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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky 
soudržnosti

(2013/2038(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 191 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 37 Listiny základních práv Evropské unie,

– s ohledem na článek 3 a článek 6 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu
a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 
5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1783/1999,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012
o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 
2004/8/ES a 2006/32/ES,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 
2010 o energetické náročnosti budov,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 18. dubna 2013 nazvanou „Finanční podpora 
energetické účinnosti budov“ (COM(2013)0225),

– s ohledem na 5. kapitolu zprávy (Evropské rozdíly týkající se chudoby v oblasti oblasti 
čisté energie a čistých paliv) Evropského odborového institutu (ETUI) nazvanou 
„Referenční údaje o pracující Evropě v roce 2013“, Brusel 2013,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006
o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení 
směrnice Rady 93/76/EHS,
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– s ohledem na svou zprávu ze dne 30. dubna 2013 o sociálním bydlení v Evropské unii1,

– s ohledem na zprávu Rady ze dne 4. března 2013 nazvanou „Provádění evropského 
semestru – souhrnná zpráva“ (6754/13),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. ledna 2011 nazvané „Přínos regionální politiky
k inteligentnímu růstu v rámci strategie Evropa 2020“ (COM(2011)0017), 

– s ohledem na statistickou příručku Komise na rok 2012 nazvanou „Energetika EU
v číslech“2,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2008 nazvané „Politika soudržnosti: 
investice do reálné ekonomiky“ (COM(2008)0876),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. října 2006 nazvané „Akční plán pro energetickou 
účinnost: využití možností“ (COM(2006)0545),

– s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 21/2012 nazvanou „Nákladová efektivita 
investic do energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2009 o plánu evropské hospodářské obnovy3,

– s ohledem na zprávu banky Kreditanstalt für Wiederaufbau nazvanou „Dopady 
podpůrných programů banky Kreditanstalt für Wiederaufbau v oblasti energeticky účinné 
výstavby a obnovy na veřejné rozpočty“4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2013 o úloze politiky EU v oblasti soudržnosti
a jejích představitelů v zavádění nové evropské energetické politiky5,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. března 2011 nazvané „Plán přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“ (COM(2011)0112),

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. května 2012 o Evropě účinněji využívající zdroje6,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 18. dubna 2013 nazvanou „Politika soudržnosti: 
Strategická zpráva 2013 o provádění programů na období 2007–2013“ 
(COM(2013)0210),

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 4. května 2012 nazvané „Energetická 
účinnost ve městech a regionech – zaměření na rozdíly mezi venkovskými oblastmi
a městy“7,

                                               
1 A7-0155/2013.
2 http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_energy_figures.pdf.
3 Pøijaté texty, P6_TA(2009)0123.
4https://www.kfw.de/migration/Weiterleitung-zur-Startseite/Homepage/KfW-Group/Research/PDF-
Files/Energy-efficient-building-and-rehabilitation.pdf.
5 Pøijaté texty, P7_TA(2013)0017.
6 Pøijaté texty, P7_TA(2012)0223.
7 Úø. vìst. C 225, 27.7.2012, s. 52.
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– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 14. prosince 2011 nazvané „Energetická 
účinnost“1,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) nazvané 
„Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti“2,

– s ohledem na politický dokument k projektům MARIE/ELIH-MED nazvaný „Hledání 
lepších možností řešení výzev v oblasti energetické účinnosti budov na základě 
nadnárodní spolupráce v rámci programu MED“,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. března 2011 nazvané „Plán energetické účinnosti 
2011“ (COM(2011)0109),

– s ohledem na doporučení strukturálních fondů a Fondu soudržnosti k investicím do 
udržitelné energetiky (program SF Energy Invest) nazvaná „Praktická doporučení pro 
zvýšení podílu investic do udržitelné energetiky v nadcházejícím programovém období 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2014–2020“3,

