktorý si vymysleli fanatici 
v oblasti zmeny klímy;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 121
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. zdôrazňuje význam prispôsobenia 
opatrení a požiadaviek týkajúcich sa 
energetickej účinnosti klimatickým 
podmienkam v jednotlivých členských 
štátoch a regiónoch; vyzýva Komisiu, aby 
to starostlivo zohľadnila pri vypracúvaní 
súboru výkonnostných ukazovateľov;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 122
Maurice Ponga

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. zdôrazňuje tiež potrebu zohľadniť 
osobitné zemepisné podmienky 
najvzdialenejších regiónov s ohľadom na 
energetickú účinnosť, aby sa lepšie využili 
prírodné osobitosti súvisiace s ich 
ostrovným charakterom (geotermálna, 
solárna, veterná a morská energia);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 123
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. podporuje pokrok v rámci programu 
MARIE pri vytváraní stratégie na zlepšenie 
energetickej hospodárnosti budov v 
Stredozemí; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty v oblasti Stredozemia, aby si 
vymieňali najlepšie postupy a pre južnú 
Európu tak zabezpečili nákladovo 
optimálny model;

29. podporuje pokrok v rámci programu 
MARIE pri vytváraní stratégie na zlepšenie 
energetickej hospodárnosti budov v 
Stredozemí; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty v oblasti Stredozemia, aby si 
vymieňali najlepšie postupy a pre južnú 
Európu tak zabezpečili nákladovo 
optimálny model; vyzýva na vytvorenie 
podobných programov v ostatných 
európskych regiónoch, najmä v strednej 
Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. podporuje pokrok v rámci programu 29. podporuje pokrok v rámci programu 
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MARIE pri vytváraní stratégie na zlepšenie 
energetickej hospodárnosti budov v 
Stredozemí; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty v oblasti Stredozemia, aby si 
vymieňali najlepšie postupy a pre južnú 
Európu tak zabezpečili nákladovo 
optimálny model;

MARIE pri vytváraní stratégie na zlepšenie 
energetickej hospodárnosti budov v 
Stredozemí; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty v oblasti Stredozemia, aby si 
vymieňali najlepšie postupy a pre južnú 
Európu tak zabezpečili nákladovo 
optimálny model; domnieva sa, že 
podobná stratégia by sa mohla realizovať 
pre najvzdialenejšie regióny, najmä 
vzhľadom na to, že väčšina z nich, ale nie 
všetky, sa nachádzajú v trópoch;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 125
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva členské štáty, aby si stanovili 
náročné ciele a zabezpečili, aby verejné 
budovy a súkromné i sociálne bývanie
spĺňali najvyššie normy EÚ v oblasti 
energetickej efektívnosti a podliehali 
pravidelnej energetickej certifikácii;

30. vyzýva členské štáty, aby si stanovili 
náročné ciele a zabezpečili, aby verejné 
budovy spĺňali najprísnejšie normy
energetickej účinnosti, ako sú stanovené 
v smernici 2010/31/EÚ, a podliehali 
pravidelnej energetickej certifikácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Markus Pieper

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva členské štáty, aby si stanovili 
náročné ciele a zabezpečili, aby verejné 
budovy a súkromné i sociálne bývanie
spĺňali najvyššie normy EÚ v oblasti 
energetickej efektívnosti a podliehali 

30. vyzýva členské štáty, aby si stanovili 
náročné ciele a zabezpečili, aby verejné 
budovy spĺňali normy EÚ v oblasti 
energetickej účinnosti a podliehali 
pravidelnej energetickej certifikácii;
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pravidelnej energetickej certifikácii;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 127
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva členské štáty, aby si stanovili 
náročné ciele a zabezpečili, aby verejné 
budovy a súkromné i sociálne bývanie 
spĺňali najvyššie normy EÚ v oblasti 
energetickej efektívnosti a podliehali 
pravidelnej energetickej certifikácii;

30. vyzýva členské štáty, aby si stanovili 
približné ciele a zabezpečili, aby verejné 
budovy a súkromné i sociálne bývanie 
spĺňali najvyššie normy EÚ v oblasti 
energetickej účinnosti a podliehali 
pravidelnej energetickej certifikácii;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 128
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva členské štáty, aby si stanovili 
náročné ciele a zabezpečili, aby verejné 
budovy a súkromné i sociálne bývanie
spĺňali najvyššie normy EÚ v oblasti 
energetickej efektívnosti a podliehali 
pravidelnej energetickej certifikácii;

