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Pozměňovací návrh 1
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby ji předložila podle plánu, 
protože je klíčovým prvkem plánu 
hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19; vyzývá členské 
státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů 
zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech;

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby ji předložila podle plánu, 
protože je klíčovým prvkem plánu 
hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19; zdůrazňuje, že vlna 
renovací a plán obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19 musí být plně v 
souladu s klimatickými a 
environmentálními cíli Unie; vyzývá 
členské státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů 
zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech; připomíná, že 40 
% spotřebované energie připadá na 
budovy a že podle sdělení o Zelené dohodě 
pro Evropu se musí stávající míra 
renovací alespoň zdvojnásobit, mají-li být 
splněny cíle EU vytyčené pro energetickou 
účinnost a klima; vyzývá členské státy, 
aby výrazně zvýšily svou současnou míru 
renovací z 0,4 na 1,2 % fondu budov, a 
zdůrazňuje, že budovy a stavebnictví by 
měly s plným nasazením přispět k 
dosažení revidovaných klimatických cílů 
Unie v souladu s právním rámcem pro 
klima;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Manuel Bompard
za skupinu GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby ji předložila podle plánu, 
protože je klíčovým prvkem plánu 
hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19; vyzývá členské 
státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů 
zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech;

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; 
připomíná, že budovy odpovídají přibližně 
za 40 % spotřeby energie a 36 % emisí 
CO2 v EU; připomíná, že 75 % objektů ve 
fondu budov je energeticky neúčinných, 
kdy 40 milionů Evropanů nemůže své 
domovy v zimě správně vytápět a 98 
milionů Evropanů je nemůže v létě 
správně ochlazovat; připomíná, že 
současná míra renovací budov v EU 
představuje asi 1 % ročně; domnívá se, že 
politiky renovací musí být součástí 
celkového urbanistického plánování, jež 
by mělo usilovat o snížení uhlíkové stopy 
městské sítě; naléhá na Komisi, aby vlnu 
renovací předložila podle plánu, protože je 
klíčovým prvkem plánu hospodářské 
obnovy po ukončení pandemie COVID-19; 
vyzývá členské státy, aby dodržovaly 
Pařížskou dohodu, která usiluje o snížení 
globálního oteplování pod 1,5 °C, a aby v 
rámci vnitrostátních energetických a 
klimatických plánů zintenzivnily práci na 
rozsáhlých renovačních projektech tak, aby 
každý rok dosáhly alespoň 3% míry 
renovací, které nebudou založeny na 
dílčích zásazích, ale na kompletních 
rekonstrukcích, které jsou z hlediska 
energetických úspor v porovnání 
s náklady nejúčinnější; 

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Jutta Paulus
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
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v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby ji předložila podle plánu, 
protože je klíčovým prvkem plánu 
hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19; vyzývá členské 
státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů 
zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech;

v rámci Zelené dohody pro Evropu; 
zdůrazňuje, že vysoce energeticky účinný 
a dekarbonizovaný fond budov by měl být 
získán výrazným snížením energetické 
náročnosti budov, přičemž zbývající 
poptávka po energii by měla být pokryta 
obnovitelnou energií v souladu s cílem 
snížit globální oteplování pod 1,5 °C; 
naléhá na Komisi, aby strategii pro vlnu 
renovací předložila podle plánu, protože je 
klíčovým prvkem plánu hospodářské 
obnovy po ukončení pandemie COVID-19; 
připomíná Komisi, že tuto strategii musí 
doprovázet konkrétní legislativní kroky, 
adekvátní finanční prostředky a 
genderově vyvážené programy pro rozvoj 
dovedností, které se zaměří taktéž na 
mladé lidi; vyzývá členské státy, aby v 
rámci vnitrostátních energetických a 
klimatických plánů zintenzivnily práci na 
integrovaných, rozsáhlých a důkladných 
renovacích a aby neprodleně předložily 
své dlouhodobé renovační strategie; žádá, 
aby cíle stanovené ve strategiích a 
plánech byly pravidelně revidovány a 
ambiciozně zvyšovány podle aktuálního 
stavu životního prostředí a klimatu a 
technologického vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby ji předložila podle plánu, 
protože je klíčovým prvkem plánu 
hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19; vyzývá členské 
státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů 

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby ji předložila podle plánu a 
v souladu s Pařížskou dohodou, jež má za 
cíl omezit globální oteplování pod hranicí 
1,5 °C, protože je klíčovým prvkem plánu 
hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19 a vhodným 
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zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech;

nástrojem k dosažení energetické 
účinnosti a konektivity našeho fondu 
budov, jež podpoří dlouhodobou 
udržitelnost a oběhovost energie; vyzývá 
členské státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů 
zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech, aby nejpozději do 
roku 2050 dosáhly budov s téměř nulovou 
energetickou bilancí;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby ji předložila podle plánu, 
protože je klíčovým prvkem plánu 
hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19; vyzývá členské 
státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů 
zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech;

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby ji předložila podle plánu, 
protože je klíčovým prvkem plánu 
hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19; vyzývá členské 
státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů 
zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech; zdůrazňuje, že je 
důležité přijmout opatření pro 
integrovanou renovaci všech stávajících 
budov, aby se zajistilo, že budou využívat 
obnovitelnou energii, budou vysoce 
energeticky účinné a vybavené 
inteligentními technologiemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby ji předložila podle plánu, 
protože je klíčovým prvkem plánu 
hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19; vyzývá členské 
státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů 
zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech;

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby ji předložila podle plánu, 
protože má obrovský potenciál k oživení 
reálné a místní ekonomiky po ukončení 
pandemie COVID-19 a současně přináší 
další výhody, např. zvýšenou kvalitu 
ovzduší, snížení emisí skleníkových plynů 
a zmírnění zdravotních rizik; vyzývá 
členské státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů 
zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech, aby co nejdříve 
dosáhly vysoce energeticky účinného a 
klimaticky neutrálního fondu budov;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby ji předložila podle plánu, 
protože je klíčovým prvkem plánu 
hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19; vyzývá členské 
státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů 
zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech;

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu, díky 
níž bude splněno několik klíčových cílů 
EU, mimo jiné bude zvýšena energetická 
účinnost, sníženy emise CO2 a zmírněna 
energetická chudoba; naléhá na Komisi, 
aby ji předložila podle plánu, protože je 
klíčovým prvkem plánu hospodářské 
obnovy po ukončení pandemie COVID-19; 
vyzývá členské státy, aby v rámci 
vnitrostátních energetických a 
klimatických plánů a dlouhodobých 
renovačních strategií zintenzivnily práci 
na rozsáhlých renovačních projektech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby ji předložila podle plánu, 
protože je klíčovým prvkem plánu 
hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19; vyzývá členské 
státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů 
zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech;

1. bere na vědomí, že byla oznámena 
vlna renovací jako součást opatření 
přijímaných v rámci Zelené dohody pro 
Evropu; naléhá na Komisi, aby tuto 
iniciativu předložila podle plánu, protože 
je klíčovým prvkem plánu hospodářské 
obnovy po ukončení pandemie COVID-19; 
domnívá se však, že „vlna renovací” je 
příliš ambiciózním plánem, budou-li 
znovu zavedena úsporná rozpočtová 
opatření a vezmeme-li v úvahu současnou 
kontraproduktivní měnovou a 
rozpočtovou politiku;

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby ji předložila podle plánu, 
protože je klíčovým prvkem plánu 
hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19; vyzývá členské 
státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů 
zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech;

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby ji předložila podle plánu, 
protože je klíčovým prvkem plánu 
hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19; vyzývá členské 
státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů 
zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech; konstatuje, že 
renovace ke zvýšení energetické účinnosti 
je prvním krokem k vybudování 
energetického systému, který bude 
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neutrální z hlediska klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby ji předložila podle plánu, 
protože je klíčovým prvkem plánu 
hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19; vyzývá členské 
státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů 
zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech;

1. vítá, že v rámci úsilí o výrazné 
zvýšení energetické účinnosti v EU byla 
oznámena vlna renovací jako součást 
opatření přijímaných v rámci Zelené 
dohody pro Evropu;  naléhá na Komisi, 
aby ji předložila podle plánu, protože je 
klíčovým prvkem plánu hospodářské 
obnovy po ukončení pandemie COVID-19; 
vyzývá členské státy, aby v rámci 
vnitrostátních energetických a 
klimatických plánů zintenzivnily práci na 
rozsáhlých renovačních projektech;

Or. ro

Pozměňovací návrh 11
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby ji předložila podle plánu, 
protože je klíčovým prvkem plánu 
hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19; vyzývá členské 
státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů 
zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech;

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby vlnu renovací předložila 
podle plánu, protože je klíčovým prvkem 
plánu hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19; vyzývá členské 
státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů 
zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech a aby je plnily jako 
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součást plánu obnovy po skončení 
pandemie COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby ji předložila podle plánu, 
protože je klíčovým prvkem plánu 
hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19; vyzývá členské 
státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů 
zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech;