– s ohledem na zprávu předloženou Komisi společností Ismeri Europa a nazvanou „Síť pro 
odborné hodnocení poskytující politickou analýzu fungování politiky soudržnosti v letech 
2007–2013 – souhrn vnitrostátních zpráv za rok 2011“,

– s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 27. března 2013 nazvanou „Rámec politiky 
pro klima a energetiku do roku 2030“ (COM(2013)0169),

– s ohledem na studii společnosti Copenhagen Economics nazvanou „Investice do 
energeticky účinné renovace budov a jejich četné přínosy“4,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku (A7–0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že lepší energetickou účinností se rozumí využití menších 
energetických vstupů při zajištění stejné úrovně ekonomické činnosti nebo služby5;

B. vzhledem k tomu, že podpora energetické účinnosti je zakotvena v čl. 194 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) v souvislosti s vytvářením a fungováním 
vnitřního trhu a potřebou chránit životní prostředí a zlepšovat jeho stav;

C. vzhledem k tomu, že dosažení energetické účinnosti je pro Komisi a členské státy 
klíčovou prioritou, čehož dokladem je i jeden z cílů strategie EU 2020, podle něhož se má 
energetická účinnost zvýšit o 20 %;

                                               
1 Úø. vìst. C 54, 23.2.2012, s. 49.
2 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.20571
3 http://www.sf-energyinvest.eu/fileadmin/Dateien/Downloads/May2012-Recommendations.pdf.
4 http://www.renovate-europe.eu/uploads/Multiple%20Benefits%20Study_Key%20Messages%20Brochure.pdf.
5 Sdìlení Komise ze dne 19. øíjna 2009 nazvané „Akèní plán pro energetickou úèinnost: využití možností“, 
COM(2006)0545.
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D. vzhledem k tomu, že investice do energetické účinnosti mohou mít svou ekonomickou, 
sociální a environmentální návratnost;

E. vzhledem k tomu, že včasné a účinné provedení směrnice o energetické účinnosti může 
významně snížit spotřebu energie, omezit dovážení fosilních paliv, vytvořit nová pracovní 
místa, zajistit sociální ochranu a vymýtit energetickou chudobu; 

F. vzhledem k tomu, že v současném programovém období 2007–2013 bylo v rámci 
rozpočtu politiky soudržnosti na energetickou účinnost přiděleno 5,5 miliardy EUR;

G. vzhledem k tomu, že v poslední zprávě Komise1 se uvádí, že do konce roku 2011 bylo na 
konkrétní projekty v oblasti energetické účinnosti přiděleno téměř 3,8 miliardy EUR 
včetně revolvingových fondů, což představuje 68% míru plnění;

vzhledem k tomu, že Rada ve své souhrnné zprávě z března 20132 uvedla mezi faktory, které 
nepříznivě ovlivňují rozvoj energetické účinnosti, nedostatečné informace a finanční 
pobídky, malé zviditelnění opatření na podporu energetické účinnosti a nevyhovující 
provádění stávajících právních předpisů, přičemž konstatovala, že tyto faktory jsou 
povahy spíše praktické než regulační;

Obecné připomínky

1. zdůrazňuje, že v nynějším krizovém období se může zvyšování energetické účinnosti 
ukázat jako rozhodující prostředek podpory konkurenceschopnosti, tvorby pracovních 
míst a růstu a že představuje všeobecně přínosnou možnost, jak čelit změně klimatu;

2. podporuje závazek EU dosáhnout cíle zvýšení energetické účinnosti do roku 2020 o 20 %; 
se znepokojením konstatuje, že úsilí, které členské státy vynakládají nebo hodlají 
vynakládat v souvislosti s úsporami energie, povede podle stávajících odhadů pouze k 9% 
zlepšení; v této souvislosti členské státy naléhavě vyzývá, aby v zájmu splnění cíle 
stanoveného strategií EU 2020 vyvinuly další úsilí;

