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Pozmeňujúci návrh 1
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby toho oznámenie 
predložila, tak ako bolo plánované, keďže 
predstavuje kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 
COVID-19; vyzýva členské štáty, aby v 
rámci národných energetických a 
klimatických plánov zintenzívnili práce na 
rozsiahlych projektoch obnovy;

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby toto oznámenie 
predložila, tak ako bolo plánované, keďže 
predstavuje kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 
COVID-19; zdôrazňuje, že vlna obnovy a 
plán ozdravenia po Covid – 19 musia byť 
v plnom súlade s cieľmi Únie v oblasti 
klímy a životného prostredia; vyzýva 
členské štáty, aby v rámci národných 
energetických a klimatických plánov 
zintenzívnili práce na rozsiahlych 
projektoch obnovy; pripomína, že budovy 
predstavujú 40 % spotrebovanej energie a 
že podľa oznámenia o európskej zelenej 
dohode sa súčasná miera obnovy musieť 
aspoň zdvojnásobiť, aby sa dosiahli ciele 
EÚ v oblasti energetickej účinnosti a 
klímy;  vyzýva členské štáty, aby výrazne 
zvýšili svoje miery obnovy budov zo 
súčasných 0,4 % na 1,2 %, zdôrazňuje, že 
budovy a stavebníctvo by mali v plnej 
miere prispievať k dosiahnutiu 
revidovaných cieľov Únie v oblasti klímy 
v súlade s klimatickým predpisom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby toho oznámenie 
predložila, tak ako bolo plánované, keďže 
predstavuje kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 
COVID-19; vyzýva členské štáty, aby v 
rámci národných energetických a 
klimatických plánov zintenzívnili práce na 
rozsiahlych projektoch obnovy;

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; 
pripomína, že budovy sú zodpovedné za 
približne 40 % spotreby energie a za 36 % 
emisií CO2 v EÚ; pripomína, že 75 % 
fondu budov je energeticky 
nehospodárnych, 40 miliónov Európanov 
si v zime nedokáže správne vykúriť svoj 
domov a 98 miliónov ľudí ho nedokáže 
správne vychladiť v lete; pripomína, že 
súčasná miera obnovy budov v EÚ je 
približne 1 % ročne; domnieva sa, že 
politiky obnovy musia byť súčasťou 
globálnych urbanistických plánov 
zameraných na zníženie uhlíkovej stopy 
siete miest;  naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby toho oznámenie predložila, tak ako 
bolo plánované, keďže predstavuje 
kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 
COVID-19; vyzýva členské štáty, aby 
dodržiavali Parížsku dohodu, ktorá 
obmedzuje otepľovanie klímy pod 1,5 °C, 
aby zintenzívnili rozsiahle plány obnovy s 
cieľom dosiahnuť ročnú mieru obnovy 
aspoň 3 % na základe jednorazových ale 
úplných renovácií, ktoré 
majú najúčinnejší pomer úspor energie a 
nákladov, v rámci národných 
energetických a klimatických plánov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby toho oznámenie 
predložila, tak ako bolo plánované, keďže 
predstavuje kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; 
zdôrazňuje, že vysoko energeticky 
efektívny a dekarbonizovaný fond budov 
by sa mal dosiahnuť prostredníctvom 
výrazného zníženia dopytu po energii, 
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COVID-19; vyzýva členské štáty, aby v 
rámci národných energetických a 
klimatických plánov zintenzívnili práce na 
rozsiahlych projektoch obnovy;