1. vítá, že byla oznámena vlna 
renovací jako součást opatření přijímaných 
v rámci Zelené dohody pro Evropu; naléhá 
na Komisi, aby ji předložila podle plánu, 
protože je klíčovým prvkem plánu 
hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19; vyzývá členské 
státy, aby v rámci vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů a 
dlouhodobých renovačních strategií 
zintenzivnily práci na rozsáhlých 
renovačních projektech;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na to, že nezbytná vlna 
renovací bude vyžadovat bezprecedentní 
objem investic, které by měly být přiděleny 
s předstihem;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
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Jutta Paulus
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na osvědčené postupy 
v členských státech, které používají příjmy 
ze systému ETS na programy renovací 
budov, a vyzývá Komisi, aby prozkoumala, 
zda je možné po všech členských státech 
případně požadovat, aby příjmy ze 
systému ETS, včetně mechanismů na 
ochranu před výkyvy trhů, používaly na 
zvýšení energetické účinnosti budov, a 
dále aby zjistila, zda lze na tyto účely 
vyčlenit část výnosů z dražeb na úrovni 
EU1a; je znepokojen nápadem, že by emise 
z budov byly zahrnuty do systému EU 
ETS, a vyjadřuje pochybnosti nad 
účinností takových návrhů z hlediska 
nákladů, protože by mohly sejmout 
odpovědnost z veřejné sféry a vést ke 
zvýšení účtů občanů za energii;
_________________
1a Pákový efekt pro uhlík: investování 
evropských příjmů z uhlíku do energetické 
účinnosti", Catharina Wiese, Richard 
Cowart, a Jan Rosenow z Projektu v 
oblasti regulační pomoci 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že vlna renovací je 
příležitostí k urychlení oběhovosti ve 
stavebnictví, zejména k vytvoření systémů 
sběru a zpětného odběru, které by zajistily 
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vhodné a bezpečné zacházení, opětovné 
použití a recyklaci všech produktů a 
materiálů z demolic a stavenišť, zavedly 
povinné kontroly při demolicích, které by 
v odpadu odhalily nebezpečné látky, 
sladily požadavky vnitrostátních právních 
předpisů o odpadech a podpořily 
přidávání recyklovaných nebo 
obnovitelných materiálů do výrobků; 
vyzývá Komisi, aby navrhla příslušná 
konkrétní opatření v rámci akčního plánu 
pro oběhové hospodářství a strategie pro 
udržitelní zastavěné prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. je znepokojen záměrem Komise 
zahrnout emise z budov do systému EU 
ETS, protože se domnívá, že tržní nástroj 
neodstraní současné překážky pro 
renovace budov, jako jsou rozdělené 
pobídky nebo nedostatek informací; dále 
se obává, že by se mohlo jednat o 
zdlouhavý proces, v jehož průběhu by se 
pravděpodobně zvýšily účty obyvatel 
budov za energie a odpovědnost za snížení 
emisí z budov by se přesunula z veřejného 
na soukromý sektor;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že vlna renovací by 
měla být prioritní oblastí budoucích plánů 
hospodářské obnovy, neboť by podpořila 
místní pracovní místa, umožnila rozvoj 
místních ekonomik, dekarbonizovala by 
toto odvětví a občanům by poskytla 
zdravotně nezávadné budovy s nízkými 
náklady na energie; vyzývá proto Komisi, 
aby v kontextu obnovy vypracovala jasné 
pokyny pro členské státy, jak při vlně 
renovací dosáhnout úspěšných výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že výzvy související s 
renovací budov se v jednotlivých 
členských státech různí podle rozdílných 
klimatických podmínek, energetických 
systémů, výstavby budov, vlastnické 
struktury, investičních možností atd;  
vyzývá proto Komisi, aby tyto rozdíly 
zohlednila ve své činnosti a aby své plány 
přizpůsobila problémům a kapacitám 
jednotlivých zemí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 19
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzdvihuje zásadní roli 
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dlouhodobých strategií renovací pro 
získání fondu budov s téměř nulovou 
spotřebou energie a pro připravenost 
členských států zvýšit cíle pro renovace a 
domnívá se, že by tyto strategie měly být 
sladěny s ambicióznějšími klimatickými 
cíli a se snahou o dosažení klimatické 
neutrality do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že vlna renovací má 
potenciál k povzbuzení hospodářské 
činnosti, neboť podpoří vysoce kvalitní 
pracovní místa ve stavebnictví a v odvětví 
obnovitelných energií, urychlí oběhovost 
ve stavebnictví, podpoří malé a střední 
podniky, odstraní energetickou chudobu a 
zajistí zdravotně nezávadné, důstojné, 
cenově dostupné a energeticky účinné 
budovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Manuel Bompard
za skupinu GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že přednostně je nutné 
řešit tepelnou izolaci a že zbývající potřeby 
vytápění a chlazení i další položky 
spotřeby musí být co nejvíce pokryty z 
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obnovitelných energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. domnívá se, že vlna renovací by 
měla významně podpořit sociálně-
ekonomická práva, včetně práva na 
bydlení, práva na obnovitelnou energii a 
práva na život v důstojných podmínkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. upozorňuje na to, že Evropská 
komise v nedávné studii odhaduje, že 
průměrná míra renovací v EU se 
pohybuje kolem 1 % a že komplexní 
energetická renovace byla provedena 
pouze u 12 % všech těchto zrenovovaných 
budov; zdůrazňuje, že tato čísla se 
pohybují pod potřebnými 3 % každoroční 
míry renovací a hluboko pod podílem 
potřebných celkových renovací, má-li být 
do roku 2050 dosaženo energetické 
neutrality; připomíná, že podle Komise 
představují renovace budov největší 
investiční mezeru, mají-li být v příštích 
deseti letech splněny klimatické a 
energetické cíle EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že pandemie COVID-
19 připomněla význam silnější a 
koordinovanější činnosti Unie v oblasti 
zdraví; věří, že by se tato skutečnost měla 
odrazit i ve stavebnictví, např. pokud jde o 
kvalitu ovzduší; připomíná, že vlna 
renovací může být důležitým nástrojem ke 
zlepšení zdraví a životních podmínek lidí a 
současně ke snížení emisí z budov;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že klíčem k účinné a 
spravedlivé vlně renovací musí být daňová 
flexibilita a opuštění neoliberálního 
modelu financování; domnívá se, že by 
Komise neměla příliš úzkostlivě sledovat 
schodek, pokud znamená bezprecedentní 
výdaje členských států na renovace 
budov;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Jutta Paulus
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
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Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá příští německé 
předsednictví Rady, aby v zájmu obnovy 
ekonomik EU, zejména MSP, 
podporovala integrované renovace budov 
a jejich vedlejší přínosy a Lipskou chartu 
a aby pro všechny občany zajistilo cenově 
dostupné, pohodlné a vysoce výkonné 
bydlení a přístup k obnovitelné energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. upozorňuje na skutečnost, že více 
než 35 % budov v EU je starších 50 let a 
75 % jich je energeticky náročných a že 
každý rok je zrenovováno pouze 1 % 
budov;

Or. pl

Pozměňovací návrh 28
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. upozorňuje na rozsah energetické 
chudoby v celé Unii a na to, že tato 
iniciativa zahájená v rámci Zelené dohody 
pro Evropu má jako jedna z mála za cíl 
řešit nerovnosti a současně posílit 
klimatická opatření; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby se na utváření této iniciativy 
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podílelo Středisko EU pro sledování 
energetické chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. domnívá se, že renovace budov 
může být nástrojem k odstranění 
energetické chudoby, která podle odhadu 
postihuje až na 50 miliónů domácností v 
EU; žádá proto, aby byly 
upřednostňovány takové formy 
stavebnictví, které slouží nejchudším 
osobám;

Or. pl

Pozměňovací návrh 30
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že hnacím motorem v 
tomto odvětví musí být veřejný sektor a že 
tato problematika je příliš komplexní na 
to, aby byla ponechána pouze na 
soukromém sektoru, a že tato vlna 
renovací se proto nemůže krátkozrace 
zaměřit na zajištění soukromých investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Jutta Paulus
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá nový akční plán Komise pro 
oběhové hospodářství, který poukazuje na 
skutečnost, že stavební materiály 
představují více než 35 % celkového 
odpadu v EU; konstatuje, že legislativa EU 
by měla zaujmout racionální přístup k 
opětovnému zužitkování, recyklaci a 
posuzování životního cyklu stavebních 
materiálů a k zohledňování jejich svázané 
energie;

2. vítá nový akční plán Komise pro 
oběhové hospodářství, který poukazuje na 
skutečnost, že stavební materiály 
představují více než 35 % celkového 
odpadu v EU; zdůrazňuje, že je důležité 
přihlížet k trvanlivosti, recyklovatelnosti, 
obsahu nebezpečných látek a svázané 
energii stavebních materiálů; poukazuje 
na to, že ve všech fázích životního cyklu 
nových a stávajících budov je zapotřebí 
optimálního řízení a používání vody, 
odpadu, energie a materiálních zdrojů, a 
vyzývá Komisi, aby tyto aspekty zohlednila 
v připravované strategii pro zastavěné 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá nový akční plán Komise pro 
oběhové hospodářství, který poukazuje na 
skutečnost, že stavební materiály 
představují více než 35 % celkového 
odpadu v EU; konstatuje, že legislativa EU 
by měla zaujmout racionální přístup k 
opětovnému zužitkování, recyklaci a 
posuzování životního cyklu stavebních 
materiálů a k zohledňování jejich svázané 
energie;

2. vítá nový akční plán Komise pro 
oběhové hospodářství, který poukazuje na 
skutečnost, že stavební materiály 
představují více než 35 % celkového 
odpadu v EU; domnívá se, že energeticky 
účinné budovy by měly být bezpečné a 
udržitelné; konstatuje, že legislativa EU by 
měla zaujmout racionální přístup k 
opětovnému zužitkování, recyklaci a 
posuzování životního cyklu pomocí 
případného systému odměn/hodnocení, 
který by mohl být součástí energetického a 
environmentálního pasu budov, a k 
zohledňování svázané energie stavebních 
materiálů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 33
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá nový akční plán Komise pro 
oběhové hospodářství, který poukazuje na 
skutečnost, že stavební materiály 
představují více než 35 % celkového 
odpadu v EU; konstatuje, že legislativa EU 
by měla zaujmout racionální přístup k 
opětovnému zužitkování, recyklaci a 
posuzování životního cyklu stavebních 
materiálů a k zohledňování jejich svázané 
energie;