3. konstatuje, že zaměření veřejných výdajů na energeticky účinné produkty, způsoby 
dopravy, budovy, průmysl, práce a služby může přispět ke snížení výdajů veřejných 
orgánů za energii a poskytnout za veřejné peníze vyšší hodnotu;

4. zdůrazňuje, že využívání strukturálních fondů v oblasti energetické účinnosti by členské 
státy měly chápat jako investiční příležitost se značným pákovým efektem, nikoli za 
výdaj;

5. vyzývá Komisi, aby zlepšila právní jistotu, pokud jde o pravidla regionální státní podpory 
sociálního bydlení či investic do udržitelných budov a udržitelné energetiky;

6. připomíná, že více než 9 % občanů EU není v současné době schopno dostatečně vytápět 
své domovy; konstatuje, že energetická chudoba je obzvláště závažným problémem
v nových členských státech, přičemž ve většině případů je způsobena špatnými 

                                               
1 COM(2013)0225, zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radì ze dne 18. dubna 2013 s názvem „Finanèní 
podpora energetické úèinnosti budov“.
2 Provádìní evropského semestru – souhrnná zpráva Rady ze dne 4. bøezna 2013, 6754/13.
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vlastnostmi obydlí; vyzývá Komisi, aby se podrobně zabývala souvislostmi mezi 
podporou energetické účinnosti, energetickou chudobou a zranitelnými spotřebiteli;

7. zdůrazňuje, že je třeba zajistit cílenou podporu investic do sociálního bydlení; vybízí proto 
členské státy a všechny zainteresované strany, aby sociálnímu bydlení přisoudily 
významné místo ve vnitrostátních programech reforem a při utváření strategických priorit
v rámci partnerských dohod na nadcházející programové období 2014–2020;

Nadcházející programové období 2014–2020 a legislativní změny

8. připomíná, že v roce 2009 se uvolnily předpisy Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR) týkající se energetické účinnosti, díky čemuž se bydlení stalo způsobilým
k podpoře ve všech částech EU až do výše 4 %; se znepokojením konstatuje, že v praxi 
toto politické opatření nevedlo k žádnému podstatnému zvýšení objemu prostředků 
poskytovaných na tento cíl; poukazuje na význam zajištění právní jasnosti opatření
v oblasti energetické účinnosti ještě před zahájením nového programového období 2014–
2020;

9. vítá nové možnosti, které nabízejí EFRR a Fond soudržnosti v novém programovém 
období 2014–2020, i významnější úlohu, která byla těmto fondům v souvislosti s plněním 
cílů v oblasti energetické účinnosti přiřčena; podporuje zejména budoucí úlohu Fondu 
soudržnosti, který má sloužit k financování sektoru bydlení jako celku;

10. trvá na svém stanovisku, které hájí v probíhajících jednáních o regulaci EFRR
v souvislosti se stanovením procentuálního podílu vyhrazených prostředků, jež mají být 
využity na konkrétní tematické cíle v jednotlivých kategoriích regionů, tak aby byl 
zaručen významný nárůst prostředků přidělených na energetickou účinnost a obnovitelné 
zdroje energie; připomíná, že přidělování prostředků má zásadní význam pro snadnější 
mobilizaci místních subjektů a přispívá k vytváření stabilních a dlouhodobých programů 
renovace; 

11. vítá návrh Komise, aby inovativní finanční nástroje EFRR bylo možné v nadcházejícím 
programovém období 2014–2020 využívat na všechny tematické cíle včetně energetické 
účinnosti; 

12. podporuje Komisí předložené návrhy na zjednodušení architektury strukturálních fondů
v novém programovém období 2014–2020; je přesvědčen, že uzavření jednání o nařízení
o společných ustanoveních (CPR) by mělo vést k úspěšnému zavedení možnosti využívání 
několika fondů zároveň, což by pro velké projekty v oblasti energetické účinnosti bylo 
velkým přínosem; 