30. vyzýva členské štáty, aby si stanovili 
náročné ciele a zabezpečili, aby verejné 
budovy a budovy slúžiace na iné účely 
vrátane súkromného i sociálneho bývania
spĺňali najvyššie normy EÚ v oblasti 
energetickej účinnosti a podliehali 
pravidelnej energetickej certifikácii;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 129
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 30a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. so znepokojením konštatuje, že ciele
energetickej účinnosti, ako sa vyžadujú 
v smernici o energetickej účinnosti, ešte 
neboli poskytnuté a/alebo určené pre 
všetky členské štáty; zdôrazňuje, že ak sa 
má splniť záväzok dosiahnutia cieľov 
stratégie Európa 2020, musia sa pre každý 
členský štát stanoviť jasné ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva Komisiu, aby spresnila 
spoločné ukazovatele energetickej 
efektívnosti, ktoré majú členské štáty 
uplatniť a použiť v nadchádzajúcom 
programovom období 2014 – 2020;

31. vyzýva Komisiu, aby spresnila 
spoločné ukazovatele energetickej 
účinnosti v politike súdržnosti, ktoré majú 
členské štáty uplatniť a použiť v 
nadchádzajúcom programovom období 
2014 – 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva Komisiu, aby spresnila 
spoločné ukazovatele energetickej 
efektívnosti, ktoré majú členské štáty 
uplatniť a použiť v nadchádzajúcom
programovom období 2014 – 2020;

31. vyzýva Komisiu, aby spresnila 
spoločné ukazovatele energetickej 
účinnosti, ktoré majú členské štáty uplatniť 
a použiť v programovom období 2014 –
2020;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Zigmantas Balčytis

Návrh uznesenia
Odsek 31a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31a. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila 
hospodársku, zemepisnú a sociálnu 
situáciu pri stanovovaní investičných 
nákladov dosiahnutia úspor jednej kWh 
pre každý členský štát alebo región;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 133
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne
vypracovala pokyny na posudzovanie 
projektov energetickej efektívnosti, ktoré 
by mohli slúžiť ako základ pre zriadenie 
mechanizmu hodnotenia, monitorovania a 
overovania projektov;

32. vyzýva Komisiu, aby za konzultácie 
s členskými štátmi vypracovala pokyny na 
posudzovanie projektov energetickej 
účinnosti, ktoré by mohli slúžiť ako základ 
pre zriadenie mechanizmu hodnotenia, 
monitorovania a overovania projektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Zigmantas Balčytis

Návrh uznesenia
Odsek 32
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
vypracovala pokyny na posudzovanie 
projektov energetickej efektívnosti, ktoré 
by mohli slúžiť ako základ pre zriadenie 
mechanizmu hodnotenia, monitorovania a 
overovania projektov;

32. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
vypracovala pokyny na posudzovanie 
projektov energetickej účinnosti, ktoré by 
mohli slúžiť ako základ pre zriadenie 
mechanizmu hodnotenia, monitorovania a 
overovania projektov a zaručenie 
nákladovej efektívnosti;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 135
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. vyzýva členské štáty, aby na výber 
projektov v oblasti energetickej 
efektívnosti uplatňovali ukazovatele 
výsledkov a kritériá, ktoré umožňujú 
merať skutočný potenciál úspor energie;

33. vyzýva členské štáty, aby pre projekty 
energetickej účinnosti uplatňovali 
ukazovatele výsledkov, ako aj využívania 
transparentných postupov na výber 
projektov a štandardných investičných 
nákladov na jednotku usporenej energie
s maximálnou prípustnou dobou 
splatnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. berie na vedomie najnovšiu správu 
Dvora audítorov o nákladovej efektívnosti 
investícií do energetickej efektívnosti v 
rámci politiky súdržnosti; zdôrazňuje 
odporúčanie Dvora audítorov o používaní 
transparentných a prísnejších kritérií na 