2. vítá nový akční plán Komise pro 
oběhové hospodářství, který poukazuje na 
to, jak je důležité vyřešit problém 
stavebních materiálů, protože produkují 
více než 35 % celkového odpadu v EU; 
konstatuje, že na renovaci postavených 
budov je zapotřebí méně materiálu na 
metr čtvereční než na stavbu nových 
budov; domnívá se, že do právních 
předpisů EU by měl být zahrnut dopad 
budov během celého jejich životního 
cyklu, v němž je započítán vázaný uhlík i 
uhlík spojený s jejich provozem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá nový akční plán Komise pro 
oběhové hospodářství, který poukazuje na 
skutečnost, že stavební materiály 
představují více než 35 % celkového 
odpadu v EU; konstatuje, že legislativa EU 
by měla zaujmout racionální přístup k 
opětovnému zužitkování, recyklaci a 
posuzování životního cyklu stavebních 
materiálů a k zohledňování jejich svázané 
energie;

2. vítá nový akční plán Komise pro 
oběhové hospodářství, který poukazuje na 
skutečnost, že stavební materiály 
představují více než 35 % celkového 
odpadu v EU; konstatuje, že legislativa EU 
by měla zaujmout racionální přístup k 
opětovnému zužitkování, recyklaci a 
posuzování životního cyklu stavebních 
materiálů, k zohledňování jejich svázané 
energie i k řízení a flexibilitě zátěžového 
provozu pomocí optimalizace tepelného 
provozu v konstrukčním řešení; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 35
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá nový akční plán Komise pro 
oběhové hospodářství, který poukazuje na 
skutečnost, že stavební materiály 
představují více než 35 % celkového 
odpadu v EU; konstatuje, že legislativa EU 
by měla zaujmout racionální přístup k 
opětovnému zužitkování, recyklaci a 
posuzování životního cyklu stavebních 
materiálů a k zohledňování jejich svázané 
energie;

2. vítá nový akční plán Komise pro 
oběhové hospodářství, v němž je 
konstatováno, že stavební materiály 
představují více než 35 % celkového 
odpadu v EU; konstatuje, že legislativa EU 
by měla zaujmout racionální přístup 
k opětovnému zužitkování, recyklaci a 
posuzování životního cyklu stavebních 
materiálů a k zohledňování jejich svázané 
energie; vyzývá k urychlenému přijetí 
regulačních opatření, která by do odvětví 
stavebních materiálů zavedla větší 
oběhovost;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá nový akční plán Komise pro 
oběhové hospodářství, který poukazuje na 
skutečnost, že stavební materiály 
představují více než 35 % celkového 
odpadu v EU; konstatuje, že legislativa EU 
by měla zaujmout racionální přístup k 
opětovnému zužitkování, recyklaci a 
posuzování životního cyklu stavebních 
materiálů a k zohledňování jejich svázané 
energie;

2. vítá nový akční plán Komise pro 
oběhové hospodářství, v němž je 
zdůrazněno, že stavební materiály 
představují více než 35 % celkového 
odpadu v EU a že na ně připadá asi 50 % 
vytěžených surovin; konstatuje, že je 
nutné, aby legislativa EU zaujala 
racionální přístup k opětovnému 
zužitkování a získávání, recyklaci, 
posuzování životního cyklu produktů a 
materiálů a k zohledňování jejich svázané 
energie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 37
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Nils Torvalds, Frédérique Ries, Jan Huitema

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá nový akční plán Komise pro 
oběhové hospodářství, který poukazuje na 
skutečnost, že stavební materiály 
představují více než 35 % celkového 
odpadu v EU; konstatuje, že legislativa EU 
by měla zaujmout racionální přístup k 
opětovnému zužitkování, recyklaci a 
posuzování životního cyklu stavebních 
materiálů a k zohledňování jejich svázané 
energie;

2. vítá nový akční plán Komise pro 
oběhové hospodářství, který poukazuje na 
skutečnost, že stavební materiály 
představují více než 35 % celkového 
odpadu v EU; konstatuje, že legislativa EU 
by měla zaujmout racionální 
meziodvětvový přístup (vytápění a 
chlazení, energie, budovy a 
infrastruktura) k opětovnému zužitkování, 
recyklaci a posuzování životního cyklu 
stavebních materiálů a k zohledňování 
jejich svázané energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá nový akční plán Komise pro 
oběhové hospodářství, který poukazuje na 
skutečnost, že stavební materiály 
představují více než 35 % celkového 
odpadu v EU; konstatuje, že legislativa EU 
by měla zaujmout racionální přístup k 
opětovnému zužitkování, recyklaci a 
posuzování životního cyklu stavebních 
materiálů a k zohledňování jejich svázané 
energie;

2. vítá nový akční plán Komise pro 
oběhové hospodářství, který poukazuje na 
skutečnost, že stavební materiály 
představují více než 35 % celkového 
odpadu v EU; konstatuje, že legislativa EU 
by měla zaujmout racionální přístup k 
opětovnému zužitkování, recyklaci, 
posuzování životního cyklu, dekarbonizaci 
zdrojů energie a k zohledňování dopadů 
stavebních materiálů na životní prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Manuel Bompard
za skupinu GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá nový akční plán Komise pro 
oběhové hospodářství, který poukazuje na 
skutečnost, že stavební materiály 
představují více než 35 % celkového 
odpadu v EU; konstatuje, že legislativa EU 
by měla zaujmout racionální přístup k 
opětovnému zužitkování, recyklaci a 
posuzování životního cyklu stavebních 
materiálů a k zohledňování jejich svázané 
energie;

2. bere na vědomí nový akční plán 
Komise pro oběhové hospodářství, který 
poukazuje na skutečnost, že stavební 
materiály představují více než 35 % 
celkového odpadu v EU; konstatuje, že 
legislativa EU by měla zaujmout racionální 
přístup k opětovnému zužitkování, 
recyklaci a posuzování životního cyklu 
stavebních materiálů a k zohledňování 
jejich svázané energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že vlna renovací je 
příležitostí k rychlejšímu zavedení zásady 
oběhovosti ve stavebnictví; vyzývá Komisi, 
aby v této souvislosti navrhla konkrétní 
opatření v rámci akčního plánu pro 
oběhové hospodářství a strategie pro 
udržitelné zastavěné prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Anna Zalewska
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Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že máme omezené 
možnosti k ověření environmentálních 
vlastností produktů, které vstupují na trh 
Společenství, zejména produktů ze třetích 
zemí; domnívá se proto, že je nezbytné 
sledovat dodavatelské řetězce a na 
hranicích EU zjišťovat aktuální podmínky 
těžby, zpracování a dopravy produktů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 42
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je důležité 
vypracovat protokol pro nakládání se 
stavebním a demoličním odpadem, které 
podpoří jeho ekologickou likvidaci a větší 
recyklaci odpadu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 43
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je třeba snížit 
produkci stavebního a demoličního 
odpadu a vytvořit systém pro opětovné 
použití, vysoce kvalitní recyklaci a 
bezpečné odstraňování nebezpečných 
látek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 44
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Nils Torvalds, Frédérique Ries, Jan Huitema

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že mnoho stavebních 
matriálů je náročných na energii a 
mohou mít vysokou stopu CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. konstatuje, že nedostatek vysoce 
čistých materiálů během demolice brání 
opětovnému použití a recyklaci stavebních 
materiálů, a proto vyzývá Komisi, aby se 
tímto problémem zabývala a podpořila 
plné dosažení cílů oběhového 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. připomíná, že Komise má do 31. 
prosince 2024 zvážit, zda mají být 
stanoveny cíle pro opětovné použití a 
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recyklaci stavebního a demoličního 
odpadu a jeho jednotlivých materiálových 
složek; domnívá se, že ambiciózní cíle pro 
opětovné použití a recyklaci bude 
nezbytné stanovit, aby bylo možné snížit 
objem stavebního a demoličního odpadu, 
a naléhá proto na Komisi, aby tyto cíle 
stanovila;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by měl být vytvořen 
systém označování oběhového 
hospodářství, který bude založen na 
environmentálních normách a kritériích 
pro materiály podle možnosti jejich 
opětovného zařazení do hodnotového 
řetězce;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 48
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by měl být vytvořen 
systém označování oběhového 
hospodářství, který bude založen na 
environmentálních normách a kritériích 
pro materiály podle možnosti jejich 
opětovného zařazení do hodnotového 
řetězce;

3. domnívá se, že označení CE by 
mělo jako povinná kritéria uvádět obsah 
recyklovaného materiálu a možnost 
recyklace stavebních výrobků (což by mělo 
být uváženo při revizi nařízení o 
stavebních výrobcích);  dále se domnívá, 
že dopady produktů na životní prostředí 
během celého životního cyklu by měly být 
uvedeny v environmentálních 
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prohlášeních o výrobku vystavených podle 
normy EN185804-A2;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Jutta Paulus
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by měl být vytvořen 
systém označování oběhového 
hospodářství, který bude založen na 
environmentálních normách a kritériích pro 
materiály podle možnosti jejich 
opětovného zařazení do hodnotového 
řetězce;

3. domnívá se, že by měl být vytvořen 
systém označování oběhového 
hospodářství, který bude založen na 
environmentálních normách a kritériích pro 
materiály podle možnosti jejich 
nekomplikovaného a energeticky 
nenáročného opětovného zařazení do 
hodnotového řetězce a který zohlední 
zejména úlohu recyklovaných surovin a 
také nebezpečné látky; vyzdvihuje úlohu 
ekodesignu a zadávání zelených veřejných 
zakázek na udržitelné produkty pro 
účinnější využívání zdrojů a energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by měl být vytvořen 
systém označování oběhového 
hospodářství, který bude založen na 
environmentálních normách a kritériích pro 
materiály podle možnosti jejich 
opětovného zařazení do hodnotového 
řetězce;