13. vítá pokrok, jehož bylo při jednání o nařízení o společných ustanoveních (CPR) dosaženo
v oblasti dohod o partnerství; vyzývá v této souvislosti členské státy a řídící orgány, aby 
tohoto mechanismu náležitě využívaly a pořádaly za tím účelem během příprav 
operačních programů konzultační fóra s příslušnými subjekty působícími v oblasti 
energetické účinnosti;

14. vyzývá členské státy, aby své celostátní, regionální a místní strategie v oblasti energetiky
a klimatu uvedly do souladu s cíli EU; konkrétně pak členské státy vybízí k posilování 
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vztahů mezi jejich jednotlivými vnitrostátními akčními plány energetické účinnosti
a operačními programy s cílem zajistit, aby se evropské strukturální a investiční fondy 
staly součástí jednotné strategie, ale odpovídaly přitom i nadále potřebám jednotlivých 
území; upozorňuje, že přispět by k tomu mohl nový rámec předběžných podmínek;

15. v souvislosti s blížícím se uzavřením jednání o víceletém finančním rámci členským 
státům znovu připomíná význam dobře zajištěného rozpočtu víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020, v němž by politika soudržnosti mohla a měla působit jako hnací 
síla obnovy;

Zvyšování povědomí a význam šíření informací

16. vyzývá Komisi k dalšímu zdokonalení a šíření dosud jen neúplných a asymetrických 
informací, které jsou nyní dostupné o problematice energetické účinnosti, ziskovosti 
investic do energetické účinnosti, osvědčených metodách a poskytovatelích příslušných 
služeb;

17. zdůrazňuje, že nedostatek podrobných informací o stavu domovního a bytového fondu na 
regionální úrovni představuje pro celostátní a regionální orgány hlavní překážku, když 
mají formulovat své strategie a plány;

18. vybízí řídící orgány, aby zlepšily viditelnost operačních programů a příležitostí pro 
projekty v oblasti udržitelného využívání energie, které nabízejí potenciálním příjemcům; 
navrhuje, aby byly za tím účelem vytvořeny vnitrostátní internetové stránky, platformy
a databáze pro potenciální příjemce a zainteresované subjekty, organizovány semináře
a akce, na nichž by se poskytovaly informace cílovým skupinám, a přijata opatření ke 
zvýšení viditelnosti a přístupnosti již existujících internetových zdrojů (jako je například 
internetový portál Build Up a příručka programu SF Energy Invest);

19. vybízí řídící orgány, aby v nadcházejícím programovém období 2014–2020 podporovaly 
integrované projekty a uplatňovaly za tím účelem holistický přístup k energetické 
účinnosti na územní úrovni, zejména skrze využívání nových nástrojů strategického 
plánování, jako jsou integrované územní investice, a zapojení stávajících iniciativ, jako je 
Pakt starostů a primátorů, do vytváření integrovaných plánů;

20. navrhuje, aby Komise, členské státy a řídící orgány přijaly koordinovaná opatření za 
účelem provádění a správy projektů v oblasti energetické účinnosti, která by byla 
financována z prostředků evropských strukturálních a investičních fondů a která by 
podporovala tolik potřebný dialog a výměnu osvědčených postupů;

Budování kapacit a technická pomoc

21. vyzývá členské státy, aby postupovaly podle doporučení Komise1 a dbaly ve větší míře
o budování kapacit s využitím rozpočtů na technickou pomoc, tak aby se subjekty 
působící na místní a regionální úrovni a v rámci občanské společnosti mohly podílet na 
strategiích zaměřených na přizpůsobování se změně klimatu a její zmírňování;