34. berie na vedomie najnovšiu správu 
Dvora audítorov o nákladovej efektívnosti 
investícií do energetickej účinnosti v rámci 
politiky súdržnosti; zdôrazňuje 
odporúčanie Dvora audítorov o používaní 
transparentných a prísnejších kritérií na 
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výber projektov na úrovni EÚ, ako aj na 
úrovni členských štátov; súhlasí so 
závermi dvora, že hodnotiace kritériá 
používané pri prijímaní investičných 
rozhodnutí musia byť jasnejšie 
a presnejšie, pokiaľ ide o spôsob, akým sa 
majú zohľadniť aspekty energetickej 
efektívnosti;

výber projektov na úrovni EÚ, ako aj na 
úrovni členských štátov; berie na vedomie 
závery dvora, že hodnotiace kritériá 
používané pri prijímaní investičných 
rozhodnutí musia byť jasnejšie 
a presnejšie, pokiaľ ide o spôsob, akým sa 
majú zohľadniť aspekty energetickej 
účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. berie na vedomie najnovšiu správu 
Dvora audítorov o nákladovej efektívnosti 
investícií do energetickej efektívnosti v 
rámci politiky súdržnosti; zdôrazňuje 
odporúčanie Dvora audítorov o používaní 
transparentných a prísnejších kritérií na 
výber projektov na úrovni EÚ, ako aj na 
úrovni členských štátov; súhlasí so závermi 
dvora, že hodnotiace kritériá používané pri 
prijímaní investičných rozhodnutí musia 
byť jasnejšie a presnejšie, pokiaľ ide o 
spôsob, akým sa majú zohľadniť aspekty 
energetickej efektívnosti;

34. berie na vedomie najnovšiu správu 
Dvora audítorov o nákladovej efektívnosti 
investícií do energetickej účinnosti v rámci 
politiky súdržnosti; zdôrazňuje 
odporúčanie Dvora audítorov o používaní 
transparentných a prísnejších kritérií na 
výber projektov na úrovni EÚ, ako aj na 
úrovni členských štátov; súhlasí so závermi 
dvora, že hodnotiace kritériá používané pri 
prijímaní investičných rozhodnutí musia 
byť jasnejšie a presnejšie, pokiaľ ide o 
spôsob, akým sa majú zohľadniť aspekty 
energetickej účinnosti, aby sa predišlo 
investíciám do všeobecnej modernizácie 
namiesto zacielených opatrení 
energetickej účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 35
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. konštatuje však, že hodnotenie Dvora 
audítorov je pomerne reštriktívne, pokiaľ 
ide o čas testovania a návratnosti;
zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
integrovaná politika a že je preto pri 
hodnoteniach projektov potrebné zaujať 
komplexný prístup založený na analýze 
nákladov na životný cyklus;

35. konštatuje však, že hodnotenie Dvora 
audítorov je pomerne reštriktívne, pokiaľ 
ide o veľkosť vzorky v rámci štyroch 
operačných programov v troch členských 
štátoch, návratnosť, dátumy projektov, čo 
komplikuje extrapoláciu politiky ako 
celku; zdôrazňuje, že politika energetickej 
účinnosti sa za ostatné roky, odkedy sa 
rokovalo o programoch auditu, značne 
vyvíjala zdôrazňuje, že politika súdržnosti 
je integrovaná politika a že je preto pri 
hodnoteniach projektov potrebné zaujať 
komplexný prístup založený na analýze 
nákladov na životný cyklus;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 35a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35a. berie na vedomie odpoveď Komisie 
na nálezy Dvora audítorov, najmä na jeho 
záver, že by mohlo dochádzať 
ku konfliktu záujmov medzi výsledkami 
„posudzovania potrie” a prístupom 
založeným na „rentabilite” 
a že posudzovanie potrieb by mohlo viesť 
k stanovovaniu odlišných priorít, že je 
dôležité v prípade investícií do verejných 
budov zaujímať zjednotený prístup 
a že zásadná renovácia si môže vyžadovať 
dlhšiu dobu návratnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 140
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. poukazuje na to, že spotreba energie v 
budovách predstavuje najväčší podiel
(40 %) celkovej konečnej spotreby energie 
v EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
väčšina členských štátov zaostáva, pokiaľ 
ide o úplné využitie potenciálu úspor 
energie v budovách; vyzýva Komisiu, aby 
našla spôsoby, ako zaručiť, aby tento 
najväčší potenciál úspor energie nezostal 
nevyužitý;

36. poukazuje na to, že spotreba energie v 
budovách predstavuje najväčší podiel
(40 %) celkovej konečnej spotreby energie 
v EÚ v roku 2010, z čoho 26,7 % 
spotrebovali domácnosti; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že väčšina členských 
štátov zaostáva, pokiaľ ide o úplné využitie 
potenciálu úspor energie v budovách;
vyzýva Komisiu, aby našla spôsoby, ako
podnecovať, aby tento najväčší potenciál 
úspor energie nezostal nevyužitý;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. poukazuje na to, že spotreba energie v 
budovách predstavuje najväčší podiel
(40 %) celkovej konečnej spotreby energie 
v EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
väčšina členských štátov zaostáva, pokiaľ 
ide o úplné využitie potenciálu úspor 
energie v budovách; vyzýva Komisiu, aby
našla spôsoby, ako zaručiť, aby tento 
najväčší potenciál úspor energie nezostal 
nevyužitý;