3. domnívá se, že by měl být vytvořen 
systém označování oběhového 
hospodářství, který bude založen na 
environmentálních normách a kritériích pro 
materiály podle možnosti jejich 
opětovného zařazení do hodnotového 
řetězce; zdůrazňuje, že označování a 
poskytování informací spotřebitelům jsou 
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jen velmi malé pobídky a že musí být 
spojeny s ambiciózními, státně řízenými 
investicemi a regulačními legislativními 
opatřeními; domnívá se, že pozornost 
soustředěná na volby spotřebitelů je pro 
tuto vlnu renovací strategií, kterou nelze 
akceptovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by měl být vytvořen 
systém označování oběhového 
hospodářství, který bude založen na 
environmentálních normách a kritériích pro 
materiály podle možnosti jejich 
opětovného zařazení do hodnotového 
řetězce;

3. domnívá se, že by měl být vytvořen 
systém označování oběhového 
hospodářství a energetické náročnosti, 
který bude založen na environmentálních 
normách a kritériích pro materiály podle 
možnosti jejich opětovného zařazení do 
hodnotového řetězce, jejich energetické 
náročnosti v celém životním cyklu a jejich 
přispění k energetické bilanci budov;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Manuel Bompard
za skupinu GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by měl být vytvořen 
systém označování oběhového 
hospodářství, který bude založen na 
environmentálních normách a kritériích pro 
materiály podle možnosti jejich 
opětovného zařazení do hodnotového 

3. domnívá se, že by měl být vytvořen 
systém označování oběhového 
hospodářství, který bude založen na 
environmentálních normách a kritériích pro 
materiály podle možnosti jejich 
opětovného zařazení do hodnotového 
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řetězce; řetězce; žádá, aby byl stanoven minimální 
závazný procentní podíl znovu použitých a 
recyklovaných materiálů pocházejících ze 
stržených nebo jiných budov; pokud jde o 
nové materiály, žádá aby byly k renovacím 
a výstavbě budov přednostně používány 
biologické materiály (dřevo, hlína, 
sláma);

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by měl být vytvořen 
systém označování oběhového 
hospodářství, který bude založen na 
environmentálních normách a kritériích pro 
materiály podle možnosti jejich 
opětovného zařazení do hodnotového 
řetězce;

3. domnívá se, že by měl být vytvořen 
systém označování oběhového 
hospodářství, který bude založen na 
environmentálních normách a kritériích pro 
materiály podle možnosti jejich 
opětovného zařazení do hodnotového 
řetězce; konstatuje, že současná strategie 
environmentálního prohlášení o produktu 
musí být rozšířena a že by toto prohlášení 
mělo být používáno jako vstupní 
informace pro posuzování budov podobně 
jako rámec úrovní vypracovaný Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by měl být vytvořen 
systém označování oběhového 
hospodářství, který bude založen na 
environmentálních normách a kritériích pro 

3. domnívá se, že by měl být vytvořen 
systém označování oběhového 
hospodářství, který bude založen na 
environmentálních normách a kritériích pro 
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materiály podle možnosti jejich 
opětovného zařazení do hodnotového 
řetězce;

materiály podle možnosti jejich 
opětovného zařazení do hodnotového 
řetězce, a který by měl doplňovat 
požadavky na energetickou účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzdvihuje mnohonásobné přínosy 
začleňování pasivních a přírodních prvků 
do konstrukčních plánů budov s cílem 
výrazně snížit jejich energetickou 
náročnost, zlepšit kvalitu ovzduší, pohodlí 
a odolnost vůči klimatickým jevům a 
současně podpořit zásady oběhového 
hospodářství, zvýšit biologickou 
rozmanitost v městském prostředí, obnovit 
přirozený vodní cyklus a snížit celkové 
emise; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily pobídky pro používání 
přírodních stavebních materiálů s nízkým 
obsahem uhlíku, osazování střech a zdí 
zelení, vytváření chladných povrchů a 
využívání pasivních technologií obecně 
během velkých renovací nebo výstavby 
nových budov a aby za tímto účelem 
zvážily například zavedení povinného 
zakládání zelených ploch nebo vytvoření 
synergií mezi strategií EU pro renovace a 
strategií EU pro biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Jutta Paulus
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. uznává, že certifikované dřevo má 
z hlediska životního prostředí potenciál 
jako úložiště uhlíku a jako udržitelný 
stavební materiál namísto materiálů s 
vysokými emisemi uhlíku; zdůrazňuje, že 
dřevo na stavební materiál a na biomasu 
pro výrobu energie by mělo být těženo 
pouze v mezích udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že by měly být 
prosazovány nejméně škodlivé materiály a 
zejména materiály místního původu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 58
Jutta Paulus
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že k zavádění 
udržitelných a inovativních stavebních 
materiálů je zapotřebí vypracovat 
harmonizované normy, které pro tyto 
produkty vytvoří jednotný trh; za tímto 
účelem žádá bezodkladnou revizi nařízení 
a stavebních výrobcích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že neexistují společné 
právní předpisy EU pro nakládání s 
objemným odpadem obecně, zejména s 
polystyrénem a horninovou vlnou; 
vyjadřuje znepokojení ohledně toho, zda 
je bezpečně nakládáno s izolačními 
materiály, neboť mohou obsahovat 
škodlivé látky;

4. zdůrazňuje, že neexistují společné 
právní předpisy EU pro nakládání se 
stavebním a demoličním odpadem; 
konstatuje, že by měly být vytvořeny 
systémy pro sběr a zpětný odběr a třídící 
zařízení, aby bylo zajištěno vhodné a 
bezpečné nakládání s veškerým stavebním 
odpadem; vyzývá Komisi, aby v této 
souvislosti navrhla konkrétní opatření v 
rámci akčního plánu pro oběhové 
hospodářství a strategie pro udržitelné 
zastavěné prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Jutta Paulus
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že neexistují společné 
právní předpisy EU pro nakládání s 
objemným odpadem obecně, zejména s 
polystyrénem a horninovou vlnou; 
vyjadřuje znepokojení ohledně toho, zda je 
bezpečně nakládáno s izolačními materiály, 
neboť mohou obsahovat škodlivé látky;

4. zdůrazňuje, že vyhazování odpadu 
je nezákonné a že neexistují společné 
právní předpisy EU pro nakládání s 
objemným, avšak recyklovatelným 
odpadem, jako je např. horninová vlna;  
vyjadřuje znepokojení ohledně toho, zda je 
během demolice i zpracování odpadu 
bezpečně nakládáno s izolačními materiály, 
např. polystyrénem, neboť mohou 
obsahovat škodlivé látky, které představují 
riziko pro netoxické prostředí; požaduje 
účinné nakládání s odpady a jejich 
efektivní odstraňování;
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Or. en

Pozměňovací návrh 61
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že neexistují společné 
právní předpisy EU pro nakládání s 
objemným odpadem obecně, zejména s 
polystyrénem a horninovou vlnou; 
vyjadřuje znepokojení ohledně toho, zda je 
bezpečně nakládáno s izolačními materiály, 
neboť mohou obsahovat škodlivé látky;

4. zdůrazňuje, že neexistují společné 
právní předpisy EU pro nakládání s 
objemným recyklovatelným odpadem 
obecně, například s polystyrénem a 
horninovou vlnou; vyjadřuje znepokojení 
ohledně toho, zda je bezpečně nakládáno 
s izolačními materiály, neboť mohou 
obsahovat škodlivé látky;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Manuel Bompard
za skupinu GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že neexistují společné 
právní předpisy EU pro nakládání s 
objemným odpadem obecně, zejména s 
polystyrénem a horninovou vlnou; 
vyjadřuje znepokojení ohledně toho, zda je 
bezpečně nakládáno s izolačními materiály, 
neboť mohou obsahovat škodlivé látky;

4. zdůrazňuje, že neexistují společné 
právní předpisy EU pro nakládání s 
objemným odpadem obecně, zejména 
s polystyrénem, horninovou vlnou nebo 
sklem; vyjadřuje znepokojení ohledně 
toho, zda je bezpečně nakládáno 
s izolačními materiály, neboť mohou 
obsahovat škodlivé látky;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Sirpa Pietikäinen
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že by se měla zvýšit 
recyklace nebo opětovné používání 
stavebních materiálů a výrobků 
pocházejících z renovací nebo ze 
stavenišť; vyzývá Komisi, aby nařídila 
třídění stavebního materiálu 
pocházejícího z dekonstrukcí nebo 
demolic, stanovila nehmotnostní cíle pro 
recyklaci stavebních výrobků a zajistila, 
aby se opětovné použití nebo recyklace 
materiálu vyplatily finančně více než jeho 
odvoz na skládku;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že k ochraně 
zdraví osob pobývajících v budovách a 
pracovníků a k ochraně životního 
prostředí je důležité urychleně nahradit a 
postupně ukončit používání nebezpečných 
látek ve stavebních materiálech 
a při výrobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby přijala 
strategický přístup k výzkumu a vývoji 
nových materiálů a novému technickému 
vývoji v oblasti, jako jsou izolační a 
chladící materiály, vytápění a osvětlení, 
a v dalších oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. žádá Komisi, aby zavedla jednotné 
normy pro druhotné materiály, aby bylo 
zajištěno, že Unie bude mít dobře 
fungující vnitřní trh s kvalitními 
druhotnými materiály;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Nils Torvalds, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že při zavádění 
opatření by se mělo přihlížet 
k různorodosti budov a k povětrnostním 
podmínkám v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Romana Jerković
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Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. poukazuje na celou řadu výhod 
ekologických řešení infrastruktury, jako 
jsou zelené střechy a zdi, z hlediska 
udržitelného zastavěného prostředí 
ve městech; vyzývá Komisi, aby v nových 
budovách a při jejich renovaci 
prosazovala využívání prvků, jako jsou 
zelené střechy nebo instalace na zdech, 
a aby k nim přihlížela v rámci iniciativy 
„renovační vlna“, která je součástí Zelené 
dohody pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Jutta Paulus
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že projekty renovací 
budov by měly přispívat ke zvyšování 
potenciálu pro lepší zdravotní podmínky; 
zdůrazňuje, že přezkum norem pro kvalitu 
ovzduší může vést ke zlepšení prostředí 
interiérů a pomoci vymýtit energetickou 
chudobu;