                                               
1 sdìlení Komise s názvem „Pøínos regionální politiky k udržitelnému rùstu v rámci strategie Evropa 2020“, 
leden 2011.
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22. uznává, že přechod k energeticky účinným technologiím vyžaduje nové dovednosti, 
ekologicky uvědomělé odborné vzdělání a specializovanou odbornou přípravu v oblasti 
stavebnictví a dalších odvětvích; vybízí v této souvislosti členské státy, aby i nadále 
využívaly fondů k poskytování technické pomoci na všech úrovních (například 
prostřednictvím nástroje ELENA); členské státy dále vyzývá, aby využívaly strukturálních 
fondů k rekvalifikaci a zvyšování dovedností pracovníků, díky nimž byli připraveni 
zastávat profese nově vznikající v rámci nízkouhlíkového hospodářství;

Funkce finančních nástrojů

23. zdůrazňuje, že spojení grantů a finančních nástrojů může sloužit jako úspěšný a inovativní 
přístup k podněcování soukromého financování, vytváření nových modelů partnerství 
soukromého a veřejného sektoru a podpoře inovací; 

24. poukazuje na to, že úsilí o získání finančních prostředků na financování projektů v oblasti 
energetické účinnosti naráží často na překážky vytvářené trhem, právními předpisy či 
nejistotou, jako jsou vysoké počáteční náklady na straně investorů a obtížná možnost 
předpovídat, jaký je přesný potenciál k dosažení úspor energie;

25. se znepokojením upozorňuje na to, že současná hospodářská a finanční krize a rozsáhlá 
úsporná opatření, jež jsou uplatňovány v celé EU, působí členským státům stále větší 
potíže při hledání finančních zdrojů nezbytných ke spolufinancování programů politiky 
soudržnosti, které se týkají energetické účinnosti; považuje v této souvislosti za zásadní, 
aby byly nalezeny nové, inovativní způsoby financování projektů v oblasti energetické 
účinnosti;

26. oceňuje, že Komise podporuje významnější roli nových a inovativních finančních nástrojů
v nadcházejícím programového období 2014–2020; zdůrazňuje, že jejich opožděné 
zavádění a právní nejasnosti představují pro členské státy i pro další zainteresované 
subjekty podílející se na správě těchto nástrojů značný problém; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby neprodleně předložila návrhy, v nichž představí standardizované finanční nástroje 
dostupné na podporu opatření v oblasti energetické účinnosti;

27. vyzývá Komisi, aby se zasadila o další zlepšování možností cílené finanční podpory 
projektů v oblasti energetické účinnosti ze strany Evropské investiční banky (EIB)
a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD); vyzývá EIB, Rozvojovou banku Rady 
Evropy (CEB) a EBRD, aby zřídily společnou pracovní skupinu, která se bude zabývat 
alternativami nových finančních nástrojů, jichž by členské státy mohly využívat společně 
se svými vnitrostátními fondy pro energetickou účinnost ke stimulování dodatečných 
investic ze strany soukromého sektoru;

Klimatické podmínky

28. zdůrazňuje, že požadavky a opatření v oblasti energetické účinnosti se musí přizpůsobovat 
klimatickým podmínkám jednotlivých členských států a regionů; vyzývá Komisi, aby tuto 
okolnost pečlivě uvážila při sestavování souboru výkonnostních ukazatelů;

29. podporuje pokrok, kterého bylo dosaženo v rámci programu MARIE při vytváření 
strategie zlepšování energetické účinnosti bydlení ve Středomoří; vyzývá v této 
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souvislosti členské státy v oblasti Středomoří, aby sdílely osvědčené postupy, které by jim 
umožnily vytvořit nákladově optimální model pro jižní Evropu;

Ukazatele a kritéria

30. vyzývá členské státy, aby si vytyčily náročné cíle, jejichž dosažením bude zajištěno, že 
jak veřejné budovy, tak i soukromé a sociální bydlení budou splňovat nejpřísnější 
evropské normy týkající se energetické účinnosti, a aby stanovily povinnost pravidelného 
osvědčování jejich energetické účinnosti;

31. vyzývá Komisi, aby vysvětlila, jaké společné ukazatele energetické účinnosti budou 
členské státy uplatňovat a používat v nadcházejícím programovém období 2014–2020; 