pričom akýkoľvek zvyškový dopyt by sa 
mal pokryť energiou z obnoviteľných 
zdrojov, aby sa zabezpečil súlad s cieľom 
obmedziť globálne otepľovanie na menej 
ako 1.5 °C; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby predložila stratégiu vlny obnovy, tak 
ako bolo plánované, keďže predstavuje 
kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 
COVID-19; pripomína Komisii, že ju 
musia sprevádzať konkrétne legislatívne 
opatrenia, primerané finančné 
prostriedky a rodovo vyvážené programy 
budovania zručností zamerané aj na 
mladých ľudí; vyzýva členské štáty, aby v 
rámci národných energetických a 
klimatických plánov zintenzívnili práce na 
integrovaných rozsiahlych projektoch 
hĺbkovej obnovy a čo najrýchlejšie 
predložili svoje dlhodobé stratégie obnovy; 
žiada, aby sa úrovne ambícií v stratégiách 
a plánoch pravidelne revidovali smerom 
nahor s cieľom sledovať vývoj v oblasti 
životného prostredia, klímy a technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby toho oznámenie 
predložila, tak ako bolo plánované, keďže 
predstavuje kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 
COVID-19; vyzýva členské štáty, aby v 
rámci národných energetických a 
klimatických plánov zintenzívnili práce na 
rozsiahlych projektoch obnovy;

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby toto oznámenie 
predložila, tak ako bolo plánované, v 
súlade s Parížskou dohodou a s cieľom 
obmedziť globálne oteplenie na 
maximálne 1,5 °C, vzhľadom na to, že ide 
o kľúčový prvok plánu obnovy po COVID 
–19 a o vhodný nástroj na dosiahnutie 
energetickej účinnosti a prepojenosti 
nášho fondu budov v prospech dlhodobej 
udržateľnosti a obehovosti energie; 
vyzýva členské štáty, aby v rámci 
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národných energetických a klimatických 
plánov zintenzívnili práce na rozsiahlych 
projektoch obnovy, aby dosiahli najneskôr 
do roku 2050 budovy s takmer nulovou 
spotrebou energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby toho oznámenie 
predložila, tak ako bolo plánované, keďže 
predstavuje kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 
COVID-19; vyzýva členské štáty, aby v 
rámci národných energetických a 
klimatických plánov zintenzívnili práce na 
rozsiahlych projektoch obnovy;

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby toto oznámenie 
predložila, tak ako bolo plánované, keďže 
predstavuje kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 
COVID-19; vyzýva členské štáty, aby v 
rámci národných energetických a 
klimatických plánov zintenzívnili práce na 
rozsiahlych projektoch obnovy; zdôrazňuje 
význam opatrení pre integrovanú obnovu 
všetkých existujúcich budov, aby sa 
zabezpečilo, že budú využívať energiu z 
obnoviteľných zdrojov a budú vysoko 
energeticky účinné a inteligentné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby toho oznámenie 
predložila, tak ako bolo plánované, keďže 

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; vyzýva 
Komisiu, aby toto oznámenie predložila, 
tak ako bolo plánované, vzhľadom na jeho 



AM\1204641SK.docx 7/66 PE650.699v01-00

SK

predstavuje kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 
COVID-19; vyzýva členské štáty, aby v 
rámci národných energetických a 
klimatických plánov zintenzívnili práce na 
rozsiahlych projektoch obnovy;

obrovský potenciál na stimulovanie 
skutočného a miestneho hospodárstva po 
COVID – 19, pričom zároveň vytvára iné 
súvisiace prínosy, ako napríklad zlepšenie 
kvality ovzdušia, zníženie emisií 
skleníkových plynov a zdravotných rizík; 
vyzýva členské štáty, aby v rámci 
národných energetických a klimatických 
plánov zintenzívnili práce na rozsiahlych 
projektoch obnovy, aby čo najneskôr 
dosiahli vysoko energeticky účinný a 
klimaticky neutrálny fond budov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby toho oznámenie 
predložila, tak ako bolo plánované, keďže 
predstavuje kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 
COVID-19; vyzýva členské štáty, aby v 
rámci národných energetických a 
klimatických plánov zintenzívnili práce na 
rozsiahlych projektoch obnovy;