5. konstatuje, že důkladná renovace 
budov, jejímž cílem je dosáhnout vysoké 
energetické účinnosti budov, a výměna 
kamen na dřevo a na uhlí a jiného 
vytápění využívajícího fosilní paliva 
za účinné systémy založené 
na obnovitelných zdrojích energie, které 
by neznečišťovaly ovzduší a sloužily 
k pokrytí zbytkové poptávky po energii, 
jako je solární termální energie, přispívá 
k podstatnému zlepšení prostředí 
interiérů, ke snížení počtu respiračních 
a jiných onemocnění a tím i ke snížení 
společenských zdravotních nákladů; 
vyzývá k tomu, aby byly na základě 
směrnice o ekodesignu vytvořeny 
pro všechny systémy vytápění a chlazení 
emisní normy a normy týkající se 
znečištění ovzduší, jako jsou normy 



AM\1204641CS.docx 37/66 PE650.699v01-00

CS

pro CO2, NOx a pevné částice; 
zdůrazňuje, že přístup k vysoce 
energeticky účinným budovám, účast 
na obecních energetických projektech 
a zajištění účinných a výkonných zařízení 
a přístrojů pomohou vymýtit energetickou 
chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že projekty renovací 
budov by měly přispívat ke zvyšování 
potenciálu pro lepší zdravotní podmínky; 
zdůrazňuje, že přezkum norem pro kvalitu 
ovzduší může vést ke zlepšení prostředí 
interiérů a pomoci vymýtit energetickou 
chudobu;

5. konstatuje, že projekt renovace 
budov by měl kromě omezení emisí a 
zvýšení energetické účinnosti přispívat ke 
zvyšování potenciálu pro lepší zdravotní 
podmínky; zdůrazňuje, že přezkum norem 
pro kvalitu vnitřního ovzduší, které by byly 
v souladu s normami WHO, by se měl 
provést také za účelem zlepšení kritérií 
pro kvalitu vnitřního prostředí a že by 
pokyny týkající se kvality vnitřního 
prostředí budov mohly vést ke zlepšení 
prostředí interiérů a pomoci vymýtit 
energetickou chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že projekty renovací 
budov by měly přispívat ke zvyšování 
potenciálu pro lepší zdravotní podmínky; 
zdůrazňuje, že přezkum norem pro kvalitu 

5. konstatuje, že projekty renovace 
budov by měly přispívat ke zvyšování 
potenciálu pro lepší zdravotní a životní 
podmínky a k právu na domov, právu 
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ovzduší může vést ke zlepšení prostředí 
interiérů a pomoci vymýtit energetickou 
chudobu;

na energii z obnovitelných zdrojů a právu 
na důstojné životní podmínky; zdůrazňuje, 
že přezkum norem pro kvalitu ovzduší 
může vést ke zlepšení prostředí interiérů a 
pomoci vymýtit energetickou chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že projekty renovací 
budov by měly přispívat ke zvyšování 
potenciálu pro lepší zdravotní podmínky; 
zdůrazňuje, že přezkum norem pro kvalitu 
ovzduší může vést ke zlepšení prostředí 
interiérů a pomoci vymýtit energetickou 
chudobu;

5. konstatuje, že projekty renovací 
budov by měly přispívat ke zvyšování 
potenciálu pro lepší zdravotní podmínky; 
zdůrazňuje, že přezkum norem pro kvalitu 
ovzduší, včetně kvality vnitřního ovzduší 
a termální a vizuální kvality vnitřního 
prostředí, může vést ke zlepšení prostředí 
interiérů a pomoci vymýtit energetickou 
chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Manuel Bompard
za skupinu GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že projekty renovací 
budov by měly přispívat ke zvyšování 
potenciálu pro lepší zdravotní podmínky; 
zdůrazňuje, že přezkum norem pro kvalitu 
ovzduší může vést ke zlepšení prostředí 
interiérů a pomoci vymýtit energetickou 
chudobu;

5. konstatuje, že projekty renovací 
budov by měly přispívat ke zvyšování 
potenciálu pro lepší zdravotní podmínky; 
zdůrazňuje, že přezkum norem pro kvalitu 
ovzduší může vést ke zlepšení prostředí 
interiérů a pomoci vymýtit energetickou 
chudobu na základě získávání tepla 
ze vzduchu z ventilace (řízené větrání 
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s dvojím průtokem);

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že projekty renovací 
budov by měly přispívat ke zvyšování 
potenciálu pro lepší zdravotní podmínky; 
zdůrazňuje, že přezkum norem pro kvalitu 
ovzduší může vést ke zlepšení prostředí 
interiérů a pomoci vymýtit energetickou 
chudobu;

5. konstatuje, že projekty renovací 
budov by měly přispívat také ke zvyšování 
komfortu vnitřního prostředí, bezpečnosti 
a zdravotních podmínek; zdůrazňuje, že 
přezkum norem pro kvalitu ovzduší může 
vést ke zlepšení prostředí interiérů a 
pomoci vymýtit energetickou chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že projekty renovací 
budov by měly přispívat ke zvyšování 
potenciálu pro lepší zdravotní podmínky; 
zdůrazňuje, že přezkum norem pro kvalitu 
ovzduší může vést ke zlepšení prostředí 
interiérů a pomoci vymýtit energetickou 
chudobu;

5. konstatuje, že projekty renovací 
budov by měly přispívat ke zvyšování 
potenciálu pro lepší zdravotní podmínky; 
zdůrazňuje, že přezkum norem pro kvalitu 
ovzduší může vést ke zlepšení prostředí 
interiérů a pomoci vymýtit energetickou 
chudobu; domnívá se, že v případě 
ohrožených a energeticky chudých 
domácností je nutné upřednostňovat 
opatření zaměřená na zvyšování 
energetické účinnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 
cílů iniciativy „vlna renovací“ 
a souvisejících nadcházejících iniciativ by 
mělo být ukončení energetické chudoby 
a zajištění bezpečných a zdravých 
životních podmínek pro všechny; vítá 
záměr Komise věnovat se zejména 
renovaci sociálního bydlení, a pomoci tak 
domácnostem, které mají potíže 
s placením účtů za energii; vyzývá ke 
stanovení konkrétního cíle týkajícího se 
renovací a finančních opatření pro boj 
proti energetické chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že digitální 
technologie mají potenciál zvýšit účinnost 
stavebních postupů a fungování budov, 
a přispět tak k úspoře energie; vyzývá 
Komisi, aby s cílem digitalizovat 
technickou specifikaci budov, mj. jejich 
energetickou náročnost, podpořila 
stanovení společných zásad a norem 
v oblasti veřejných zakázek;

Or. ro

Pozměňovací návrh 78
Petros Kokkalis
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
navýšily financování opatření na zvýšení 
energetické účinnosti v uhelných 
regionech procházejících transformací, 
protože se jedná o regiony, na které bude 
mít dopad cíl týkající se dosažení 
klimatické neutrality jako první; 
zdůrazňuje, že je nutné vytvořit 
ambiciózní a přiměřeně financovaný 
Fond pro spravedlivou transformaci, který 
by přispíval v tomto směru;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzdvihuje potenciál případného 
společného energetického a 
environmentálního pasu budov pro 
překonání stávajícího roztříštění trhu; 
dále zdůrazňuje, že by měl zahrnovat i 
schopnost materiálů dostat se znovu do 
oběhu;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 80
Jutta Paulus
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzdvihuje potenciál případného 
společného energetického a 
environmentálního pasu budov pro 
překonání stávajícího roztříštění trhu; dále 
zdůrazňuje, že by měl zahrnovat i 
schopnost materiálů dostat se znovu do 
oběhu;

6. vyzdvihuje potenciál zavedení 
jednotných norem energetické náročnosti 
pro jednotlivé kategorie budov, aby došlo 
k překonání stávajícího roztříštění trhu, 
a také vytvoření společného pasu pro 
renovaci budov, který by umožnil sledovat 
neustálé zkvalitňování dané budovy, 
stanovit spolu s certifikovaným 
znalcem plán její renovace a poskytovat 
jednotlivá doporučení s ohledem 
na zkvalitnění budovy, aby bylo možné 
dosáhnout nejvyšší kategorie energetické 
účinnosti, např. nulové primární spotřeby 
energie z fosilních paliv; dále zdůrazňuje, 
že by mohl zahrnovat i aspekty týkající se 
životního prostředí, např. schopnost 
materiálů dostat se znovu do oběhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzdvihuje potenciál případného 
společného energetického a 
environmentálního pasu budov pro 
překonání stávajícího roztříštění trhu; dále 
zdůrazňuje, že by měl zahrnovat i 
schopnost materiálů dostat se znovu do 
oběhu;