36. poukazuje na to, že spotreba energie v 
budovách predstavuje najväčší podiel
(40 %) celkovej konečnej spotreby energie 
v EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
väčšina členských štátov zaostáva, pokiaľ 
ide o úplné využitie potenciálu úspor 
energie v budovách; vyzýva Komisiu, aby
vypracovala návrh, v ktorom stanoví jasné 
a záväzné ciele, čo sa týka spotreby
energie budov v členských štátoch EÚ;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 142
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. poukazuje na to, že spotreba energie v 
budovách predstavuje najväčší podiel 
(40 %) celkovej konečnej spotreby energie 
v EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
väčšina členských štátov zaostáva, pokiaľ 
ide o úplné využitie potenciálu úspor 
energie v budovách; vyzýva Komisiu, aby 
našla spôsoby, ako zaručiť, aby tento 
najväčší potenciál úspor energie nezostal 
nevyužitý;

36. poukazuje na to, že spotreba energie v 
budovách predstavuje najväčší podiel 
(40 %) celkovej konečnej spotreby energie 
v EÚ a predstavuje 36 % emisií CO2 Únie; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že väčšina 
členských štátov zaostáva, pokiaľ ide o 
úplné využitie potenciálu úspor energie 
v budovách; vyzýva Komisiu, aby našla 
spôsoby, ako zaručiť, aby tento najväčší 
potenciál úspor energie nezostal nevyužitý;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 36a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36a. pripomína, že prirodzený cyklus 
renovácie budov je 40 rokov a že 
technológie úspor energie sú v tomto 
sektore dobre rozpracované, čo znamená, 
že väčšina bariér, ktoré bránia plnému 
využívaniu potenciálnu úspor energie, má 
netechnickú povahu; poukazuje na to, že 
aj v dôsledku povahy projektov renovácie 
v oblasti energetickej účinnosti, ktoré sú 
často menej viditeľné, menšie a ťažšie 
agregovateľné, zohrávajú európske 
štrukturálne a investičné fondy kľúčovú 
úlohu pri poskytovaní financovania 
potrebného na prekonanie týchto bariér;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 144
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. konštatuje, že potenciál úspor energie, 
ktorý do značnej miery závisí od stavu 
existujúceho fondu budov, nie je medzi 
členskými štátmi rovnaký;

37. konštatuje, že potenciál úspor energie, 
ktorý do značnej miery závisí od stavu 
existujúceho fondu budov, nie je medzi 
regiónmi rovnaký;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. konštatuje, že potenciál úspor energie, 
ktorý do značnej miery závisí od stavu 
existujúceho fondu budov, nie je medzi 
členskými štátmi rovnaký;

37. konštatuje, že potenciál úspor energie, 
ktorý do značnej miery závisí od stavu 
existujúceho fondu budov, nie je medzi 
členskými štátmi rovnaký; vyzýva členské 
štáty, aby spresnili svoje definíciu 
„dôstojného bývania“, aby zahŕňala aj 
normy energetickej účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. zdôrazňuje, že verejné investície do 38. zdôrazňuje, že verejné investície do 
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energetickej efektívnosti v budovách sú 
potrebné najmä v nových členských 
štátoch, kde existuje významný potenciál 
zníženia spotreby energie prostredníctvom 
nákladovo efektívnych opatrení;

