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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní opatrení energetickej efektívnosti a ich vplyve v rámci politiky súdržnosti

(2013/2038(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 191 ods. 2 ZFEÚ,

– so zreteľom na článok 37 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na články 3 a 6 ZEÚ,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 
z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1783/1999,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje 
Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 
o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 
2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES,

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

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020: stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

– so zreteľom na správu Komisie z 18. apríla 2013 s názvom Finančná podpora energetickej 
účinnosti budov (COM(2013)0225),

– 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,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 
o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, a ktorou sa 
zrušuje smernica Rady 93/76/EHS,
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– so zreteľom na svoju správu z 30. apríla 2013 o sociálnom bývaní v Európskej únii1,

– so zreteľom na správu Rady zo 4. marca 2013 s názvom Vykonávanie európskeho 
semestra – súhrnná správa (6754/13),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. januára 2011 s názvom Prínos regionálnej 
politiky k udržateľnému rastu v rámci stratégie Európa 2020 (SEC(2011)17), 

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

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 s názvom Politika súdržnosti: 
investície do reálnej ekonomiky (COM(2008)0876),

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

– so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 21/2012 s názvom Efektívnosť 
nákladov na investície do energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2009 o pláne hospodárskej obnovy Európy3,

– so zreteľom na správu bankovej skupiny KfW Research s názvom Vplyv podporných 
programov KfW v oblasti energeticky hospodárnej výstavby a renovácie na verejné 
rozpočty 4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2013 o úlohe politiky súdržnosti EÚ a jej 
subjektov pri realizácii novej európskej energetickej politiky5,

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

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. mája 2012 o Európe efektívne využívajúcej zdroje6,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. apríla 2013 s názvom Politika súdržnosti: 
strategická správa 2013 o vykonávaní programov v období rokov 2007 – 2013 
(COM(2013)0210),

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 4. mája 2012 s názvom Energetická 
účinnosť v mestách a regiónoch – zameranie na rozdiely medzi vidieckymi okresmi 
a mestách7,

                                               
1 A7-0155/2013.
2 http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_energy_figures.pdf.
3 Prijaté 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 Prijaté texty, P7_TA(2013)0017.
6 Prijaté texty, P7_TA(2012)0223.
7 Ú. v. EÚ C 225, 27.7.2012, s. 52.
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– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 14. decembra 2011 s názvom Energetická 
účinnosť1,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru s názvom 
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej účinnosti2,

– so zreteľom na dokument súvisiaci s projektmi MARIE/ELIH-MED s názvom Zlepšenie 
medzinárodnej spolupráce v rámci projektu MED s ohľadom na výzvy týkajúce sa 
energetickej hospodárnosti budov (Improving MED transnational cooperation answers to 
energy efficiency challenges in buildings),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. marca 2011 s názvom Plán energetickej účinnosti 
na rok 2011 (COM(2011)0109),

– so zreteľom na odporúčania prijaté v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
v prípade investícií do udržateľnej energetiky (SF Energy Invest) s názvom Praktické 
odporúčania na zvýšenie podielu investícií do udržateľnej energetiky v nadchádzajúcom 
programovom období štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 2014 – 20203,

– so zreteľom na správu, 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 (Expert evaluation network delivering 
policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 – Synthesis of national 
reports 2011),

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 27. marca 2013 s názvom Rámec pre politiku v 
oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (COM(2013)169),

– so zreteľom na štúdiu spoločnosti Copenhagen Economics s názvom Mnohonásobné 
výhody investovania do energeticky hospodárnej renovácie budov4, 

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a na stanovisko Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku (A7-0000/2013),

A. keďže vyššia energetická efektívnosť znamená využívanie menšieho objemu vstupnej 
energie pri zabezpečení rovnakej úrovne hospodárskej činnosti alebo služby5;

B. keďže podpora energetickej efektívnosti je stanovená v článku 194 ods. 1 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a to v kontexte budovania a fungovania vnútorného 
trhu a potreby chrániť a zlepšovať životné prostredie;

                                               
1 Ú. v. EÚ 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 COM (2006)545 final, Oznámenie Komisie, Akèný plán pre energetickú úèinnosù : Využitie potenciálu, 19. 
október 2006.
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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 %;

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

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; 

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

G. keďže Komisia vo svojej poslednej správe1 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 %;

H. keďže Rada vo svojej súhrnnej správe z marca 20132 ako jeden z faktorov, ktoré majú 
negatívny vplyv na rozvoj v oblasti energetickej efektívnosti, označila nedostatok 
náležitých informácií a finančných stimulov, malé zviditeľnenie opatrení v oblasti 
energetickej efektívnosti a nedostatočné vykonávanie existujúcich právnych predpisov, 
pričom konštatovala, že tieto faktory sa týkajú oveľa viac praxe ako regulácie;

Všeobecné pripomienky

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;

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;

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;

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

                                               
1 COM(2013)0225 final, Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o finanènej podpore energetickej 
úèinnosti budov, 18. apríl 2013.
2 Súhrnná správa Rady 6754/13: Vykonávanie európskeho semestra, 4. marec 2013.
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formu výdavkov;

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;

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;

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;

Nadchádzajúce programové obdobie 2014 – 2020 a legislatívne zmeny

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;

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;

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; 

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

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; 
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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;

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;

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;

Zvyšovanie povedomia a význam šírenia informácií

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;

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;

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);

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;

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;
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Budovanie kapacít a technická pomoc

21. vyzýva členské štáty, aby nadviazali na odporúčania Komisie1 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;

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;

Úloha finančných nástrojov

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; 