6. vyzdvihuje potenciál případného 
společného energetického a 
environmentálního pasu budov pro 
překonání stávajícího roztříštění trhu; dále 
zdůrazňuje, že by měl zahrnovat možnost 
materiálu dostat se znovu do oběhu, 
posuzování faktorů kvality vnitřního 
ovzduší a promyšlené ukazatele založené 
na stávajících environmentálních 
nástrojích a normách; poukazuje 
na význam dokladu (pasu) pro materiály 
a vytvoření celounijní otevřené normy 
týkající se informací o složení stavebních 
výrobků, které by měly přispět k používání 
netoxických recyklovatelných materiálů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzdvihuje potenciál případného 
společného energetického a 
environmentálního pasu budov pro 
překonání stávajícího roztříštění trhu; 
dále zdůrazňuje, že by měl zahrnovat i 
schopnost materiálů dostat se znovu do 
oběhu;

6. vyzdvihuje potenciál sloučení 
všech údajů o budově do jednoho 
digitálního nástroje, aby byl pas 
pro renovaci budovy doplněn 
environmentálním pasem, který by 
zahrnoval potenciál použitých materiálů 
dostat se znovu do oběhu, s cílem usnadnit 
jejich rozebrání, opětovné použití 
a recyklaci v budoucnu; poukazuje na 
význam dokladu (pasu) pro materiály a 
vytvoření celounijní otevřené normy 
týkající se informací o složení stavebních 
výrobků, které by měly přispět k používání 
netoxických recyklovatelných materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzdvihuje potenciál případného 
společného energetického a 
environmentálního pasu budov pro 
překonání stávajícího roztříštění trhu; dále 
zdůrazňuje, že by měl zahrnovat i 
schopnost materiálů dostat se znovu do 
oběhu;

6. je si vědom významu dokladu 
o renovaci budov pro překonání stávajícího 
roztříštění trhu, aby bylo možné 
koordinovat a sledovat neustálé 
zkvalitňování budov a sledovat míru jejich 
renovace a energetickou náročnost; 
poukazuje na to, že je nutné zavést 
strategie a opatření na zlepšení 
a propagaci schopnosti materiálů dostat se 
znovu do oběhu, které by doplňovaly 
doklad o renovaci budov, a vyzývá Komisi, 
aby tak učinila v rámci strategie 
udržitelného zastavěného prostředí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 84
Manuel Bompard
za skupinu GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzdvihuje potenciál případného 
společného energetického a 
environmentálního pasu budov pro 
překonání stávajícího roztříštění trhu; 
dále zdůrazňuje, že by měl zahrnovat i 
schopnost materiálů dostat se znovu do 
oběhu;

6. poukazuje na možnost postupného 
zavedení povinné energetické 
modernizace budov v případě jejich 
prodeje nebo pronájmu, počínaje 
energetickou třídou F a G;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzdvihuje potenciál případného 
společného energetického a 
environmentálního pasu budov pro 
překonání stávajícího roztříštění trhu; 
dále zdůrazňuje, že by měl zahrnovat i 
schopnost materiálů dostat se znovu do 
oběhu;

6. je si vědom potenciálu, který má 
systém „pasů pro renovaci budov“ 
při zvyšování energetické účinnosti fondu 
budov a při poskytování plánů důkladné 
renovace vlastníkům, a považuje tento 
systém za doplněk průkazu energetické 
náročnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
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Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzdvihuje potenciál případného 
společného energetického a 
environmentálního pasu budov pro 
překonání stávajícího roztříštění trhu; dále 
zdůrazňuje, že by měl zahrnovat i 
schopnost materiálů dostat se znovu do 
oběhu;

6. vyzdvihuje potenciál případného 
společného energetického a 
environmentálního pasu budov pro 
překonání stávajícího roztříštění trhu na 
základě měření a opatření na sledování 
dosaženého pokroku, která by umožnila 
zjistit potřeby a zvláštní charakteristiku 
evropského fondu budov; dále zdůrazňuje, 
že by měl zahrnovat i schopnost materiálů 
dostat se znovu do oběhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzdvihuje potenciál případného 
společného energetického a 
environmentálního pasu budov pro 
překonání stávajícího roztříštění trhu; dále 
zdůrazňuje, že by měl zahrnovat i 
schopnost materiálů dostat se znovu do 
oběhu;

6. vyzdvihuje potenciál případného 
společného energetického a 
environmentálního pasu budov pro 
překonání stávajícího roztříštění trhu; dále 
zdůrazňuje, že by měl zahrnovat i 
schopnost materiálů dostat se znovu 
do oběhu; poukazuje na to, že skutečný 
potenciál z hlediska oběhového 
hospodářství je zajistit možnost, aby se 
zpět do oběhu dostaly samotné materiály, 
a zvýšit jejich schopnost recyklace;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Manuel Bompard
za skupinu GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že vzhledem ke svému 
počtu a rozsáhlé ploše představují veřejné 
budovy důležitý faktor při obnově fondu 
budov v EU; vyzývá k tomu, aby se jejich 
renovace stala prioritou, stejně jako 
v případě soukromých budov s plochou 
přesahující 5 000 m21a, což by umožnilo 
dosáhnout výrazných úspor energie 
a zajistilo množství práce pro malé a 
střední podniky a řemeslníky, zejména 
v návaznosti na krizi onemocnění 
COVID-19; požaduje, aby měla vytvořená 
pracovní místa dobré sociální zabezpečení 
a aby podléhala odvětvovým kolektivním 
dohodám, do jejichž vyjednání by se 
zapojily odbory v tomto odvětví;
_________________
1a Plocha 90 % firemních kanceláří 
přesahuje 1 000 m2; plocha do 1 000 m2 
se považuje za malou, plocha mezi 1 000 a 
5 000 m2 se považuje za středně velkou 
a plocha nad 5 000 m2 se považuje 
za velkou.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
v určitý příhodný okamžik v rámci 
životního cyklu budov, nejpozději však 
do roku 2050, důkladnou energetickou 
renovaci všech budov za použití nejlepších 
a energeticky nejúčinnějších materiálů 
a výrobků, aby se z nich staly energeticky 
aktivní domy, které vyrábějí více energie 
z obnovitelných zdrojů za rok, než činí 
jejich vlastní roční energetická spotřeba;
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Or. en

Pozměňovací návrh 90
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Nils Torvalds, Andreas Glück, Jan Huitema

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na význam neutrálního 
pohledu na technické možnosti, aby byl 
zajištěn přístup těch 
nejkonkurenceschopnějších a nákladově 
nejúčinnějších technologií na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Manuel Bompard
za skupinu GUE/NGL
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že je nutné přistoupit 
nejprve k renovaci sociálního bydlení, aby 
došlo k vymýcení energetické chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Manuel Bompard
za skupinu GUE/NGL
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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6c. poukazuje na to, že jeden 
velkoplošný reklamní panel, který je 
neustále osvícen, spotřebuje za rok více 
elektřiny než jeden evropský občan; 
navrhuje, aby se neonové cedule 
a osvícené reklamy umístěné na veřejných 
nebo soukromých budovách mimo 
provozní dobu vypínaly a aby byly 
zakázány číselné reklamy;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Manuel Bompard
za skupinu GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že bytová družstva a 
majitelé domů by měli být podporováni při 
posilování klimatické odolnosti svých 
nemovitostí např. z grantů nebo finančních 
nástrojů založených na zásadě adicionality 
VFR, z vnitrostátních rozpočtů a z 
prostředků soukromého sektoru;

7. zdůrazňuje, že energie je základní 
potřeba a že přístup k energii by měl být 
v případě nejnaléhavějších potřeb, které 
jsou nezbytné pro důstojný život, zdarma; 
poukazuje na to, že byty a domy, které 
mají zcela nedostatečnou tepelnou 
a chladovou izolaci, jsou většinu času 
obývány lidmi nacházejícími se ve stavu 
ekonomické nejistoty, která je způsobena 
vysokou spotřebou energie a která jim 
v případě, že své obydlí vlastní, 
znemožňuje investovat do jeho renovace; 
domnívá se, že nízkopříjmové domácnosti 
by se neměly podílet na nákladech 
na zvýšení energetické účinnosti; 
připomíná, že se v odstavci 28 usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 
2020 o Zelené dohodě pro Evropu uvádí, 
že nízkopříjmové domácnosti by se neměly 
podílet na úhradě nákladů na renovace 
prováděné ke zvýšení energetické 
účinnosti budov; zdůrazňuje, že bytová 
družstva a majitelé domů by měli být 
podporováni při posilování klimatické 
odolnosti svých nemovitostí např. z grantů 
nebo finančních nástrojů založených na 
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zásadě adicionality víceletého finančního 
rámce (VFR), z vnitrostátních rozpočtů 
a z prostředků soukromého sektoru, 
přičemž by se měly přednostně využívat 
dotace a bezúročné půjčky pro domácnosti 
se středními příjmy poskytované 
z finančních prostředků členských států, 
které by se přidělovaly prostřednictvím 
jednoho úřadu a které by měly variabilní 
délku trvání, tak aby byla lhůta jejich 
splácení kratší než úspora energie, což by 
vedlo k rychlejšímu vymýcení energetické 
chudoby2a;

_________________
2a S přihlédnutím k nižším účtům 
za elektřinu díky tepelné izolaci 
a k měsíčním splátkám půjček budou 
domácnosti schopny ušetřit už první měsíc 
po renovaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že bytová družstva a 
majitelé domů by měli být podporováni při 
posilování klimatické odolnosti svých 
nemovitostí např. z grantů nebo finančních 
nástrojů založených na zásadě adicionality 
VFR, z vnitrostátních rozpočtů a z 
prostředků soukromého sektoru;