energetickej účinnosti v budovách sú 
potrebné najmä v najmenej rozvinutých 
regiónoch v členských štátoch, ktoré sú 
príjemcami financovania z kohézneho 
fondu, kde existuje významný potenciál 
zníženia spotreby energie prostredníctvom 
nákladovo efektívnych opatrení;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 147
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 38a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38a. zdôrazňuje význam energetickej 
účinnosti v sociálnom bývaní; vyzýva 
členské štáty, aby umožnili, aby sa 
dosiahli úspory energie prostredníctvom 
modernizácie fondu sociálneho bývania, 
čím sa bude bojovať proti energetickej 
chudobe; podporuje stanovenie investícií 
do energetickej účinnosti a využívania 
obnoviteľných zdrojov energie 
v sociálnom a dostupnom bývaní za 
prioritu; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby prijali integrované opatrenia založené 
na miestnych energetických auditoch 
v súkromnom i verejnom sektore, najmä 
prostredníctvom využitia efektívnych, 
dlhodobých finančných pákových efektov 
na zvýšenie energetickej účinnosti 
obytných budov tak v mestských, ako aj vo 
vidieckych oblastiach, pri súčasnom 
zaručení, aby to neviedlo k výraznému 
zvýšeniu nákladov bývania pre 
nájomníkov po zohľadnení úspor energie; 
vyzýva Komisiu, aby koordinovala toto 
úsilie a aby preskúmala možnosť 
zavedenia stimulačných opatrení;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 148
Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 39a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39a. konštatuje, že vidiecke a odľahlé 
oblasti majú ideálne podmienky na 
zavádzanie účinných foriem 
decentralizovanej výroby energie, ktorá 
znižuje straty energie v dôsledku prenosu 
elektrickej energie na veľké vzdialenosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 40

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

40. vyzýva príslušné orgány verejnej moci, 
aby urýchlili renováciu budov, ktoré 
vlastnia, a to za využitia finančných 
prostriedkov politiky súdržnosti s cieľom 
vytvoriť potrebný pákový efekt a ísť 
príkladom;

40. vyzýva príslušné orgány verejnej moci, 
aby urýchlili renováciu budov, ktoré 
vlastnia, pri súčasnom podporovaní
a pomoci súkromným podnikom pri 
investovaní do projektov energetickej 
účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 40a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

40a. vyzýva členské štáty, aby osobitnú 
pozornosť venovali ťažkostiam, ktorým 
čelí spoločné vlastníctvo mnohorodinných 
bytových domov, ktoré predstavujú zložitý 
problém parazitovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 41

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

41. vyzýva Komisiu, aby šírila povedomie 
o skutočnom potenciáli zásadnej renovácie 
fondu budov prostredníctvom podpory 
členských štátov pri príprave ich plánov
renovácie; odporúča, aby sa tieto plány
vypracovali súčasne s návrhmi operačných 
programov a aby sa zamerali na začlenenie 
využívania inovačných finančných 
nástrojov a zahŕňali orientačné medzníky, 
ktoré povedú k dôvere investorov;

41. vyzýva Komisiu, aby šírila povedomie 
o skutočnom potenciáli zásadnej renovácie 
a postupnej renovácie fondu budov 
prostredníctvom podpory členských štátov 
pri príprave ich stratégií renovácie; 
odporúča, aby sa tieto stratégie
vypracovali súčasne s návrhmi operačných 
programov a aby sa zamerali na začlenenie 
využívania inovačných finančných 
nástrojov a zahŕňali orientačné medzníky, 
ktoré povedú k dôvere investorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 41

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

41. vyzýva Komisiu, aby šírila povedomie 
o skutočnom potenciáli zásadnej renovácie 
fondu budov prostredníctvom podpory 

41. vyzýva Komisiu, aby šírila povedomie 
o skutočnom potenciáli zásadnej renovácie 
fondu budov prostredníctvom podpory 
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členských štátov pri príprave ich plánov 
renovácie; odporúča, aby sa tieto plány 
vypracovali súčasne s návrhmi operačných 
programov a aby sa zamerali na začlenenie 
využívania inovačných finančných 
nástrojov a zahŕňali orientačné medzníky, 
ktoré povedú k dôvere investorov;

členských štátov a regiónov pri príprave 
ich plánov renovácie; odporúča, aby sa 
tieto plány vypracovali súčasne s návrhmi 
operačných programov a aby sa zamerali 
na začlenenie využívania inovačných 
finančných nástrojov a zahŕňali orientačné 
medzníky, ktoré povedú k dôvere 
investorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 41a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

41a. upriamuje však pozornosť na 
výrazné energetické straty súvisiace 
s ostatnými odvetviami vrátane odvetví 
strojových motorov, obrábacích strojov 
a spaľovacích motorov, ktoré stále nie sú 
dostatočne energeticky účinné; domnieva 
sa, že z kohéznej politiky by sa mali 
financovať projekty týkajúce sa najmä 
výskumu a aplikovaného výskumu 
zameraného na zlepšovanie energetickej 
účinnosti týchto druhov pohonných 
jednotiek;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 154
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 42

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

42. poveruje svojho predsedu, aby postúpil 
toto uznesenie Rade a Komisii.

42. poveruje svojho predsedu, aby postúpil 
toto uznesenie Rade, Komisii a Výboru 
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regiónov.

Or. en