32. vyzývá Komisi, aby bez prodlení vypracovala pokyny pro posuzování projektů v oblasti 
energetické účinnosti, které by se mohly stát základem mechanismu hodnocení projektů, 
jejich monitorování a prověřování;

33. vyzývá členské státy, aby v oblasti energetické účinnosti uplatňovaly takové ukazatele 
výsledků a taková kritéria pro výběr projektů, jež umožňují měření skutečného potenciálu
k úsporám energie;

34. bere na vědomí poslední zprávu Účetního dvora týkající se nákladové efektivity investic 
do energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti; zdůrazňuje, že podle doporučení 
Účetního dvora mají být pro výběr projektů používána transparentní a přísnější kritéria,
a to jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států; souhlasí se závěrem Účetního dvora, 
že používaná hodnotící kritéria, na nichž se zakládá investiční rozhodnutí, musí být 
jasnější a jednoznačnějším způsobem určovat, jak mají být zohledňovány aspekty 
související s energetickou účinností;

35. konstatuje nicméně, že pokud jde o zkušební období a dobu návratnosti investic, je 
hodnocení Účetního dvora poměrně restriktivní; zdůrazňuje, že politika soudržnosti je 
politikou integrovanou, a že při posuzování projektů je tudíž nutné uplatňovat komplexní 
přístup založený na analýze nákladů životního cyklu;

Význam odvětví bydlení

36. poukazuje na to, že spotřeba energie v budovách představuje v rámci celkové konečné 
spotřeby energie v EU největší podíl – 40 %; vyjadřuje politování nad tím, že většina 
členských států v případě budov nedokáže plně využívat jejich potenciál k úsporám 
energie; vyzývá Komisi, aby našla způsoby, jak zajistit, že tento největší potenciál
k zajištění úspor energie nezůstane nevyužitý; 

37. konstatuje, že potenciál k dosažení úspor energie, který závisí převážně na stavu 
existujícího domovního a bytového fondu, není ve všech členských státech stejný;

38. zdůrazňuje, že veřejné investice do energetické účinnosti budov jsou potřebné zejména
v nových členských státech, kde jsou značné možnosti snižování spotřeby energie 
prostřednictvím nákladově efektivních opatření; 
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39. vybízí členské státy, aby v co největší míře využívaly vnitrostátní a regionální programy, 
které jim umožní zajistit, aby se s vysokou energetickou účinností počítalo v návrzích 
nových budov i v úpravách stávajícího domovního a bytového fondu (modernizace), a to i 
v případě domácností s nízkými příjmy;

40. vyzývá příslušné místní orgány, aby urychlily tempo renovací budov, které mají ve svém 
vlastnictví, a využívaly k tomu financování v rámci politiky soudržnosti, které poskytuje 
potřebný pákový efekt a slouží jako vzorový případ;

41. vyzývá Komisi, aby vytvářela povědomí o skutečném potenciálu důkladných renovací 
domovního a bytového fondu a podporovala za tím účelem členské státy v připravování 
jejich renovačních plánů; doporučuje, aby tyto plány byly sestavovány souběžně
s vytvářením návrhů operačních programů a aby se zaměřovaly na to, že v jejich rámci 
budou využívány inovativní finanční nástroje, a obsahovaly orientační cíle, které budou 
posilovat důvěru investorů;

42. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Přínosy energetické účinnosti si EU v rámci své strategie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění uvědomuje již dlouho. EU stojí nicméně před závažným problémem, 
jak dosáhnout do roku 2020 cíle snížení celkové spotřeby energie o 20 %, v čemž by mohly
a měly hrát významnější úlohu opatření na podporu energetické účinnosti. Zvyšování 
energetické účinnosti má rozhodující význam pro evropskou konkurenceschopnost
a představuje všeobecně přínosnou možnost, jak bojovat proti změně klimatu. Investice do 
opatření na podporu energetické účinnosti mohou mít bezprostřední a hmatatelné přínosy pro 
domácnosti i podniky, jako je snížení nákladů, vznik pracovních příležitostí, růst či motivace
k přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství. 