7. poukazuje na to, že je důležité 
posilovat postavení občanů a místních 
komunit a klást patřičný důraz 
na financování vhodných udržitelných 
technologií a řešení, která by podpořila 
inovace a mohla vést k sociálně inkluzivní 
spravedlivé transformaci; zdůrazňuje, že 
bytová družstva a majitelé domů by měli 
být podporováni při posilování klimatické 
odolnosti svých nemovitostí např. z grantů 
nebo finančních nástrojů založených na 
zásadě adicionality víceletého finančního 
rámce (VFR), z vnitrostátních rozpočtů a z 
prostředků soukromého sektoru, 
konstatuje, že přijetí opatření na úsporu 
energie a energeticky úsporných 
spotřebních návyků by mohlo vést 
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k podstatnému snížení energetické 
chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Jutta Paulus
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že bytová družstva a 
majitelé domů by měli být podporováni při 
posilování klimatické odolnosti svých 
nemovitostí např. z grantů nebo finančních 
nástrojů založených na zásadě adicionality 
VFR, z vnitrostátních rozpočtů a z 
prostředků soukromého sektoru;

7. zdůrazňuje, že bytová družstva a 
majitelé domů by měli být podporováni 
při posilování klimatické odolnosti svých 
nemovitostí prostřednictvím důkladné 
renovace, např. z grantů nebo finančních 
nástrojů u projektů splňujících kritéria 
adicionality v rámci programu InvestEU, 
který je součástí víceletého finančního 
rámce (VFR), jež by 
doplňovaly vnitrostátní rozpočty 
a prostředky soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že bytová družstva a 
majitelé domů by měli být podporováni při 
posilování klimatické odolnosti svých 
nemovitostí např. z grantů nebo finančních 
nástrojů založených na zásadě adicionality 
VFR, z vnitrostátních rozpočtů a z 
prostředků soukromého sektoru;

7. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
klimatickou a jinou odolnost všech budov; 
domnívá se, že ohrožená bytová družstva a 
ohrožení majitelé domů by měli být 
podporováni při posilování klimatické 
odolnosti svých nemovitostí např. z grantů 
nebo finančních nástrojů založených 
na kombinaci finančních prostředků 
z víceletého finančního rámce (VFR), 
vnitrostátních rozpočtů a prostředků 
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soukromého sektoru,

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že bytová družstva a 
majitelé domů by měli být podporováni při 
posilování klimatické odolnosti svých 
nemovitostí např. z grantů nebo 
finančních nástrojů založených na zásadě 
adicionality VFR, z vnitrostátních 
rozpočtů a z prostředků soukromého 
sektoru;

7. zdůrazňuje, že bytová družstva a 
majitelé domů by měli být podporováni 
při posilování klimatické odolnosti svých 
nemovitostí z nejrůznějších odvětvových 
programů víceletého finančního rámce 
(VFR), z vnitrostátních rozpočtů 
a z prostředků soukromého sektoru; vítá 
záměr Komise vytvořit zvláštní tok zdrojů 
na renovaci budov v rámci Fondu 
na podporu hospodářského oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že bytová družstva a 
majitelé domů by měli být podporováni při 
posilování klimatické odolnosti svých 
nemovitostí např. z grantů nebo finančních 
nástrojů založených na zásadě adicionality 
VFR, z vnitrostátních rozpočtů a z 
prostředků soukromého sektoru;

7. zdůrazňuje, že bytová družstva, 
majitelé domů a místní orgány by měli být 
podporováni při posilování klimatické 
odolnosti svých nemovitostí a zastavěného 
prostředí např. z grantů nebo finančních 
nástrojů založených na zásadě 
adicionality VFR, z vnitrostátních rozpočtů 
a z prostředků soukromého sektoru;

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že bytová družstva a 
majitelé domů by měli být podporováni při 
posilování klimatické odolnosti svých 
nemovitostí např. z grantů nebo finančních 
nástrojů založených na zásadě adicionality 
VFR, z vnitrostátních rozpočtů a z 
prostředků soukromého sektoru;

7. zdůrazňuje, že bytová družstva a 
majitelé domů by měli být udržitelným 
a hmatatelným způsobem podporováni 
při posilování klimatické odolnosti svých 
nemovitostí např. z grantů nebo finančních 
nástrojů založených na zásadě adicionality 
víceletého finančního rámce (VFR), 
z vnitrostátních rozpočtů a z prostředků 
soukromého sektoru,

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Nicolae Ştefănuță

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že bytová družstva a 
majitelé domů by měli být podporováni při 
posilování klimatické odolnosti svých 
nemovitostí např. z grantů nebo finančních 
nástrojů založených na zásadě adicionality 
VFR, z vnitrostátních rozpočtů a z 
prostředků soukromého sektoru;

7. zdůrazňuje, že bytová družstva, 
majitelé domů a místní orgány by měli být 
podporováni při posilování klimatické 
odolnosti svých nemovitostí např. z grantů 
nebo finančních nástrojů založených na 
zásadě adicionality VFR, z vnitrostátních 
rozpočtů a z prostředků soukromého 
sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že bytová družstva a 
majitelé domů by měli být podporováni při 
posilování klimatické odolnosti svých 
nemovitostí např. z grantů nebo finančních 
nástrojů založených na zásadě adicionality 
VFR, z vnitrostátních rozpočtů a z 
prostředků soukromého sektoru;

7. zdůrazňuje, že bytová družstva, 
majitelé domů a obce by měli být 
podporováni při posilování klimatické 
odolnosti svých nemovitostí např. z grantů 
nebo finančních nástrojů založených na 
zásadě adicionality VFR, z vnitrostátních 
rozpočtů a z prostředků soukromého 
sektoru;

Or. pl

Pozměňovací návrh 102
Manuel Bompard
za skupinu GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že se nezbytné veřejné 
investice do obnovy evropských ekonomik 
po krizi způsobené onemocněním COVID-
19 a do transformace, která by měla být 
spravedlivá a měla by být v souladu s 
cílem Pařížské dohody omezit oteplování 
klimatu na 1,5 °C, neslučují s povinností 
zajistit, aby veřejný schodek nepřesáhl 
3 % HDP; vyzývá, aby byly tyto investice 
z výpočtu ročního rozpočtového schodku 
členských států vyňaty, protože mají 
zásadní význam pro dosažení cíle 
klimatické neutrality v Unii a dodržování 
Pařížské dohody, která omezuje 
oteplování klimatu na 1,5 °C;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. podotýká, že investicím 
do energeticky účinné renovace budov 
brání určité překážky, jako například 
rozdílná motivace, vysoké investiční 
náklady, střední a dlouhá doba 
návratnosti investic; vybízí Komisi, aby ke 
stimulaci investic a místních iniciativ 
na podporu inovací vytvořila tržně 
orientovaný politický rámec; v návaznosti 
na krizi onemocnění COVID-19 a jeho 
dopad na veřejné a soukromé finance je 
pevně přesvědčen zejména o tom, že je 
nutné, aby veškerou vyšší regulatorní 
zátěž nebo krátkodobé náklady 
doprovázely dlouhodobé finanční 
pobídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. podporuje vytvoření platformy 
pro flexibilní financování zvyšování 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie na celostátní a regionální 
úrovni; tyto platformy by mohly nabízet 
komplexní řešení, které by místním 
bankám, finančním prostředníkům a 
společnostem zajišťujícím energetické 
služby umožnily společně investovat s 
cílem nabídnout atraktivní produkty 
financování energie z obnovitelných 
zdrojů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 105
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Romana Jerković

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na význam nezávislého 
kvalitního jednotného střediska 
poskytujícího soukromým majitelům bytů 
a domů, odvětví bydlení a majitelům 
veřejných budov, včetně obcí, odbornou 
pomoc v oblasti dekarbonizace a co 
nejvyššího zvyšování energetické 
účinnosti a udržitelnosti budov;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Nicolae Ştefănuță

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na to, že je nutné 
podporovat renovaci budov, které jsou 
součástí kulturního dědictví, aby bylo 
dosaženo jejich vyšší energetické 
účinnosti, a zároveň dodržovat požadavky 
památkové péče a tyto budovy chránit;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Nicolae Ştefănuță

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. konstatuje, že těmto budovám už 
významně škodí vliv změny klimatu 
a extrémní povětrnostní podmínky, jakou 
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jsou záplavy, prudký vítr a vlny veder; 
zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby mezi 
přizpůsobováním se změně klimatu 
v oblasti budov a omezováním této změny 
existovala pevná vazba, a vytvořit 
konkrétní pobídky pro investice, které by 
dosáhly obou těchto cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vzhledem k tomu, že se při rozsáhlých 
renovacích vyměňuje neúčinné vybavení 
budov, jako jsou staré bojlery nebo topná 
tělesa, za nové, zajistily vytvoření 
udržitelných systémů jejich recyklace 
a nakládání s odpady;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzdvihuje úlohu skupiny Evropské 
investiční banky při poskytování úvěrů, 
záruk a finančních nástrojů na financování 
iniciativ a služeb ve spojitosti s malými 
renovačními projekty a renovacemi budov 
určených pro sociální bydlení.

8. vyzdvihuje úlohu skupiny Evropské 
investiční banky při poskytování úvěrů, 
záruk a finančních nástrojů, jako je 
Soukromé financování pro energetickou 
účinnost (PF4EE), záruční nástroj 
„Inteligentní financování inteligentních 
budov“, a také rámec programu InvestEU 
a investiční plán Zelené dohody 
pro Evropu, na financování iniciativ a 
služeb ve spojitosti s malými rentabilními 
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renovačními projekty a renovacemi budov 
určených pro sociální bydlení.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzdvihuje úlohu skupiny Evropské 
investiční banky při poskytování úvěrů, 
záruk a finančních nástrojů na financování 
iniciativ a služeb ve spojitosti s malými 
renovačními projekty a renovacemi budov 
určených pro sociální bydlení.

8. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby v souladu s taxonomií EU 
podporovaly udržitelné investice 
do stavebnictví; vyzdvihuje úlohu skupiny 
Evropské investiční banky při poskytování 
úvěrů, záruk a finančních nástrojů na 
financování iniciativ a služeb ve spojitosti 
s malými renovačními projekty a 
renovacemi budov; zdůrazňuje však, že je 
nutné, aby bylo toto financování 
poskytováno formou dotací na projekty 
sociálního bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Jutta Paulus
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzdvihuje úlohu skupiny Evropské 
investiční banky při poskytování úvěrů, 
záruk a finančních nástrojů na financování 
iniciativ a služeb ve spojitosti s malými 
renovačními projekty a renovacemi budov 
určených pro sociální bydlení.

8. vyzdvihuje úlohu skupiny Evropské 
investiční banky při poskytování úvěrů, 
záruk a finančních nástrojů na financování 
iniciativ a služeb ve spojitosti s malými 
obecními renovačními projekty a 
renovacemi budov určených pro sociální 
bydlení; zdůrazňuje, že obzvlášť menší 
a středně velké projekty potřebují větší 
pomoc ve formě poradenství a sdružování 
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projektů, a vyžadují tak rozšíření kapacit 
odborné pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzdvihuje úlohu skupiny Evropské 
investiční banky při poskytování úvěrů, 
záruk a finančních nástrojů na financování 
iniciativ a služeb ve spojitosti s malými 
renovačními projekty a renovacemi budov 
určených pro sociální bydlení.

8. vyzdvihuje úlohu skupiny Evropské 
investiční banky při poskytování 
bezúročných úvěrů členským státům, které 
by zajišťovala ECB a jež by zaručovaly 
dobré investice v oblasti správy a řízení 
společností, a při zajišťování finančních 
nástrojů na financování iniciativ a služeb 
ve spojitosti s malými renovačními 
projekty a renovací budov určených 
pro sociální bydlení.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Manuel Bompard
za skupinu GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzdvihuje úlohu skupiny Evropské 
investiční banky při poskytování úvěrů, 
záruk a finančních nástrojů na financování 
iniciativ a služeb ve spojitosti s malými 
renovačními projekty a renovacemi budov 
určených pro sociální bydlení.

8. vyzdvihuje úlohu skupiny Evropské 
investiční banky při poskytování úvěrů, 
včetně bezúročných půjček, záruk 
a finančních nástrojů na financování 
iniciativ a služeb ve spojitosti s malými 
renovačními projekty a renovacemi budov 
určených pro sociální bydlení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby nezahrnovala 
emise budov do systému EU 
pro obchodování s emisemi 
a nepožadovala po příjemcích finanční 
podpory na projekty rekonstrukce budov, 
aby dosahovali úspor z rozsahu; 
zdůrazňuje, že by místo stimulace 
přechodu na nízké emise CO2 a 
energetickou účinnost vedla obě tato 
opatření k tomu, že by se vlastnictví 
nemovitostí dostalo z velké části do rukou 
soukromého oligopolu, který je schopen 
fungovat na finančních trzích s CO2 a 
získat přístup ke složitým finančním 
nástrojům EU, což by přispělo k vytváření 
bublin na trhu s nemovitostmi a zrychlilo 
již probíhající vypuzování střední třídy ze 
středu velkých měst;

Or. it

Pozměňovací návrh 115
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby posoudila 
dlouhodobé strategie členských států v 
oblasti renovací a vydala jim doporučení, 
aby zajistila splnění cíle, kterým je 
vytvoření účinného klimaticky 
neutrálního fondu budov do roku 2050, 
aby tak došlo ke zvýšení zaznamenaných 
nedostatečných ambicí v rámci dosud 
realizovaných strategií; vyzývá členské 
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státy, které tak ještě neučinily, aby svou 
strategii předložily co nejdříve, a Komisi, 
aby předložené strategie důkladně 
posoudila a poukázala jak na stávající 
nedostatky, tak i na příklady osvědčené 
praxe;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Nils Torvalds, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. bere na vědomí zprávu Evropského 
účetního dvora ze dne 28. dubna 2020 
o energetické účinnosti budov, lituje, že se 
při přidělování prostředků na projekty 
nepřihlíží k analýze nákladů a přínosů, 
a vyzývá proto členské státy, aby vzaly 
v úvahu odborné pokyny Komise týkající 
se jejich financování; je znepokojen, že 
Komise není schopna posoudit, nakolik 
přispívají prostředky z rozpočtu EU 
k dosažení unijního cíle zvyšování 
energetické účinnosti, což je výsledkem 
nedostatečného sledování projektů, 
a vyzývá ji proto, aby přijala opatření 
k jejich dokonalejšímu sledování;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Jutta Paulus
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je zapotřebí využít 
příležitost k vytvoření klimaticky aktivních 
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budov na základě jejich rozsáhlé 
renovace, kterou by doprovázela instalace 
solárních panelů na střechy a fasády; 
navrhuje, aby se na základě fondů 
pro výzkum a zvyšování kvalifikace 
propagovala průmyslová kapacita 
na výrobu inovativních stavebních 
materiálů a systémů, jako jsou 
prefabrikované panely, fotovoltaické 
panely zabudované do budov, skladování 
ledu a solární komíny, protože pomáhají 
nalézat ucelená řešení k urychlení 
rozsáhlé renovace budov;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že poskytování 
hypoték na koupi stávajících energeticky 
náročných budov a využívání smluv 
o energetických službách by mělo být 
podmíněno tím, že by kupující přijal 
časově omezený závazek, že investuje 
do důkladné renovace budovy, aby ji 
přeměnil na energeticky aktivní budovu, 
která ročně vyprodukuje více energie 
z obnovitelných zdrojů, než je její celková 
roční spotřeba energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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8a. poukazuje na to, že klíčovým 
faktorem při realizaci skutečné vlny 
renovací budov v Evropě bude zapojit 
do této transformace všechny aktéry 
hodnotového řetězce; domnívá se, že 
součástí této iniciativy by mělo být 
zvyšování povědomí majitelů nemovitostí 
a sdružení nájemníků a vlastníků 
o výhodách jejich renovace; má za to, že 
stejně tak by si měly výhody rozsáhlé 
renovace budov být více vědomy i malé 
a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Nicolae Ştefănuță

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že sociální opatření by 
neměla působit proti opatřením 
zaměřeným na omezování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně; konstatuje, 
že je nutné zajistit konkrétní podporu 
poskytovatelů sociálního, družstevního 
a veřejného bydlení, aby bylo možné 
financovat renovaci budov v zanedbaných 
čtvrtích (mj. spolu se soukromými 
vlastníky domů);

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá členské státy, aby 
vypracovaly inkluzivní plán renovací 



AM\1204641CS.docx 63/66 PE650.699v01-00

CS

na zvýšení energetické účinnosti 
s přihlédnutím k úloze zelených ploch, 
mobilitě s malým dopadem na životní 
prostředí a regionálnímu a místnímu 
mikroklimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že je nutné, aby se 
finanční nástroje Unie používaly 
k poskytování přiměřených inovativních 
finančních nástrojů, které by podněcovaly 
k investicím do opatření na zvýšení 
energetické účinnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 123
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že emise z budov 
musejí zůstat mimo systém obchodování 
s emisemi, jelikož je toto odvětví příliš 
rozptýleno na to, aby mohlo v rámci 
tohoto systému správně fungovat;

Or. pl

Pozměňovací návrh 124
Jessica Polfjärd
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Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. domnívá se, že strategie zaměřená 
na dosažení co nejvyšší účinnosti unijního 
fondu budov musí přihlížet k různým 
okolnostem v příslušných členských 
státech, aby bylo možné zajistit účinné 
řešení problémů, v případě nutnosti v 
souladu s přijatým jednotným 
energetickým a klimatickým plánem 
členských států; domnívá se, že k dosažení 
co nejvyšší účinnosti a k využití 
potřebných soukromých a veřejných 
investic má zásadní význam přístup 
založený na pobídkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Jutta Paulus
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. poukazuje na to, že v důsledku 
změny klimatu budou v létě stále častěji 
vystaveny vyšším teplotám zejména města; 
žádá Komisi, aby do vlny renovací 
začlenila pobídky k budování zelenějších 
budov, jako jsou zelené střechy a fasády, 
protože zlepšují mikroklima, umožňují 
šetřit energií a napomáhají při obnově 
přirozeného koloběhu vody;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Nils Torvalds, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
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Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. je si vědom potenciálu budov 
z hlediska skladování energie, který mají 
díky masivním stavebním prvkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Jutta Paulus
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
s cílem chránit biologickou rozmanitost, 
podporovat dodávky potravin, zvýšit 
odolnost a snížit emise zahrnuly do své 
strategie i další prvky na zvyšování 
biologické rozmanitosti, jako jsou prvky, 
které by pomáhaly ptákům a netopýrům 
budovat hnízda, a polopřírodní a městské 
zahrady;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Jutta Paulus
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8d. zdůrazňuje, že ucelené programy 
renovace celých čtvrtí, které by 
obsahovaly ucelený plán jejich sociálního 
rozvoje, jenž by byl šetrný ke klimatu 
a podporoval by biologickou rozmanitost, 
mají pozitivní vliv na finanční 
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a environmentální stopu, protože 
umožňují sdružování stavebních prací 
a logistiky; poukazuje na to, že je nutné 
podporovat jejich vypracovávání a 
realizaci, a to na základě jednotných 
středisek, které by poskytovaly informace 
a poradenství a umožňovaly rozšiřovat 
kapacitu na místní, regionální a celostátní 
úrovni, jako jsou agentury na ochrany 
životního prostředí a energetické 
agentury;

Or. en