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody, ktorá 
splní viaceré kľúčové ciele EÚ vrátane 
zvýšenia energetickej účinnosti, úspor 
CO2 a zníženia energetickej chudoby; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby toto 
oznámenie predložila, tak ako bolo 
plánované, keďže predstavuje kľúčový 
prvok plánu oživenia hospodárstva po 
skončení pandémie COVID-19; vyzýva 
členské štáty, aby v rámci národných 
energetických a klimatických plánov 
zintenzívnili práce na rozsiahlych 
projektoch obnovy a dlhodobých 
stratégiách pre obnovu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby toho oznámenie 
predložila, tak ako bolo plánované, keďže 
predstavuje kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 
COVID-19; vyzýva členské štáty, aby v 
rámci národných energetických a 
klimatických plánov zintenzívnili práce na 
rozsiahlych projektoch obnovy;

1. berie na vedomie oznámenie vlny 
obnovy v rámci európskej zelenej dohody; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby túto 
iniciatívu predložila, tak ako bolo 
plánované, keďže predstavuje kľúčový 
prvok plánu oživenia hospodárstva po 
skončení pandémie COVID-19; domnieva 
sa však, že nádej na vlnu 
reštrukturalizácie je príliš ambiciózna, ak 
sa obnovia rozpočtové obmedzenia, a 
taktiež z dôvodu v súčasnosti platných 
kontraproduktívnych monetárnych a 
rozpočtových politík;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 9
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby toho oznámenie 
predložila, tak ako bolo plánované, keďže 
predstavuje kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 
COVID-19; vyzýva členské štáty, aby v 
rámci národných energetických a 
klimatických plánov zintenzívnili práce na 
rozsiahlych projektoch obnovy;

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby toto oznámenie 
predložila, tak ako bolo plánované, keďže 
predstavuje kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 
COVID-19; vyzýva členské štáty, aby v 
rámci národných energetických a 
klimatických plánov zintenzívnili práce na 
rozsiahlych projektoch obnovy; konštatuje, 
že energeticky účinná obnova je prvým 
krokom smerom ku klimaticky 
neutrálnemu energetickému systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Tudor Ciuhodaru
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby toho oznámenie 
predložila, tak ako bolo plánované, keďže 
predstavuje kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 
COVID-19; vyzýva členské štáty, aby v 
rámci národných energetických a 
klimatických plánov zintenzívnili práce na 
rozsiahlych projektoch obnovy;

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody v úsilí o 
podstatné zlepšenie energetickej účinnosti 
v EÚ; naliehavo vyzýva Komisiu, aby toto 
oznámenie predložila, tak ako bolo 
plánované, keďže predstavuje kľúčový 
prvok plánu oživenia hospodárstva po 
skončení pandémie COVID-19; vyzýva 
členské štáty, aby v rámci národných 
energetických a klimatických plánov 
zintenzívnili práce na rozsiahlych 
projektoch obnovy;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 11
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby toho oznámenie 
predložila, tak ako bolo plánované, keďže 
predstavuje kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 
COVID-19; vyzýva členské štáty, aby v 
rámci národných energetických a 
klimatických plánov zintenzívnili práce na 
rozsiahlych projektoch obnovy;

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby toto oznámenie 
predložila, tak ako bolo plánované, keďže 
predstavuje kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 
COVID-19; vyzýva členské štáty, aby v 
rámci národných energetických a 
klimatických plánov zintenzívnili práce na 
rozsiahlych projektoch obnovy a 
dlhodobých stratégiách pre obnovu a 
implementovali tento program ako súčasť 
plánu obnovy po COVID-19; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Maria Spyraki
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby toho oznámenie 
predložila, tak ako bolo plánované, keďže 
predstavuje kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 
COVID-19; vyzýva členské štáty, aby v 
rámci národných energetických a 
klimatických plánov zintenzívnili práce na 
rozsiahlych projektoch obnovy;