Vzhledem k tomu, že politika soudržnosti je jedním z hlavních zdrojů podpory, které mohou 
vrátit EU zpět na cestu k dosažení cíle snížení energetické účinnosti, zareagovala Komise na 
tuto výzvu návrhem, aby byl v příštím programovém období (2014–2020) na výdaje týkající 
se změny klimatu, mezi něž patří i výdaje v oblasti energetické účinnosti, vyhrazen v rozpočtu 
politiky soudržnosti téměř dvojnásobný podíl. Větší finanční závazek, pevnější zakotvení
v připravovaných právních předpisech (tematické zaměření) a jasně vymezená úloha opatření 
na podporu energetické účinnosti v rámci prováděcích postupů (operační programy) 
představují tři pilíře podpory budoucích opatření na podporu energetické účinnosti v rámci 
politiky soudržnosti.

Komise již zdůraznila, že vyšší energetická účinnost vyžaduje především intenzivnější úsilí
o dosažení větší efektivity v oblasti dopravy a v oblasti bydlení a výstavby, tedy v oblastech, 
kde mají zásadní úlohu veřejné orgány, zejména orgány na regionální a místní úrovni. 
Zpravodajka s ohledem na tuto skutečnost ve své zprávě navrhuje přímá opatření, jejichž 
přijetí by zajistilo, že odvětví, kde je potenciál k dosažení úspor energie největší, nezůstane
v nadcházejícím programovém období 2014–2020 stranou.

Jednání o celkové výši víceletého rozpočtu EU stále probíhají a je velmi důležité, aby bylo 
členským státům znovu připomenuto, jak velký význam má jejich podíl na zajištění náležitě 
financovaného rozpočtu politiky soudržnosti. Pouze prostřednictvím většího finančního 
závazku bude Evropa schopna nadále plnit své cíle v oblasti energetické účinnosti. 
Parlamentní vyjednávací tým pro EFRR v současnosti pracuje na dosažení toho, aby byl větší 
podíl prostředků na energetickou účinnost vyčleněn v rámci EFRR pro všechny typy regionů. 
Zpravodajka chce tudíž prostřednictvím této zprávy přispět k debatě o důležitosti energetické 
účinnosti jednak tím, že v ní posuzuje stávající výsledky opatření v oblasti politiky 
soudržnosti, která se zaměřovala na energetickou účinnost, jednak tím, že navrhuje 
doporučení, jak posílit dopad opatření v nadcházejícím programovém období.

Zpráva si rovněž klade za úkol objasnit, jak se s cíli v oblasti energetické účinnosti slučují 
vzájemně provázané evropské, vnitrostátní a regionální záměry a cíle politiky soudržnosti. 

Ve své poslední souhrnné zprávě ze dne 4. března 2013 o provádění evropského semestru 
dospělo předsednictví Rady k závěru, že z připomínek delegací členských států k otázce 
energetické účinnosti vyplývá, že „na rozvoj energetické účinnosti mají podle názoru delegací 
nepříznivý vliv faktory spíše praktické než regulační povahy, například nedostatečné 
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informace a finanční pobídky, malé zviditelnění energetické účinnosti a nevyhovující 
provádění stávajících právních předpisů“.

S ohledem na tuto poslední souhrnnou zprávu Rady zpráva také důkladně zvažuje a analyzuje 
otázky vznesené v poslední zprávě Účetního dvora o nákladové efektivitě investic do 
energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti1, jakož i připravovanou strategickou zprávu 
Komise o provádění programů v letech 2007–2013 (která bude zveřejněna do konce března 
2013).

                                               
1 http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/20590745.PDF.