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;

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;

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;

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 

                                               
1 Oznámenie Komisie o prínose regionálnej politiky k udržate¾nému rastu v rámci stratégie Európa 2020, január 
2011.
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sektora;

Klimatické podmienky 

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;

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;

Ukazovatele a kritériá

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;

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

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;

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

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;

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;

Dôležitosť sektora budov

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 
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úspor energie nezostal nevyužitý; 

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

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

39. nabáda členské štáty, aby čo najviac využívali národné a regionálne programy s cieľom 
zabezpečiť vysokú mieru energetickej efektívnosti pri projektovaní nových budov a 
obnove existujúceho fondu budov (dodatočné vybavenie), a to aj v prípade domácností s 
nízkymi príjmami;

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;

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;

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

Prínosy energetickej efektívnosti si EÚ v rámci svojej stratégie na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu uvedomuje už dlhý čas. Pri plnení cieľa 
znížiť celkovú spotrebu energie o 20 % do roku 2020 však EÚ čelí vážnym problémom, 
pričom je zrejmé, že politiky na podporu energetickej efektívnosti by v tejto oblasti mohli a 
mali zohrávať zásadnejšiu úlohu. Zvyšovanie energetickej efektívnosti má rozhodujúci 
význam z hľadiska európskej konkurencieschopnosti a v boji proti zmene klímy predstavuje 
možnosť získania výhod pre všetky strany. Investície do opatrení energetickej efektívnosti 
môžu priniesť okamžité a hmatateľné prínosy pre domácnosti a podniky, ako je zníženie 
nákladov, vytváranie pracovných príležitostí a rastu či podpora prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo. 

Keďže politika súdržnosti je jedným z hlavných zdrojov podpory, ktoré EÚ umožňujú znova 
nastúpiť na cestu vedúcu k splneniu cieľa energetickej efektívnosti, Komisia na túto výzvu 
reagovala tak, že na ďalšie programové obdobie (2014 – 2020) navrhla, aby sa na výdavky v 
oblasti klímy vrátane energetickej efektívnosti vyčlenil takmer dvojnásobný podiel rozpočtu 
politiky súdržnosti. Posilnený finančný záväzok, silnejšia pozícia v rámci pripravovaných 
legislatívnych textov (tematické zamerania) a jasná úloha opatrení energetickej efektívnosti v 
rámci vykonávacích postupov (operačné programy) predstavujú tri piliere podpory budúcich 
opatrení energetickej efektívnosti v rámci politiky súdržnosti.

Komisia už zdôraznila, že zvýšenie energetickej efektívnosti si vyžaduje predovšetkým 
intenzívnejšie úsilie o zabezpečenie zvýšenia efektivity dopravy a bývania a výstavby, čo sú 
oblasti, kde zohrávajú orgány verejnej moci, a to najmä na regionálnej a miestnej úrovni, 
rozhodujúcu úlohu. Vzhľadom na to spravodajkyňa v správe navrhuje priame opatrenia, ktoré 
majú byť prijaté s cieľom zabezpečiť, aby potenciál úspor energie, ktorý je v tomto sektore 
najväčší, nezostal v nadchádzajúcom programovom období 2014 – 2020 nevyužitý.

Zatiaľ čo rokovania o celkovom objeme viacročného rozpočtu EÚ ešte stále prebiehajú, je 
veľmi dôležité, aby sa členským štátom znova pripomenulo, aká dôležitá je ich účasť na 
náležitom financovaní rozpočtu politiky súdržnosti. Európa dokáže splniť svoje ciele v oblasti 
energetickej efektívnosti iba prostredníctvom posilneného finančného záväzku. Cieľom práce, 
ktorú v súčasnosti vykonáva rokovací tím Parlamentu pre EFRR, je zabezpečiť aj to, aby sa 
na energetickú efektívnosť naprieč všetkými typmi regiónov venovala väčšia časť finančných 
prostriedkov z EFRR. Spravodajkyňa si preto touto správou kladie za cieľ prispieť k diskusii 
o význame energetickej efektívnosti prostredníctvom hodnotenia dosiahnutých výsledkov 
opatrení politiky súdržnosti, ktoré sa zameriavali na energetickú efektívnosť, a navrhnutím 
niekoľkých odporúčaní, ktorých účelom je posilniť vplyv opatrení v nadchádzajúcom 
programovom období.

Úlohou správy je tiež objasniť, do akej miery sú navzájom prepojené európske, národné, 
regionálne úlohy a ciele politiky súdržnosti zlučiteľné s cieľmi energetickej efektívnosti. 

V poslednej súhrnnej správe predsedníctva Rady o vykonávaní európskeho semestra od 4. 
marca 2013 predsedníctvo dospelo k záveru, že z pripomienok národných delegácií týkajúcich 
sa energetickej efektívnosti vyplýva, že „faktory, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú rozvoj 
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energetickej účinnosti, sa považujú skôr za praktické než regulačné a zahŕňajú neprimerané 
informačné a finančné stimuly, nízky profil energetickej účinnosti a neprimerané vykonávanie 
existujúcich právnych predpisov“.

Správa sa vzhľadom na túto poslednú súhrnnú správu Rady takisto zaoberá dôkladným 
posúdením a analýzou otázok, na ktoré poukazuje najnovšia správa Dvora audítorov o 
nákladovej účinnosti nástrojov politiky súdržnosti v oblasti energetickej účinnosti1, rovnako 
ako pripravovaná strategická správa Komisie o vykonávaní programov na obdobie 2007 –
2013 (má byť zverejnená do konca marca 2013).

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