1. víta oznámenie vlny obnovy v 
rámci európskej zelenej dohody; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby toto oznámenie 
predložila, tak ako bolo plánované, keďže 
predstavuje kľúčový prvok plánu oživenia 
hospodárstva po skončení pandémie 
COVID-19; vyzýva členské štáty, aby v 
rámci národných energetických a 
klimatických plánov zintenzívnili práce na 
rozsiahlych projektoch obnovy a 
dlhodobých stratégiách pre obnovu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. poukazuje na to, že potrebná vlna 
obnovy si bude vyžadovať nebývalú 
úroveň investícií a mala by byť 
predsunutá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. poukazuje na osvedčené postupy v 
členských štátoch, ktoré používajú príjmy 
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zo systému obchodovania s emisiami na 
programy obnovy budov, a vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala 
uskutočniteľnosť požiadavky, aby všetky 
členské štáty využívali príjmy zo systému 
obchodovania s emisiami na zvýšenie 
energetickej účinnosti budov vrátane 
ochranných mechanizmov proti výkyvom, 
a aby preskúmala, či je možné vyčleniť 
časť príjmov z aukcií na úrovni EÚ na 
takéto účely1a;   vyjadruje znepokojenie 
nad myšlienkou zahrnúť do systému EU 
ETS emisie budov, keďže takéto návrhy 
vyvolávajú pochybnosti o nákladovej 
efektívnosti, mohli by odviesť 
zodpovednosť od verejných opatrení a 
viesť k vyšším účtom za energiu pre 
občanov;
_________________
1a „Carbon leverage: Investing Europe’s 
carbon revenues in energy efficiency", 
Catharina Wiese, Richard Cowart, a Jan 
Rosenow, projekt Regulatory Assistance 
2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a.  domnieva sa, že vlna obnovy je 
príležitosťou urýchliť obehovosť v odvetví 
stavebníctva, a to najmä vytvorením 
systémov zberu a spätného odberu, 
zabezpečením primeraného a bezpečného 
zaobchádzania, opätovného používania a 
recyklovania pri všetkých výrobkoch a 
materiáloch z demolácií a vedľajších 
stavebných tokov, zavedením auditov 
demolácie s cieľom identifikovať 
prítomnosť nebezpečných látok v tokoch 
odpadu, harmonizáciou požiadaviek 
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vyplývajúcich z vnútroštátnych právnych 
predpisov o odpadoch a podporou 
recyklovaného alebo obnoviteľného 
obsahu vo výrobkoch;  vyzýva Komisiu, 
aby navrhla konkrétne opatrenia týkajúce 
sa týchto otázok ako súčasť akčného 
plánu pre obehové hospodárstvo a 
stratégie udržateľného zastavaného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. je znepokojený zámerom Komisie 
zahrnúť do systému EU ETS emisie z 
budov, keďže trhový nástroj nevyrieši 
existujúce prekážky pri obnove budov, ako 
sú rozdelené stimuly alebo nedostatok 
informácií;  mohlo by to viesť aj k časovo 
náročnému procesu, ktorý by 
pravdepodobne priniesol vyššie účty za 
energiu pre užívateľov budov a presunul 
zodpovednosť za znižovanie emisií budov 
z verejného sektora na súkromný sektor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že vlna obnovy by 
mala byť prioritnou oblasťou budúcich 
plánov hospodárskej obnovy, pretože 
podporuje miestne pracovné miesta, 
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umožňuje rozvoj miestnych hospodárstiev 
a zároveň dekarbonizuje odvetvie a 
zabezpečuje občanom zdravé budovy s 
nízkymi účtami za energiu; vyzýva preto 
Komisiu, aby v rámci oživenia 
vypracovala jasné usmernenia pre členské 
štáty, v ktorých rozpracuje, ako dosiahnuť 
úspech budúcej vlny obnovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že výzvy súvisiace s 
obnovou budov sa odlišujú v jednotlivých 
členských štátoch v závislosti od 
klimatických podmienok, energetických 
systémov, výstavby budov, vlastníckej 
štruktúry, investičných príležitostí atď.; 
vyzýva preto Komisiu, aby tieto rozdiely 
zohľadnila v svojej činnosti a aby svoje 
plány prispôsobila výzvam a možnostiam 
jednotlivých krajín; 

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 19
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje zásadnú úlohu 
dlhodobých stratégií pre obnovu pri 
dosahovaní dekarbonizovaného fondu 
budov s budovami s takmer nulovou 
spotrebou energie, ako aj pri 
zabezpečovaní pripravenosti členských 
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štátov na zvýšenie cieľov 
obnovy, domnieva sa, že dlhodobé 
stratégie pre obnovu by mali byť v súlade 
so zvýšenými ambíciami v oblasti klímy a 
cieľmi dosiahnutia klimatickej neutrality 
do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje potenciál vlny obnovy 
na stimulovanie hospodárskej činnosti 
podporou vysokokvalitných pracovných 
miest v odvetví stavebníctva a výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
urýchlením obehovosti v odvetví 
stavebníctva a podporou malých a 
stredných podnikov, bojom proti 
energetickej chudobe a zabezpečením 
zdravých, dôstojných, cenovo dostupných 
a energeticky účinných budov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že prioritou musí byť 
tepelná izolácia, a že zostávajúce potreby 
vykurovania a chladenia, ako aj potreby 
iných spotrebných položiek, musia byť v 
čo najväčšej miere kryté obnoviteľnými 
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zdrojmi energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. domnieva sa, že vlna obnovy by 
mala výrazne prispieť k sociálno-
ekonomickým právam vrátane práva na 
bývanie, práva na energiu z 
obnoviteľných zdrojov a práva na 
dôstojné životné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. poukazuje na to, že Komisia vo 
svojej nedávnej štúdii odhaduje, že 
priemerná ročná miera energetickej 
obnovy v EÚ je na úrovni 1 % a že 
hĺbková energetická obnova predstavuje 
len 12 % všetkých týchto obnov, 
zdôrazňuje, že je pod potrebnou mierou 
ročnej energetickej obnovy 3 % a hlboko 
pod potrebnou hĺbkou obnovy, ak sa má 
dosiahnuť klimatická neutralita do roku 
2050;  pripomína, že podľa Komisie 
obnova budov predstavuje najväčšie 
investície na splnenie cieľov EÚ v oblasti 
klímy a energetiky na nasledujúce 
desaťročie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 24
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že pandémia Covid-19 
pripomenula význam silnejšej a 
koordinovanejšej činnosti Únie v oblasti 
zdravia; domnieva sa, že by sa to malo 
odraziť aj v stavebníctve v oblastiach, ako 
je kvalita ovzdušia; pripomína, že vlna 
obnovy môže byť dôležitým nástrojom na 
zlepšenie zdravia a blaha ľudí pri 
súčasnom znížení emisií z budov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že kľúčom k účinnej a 
spravodlivej vlne obnovy je fiškálna 
flexibilita a odklon od neoliberálneho 
modelu financovania;  domnieva sa, že 
Komisia by nemala považovať deficit za 
najdôležitejší, ak jeho zvýšenie znamená, 
že členské štáty podnikajú bezpríkladné 
výdavky na obnovu budov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
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Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva nadchádzajúce nemecké 
predsedníctvo Rady, aby podporovalo 
integrovanú obnovu budov a ich vedľajšie 
prínosy spolu s novou Lipskou chartou s 
cieľom pomôcť ekonomikám EÚ zotaviť 
sa, najmä MSP, a poskytnúť všetkým 
občanom cenovo dostupné, pohodlné a 
vysoko výkonné domy a prístup k energii z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. konštatuje, že viac ako 35 % budov 
v EÚ je starších ako 50 rokov, viac ako 
75 % budov je energeticky neúčinných a 
len približne 1 % budov ročne sa 
obnovuje;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 28
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje rozsah energetickej 
chudoby v celej Únii a to, ako táto 
iniciatíva v rámci európskej zelenej 
dohody je jednou z mála, ktorej cieľom je 
riešiť nerovnosti, ako aj zintenzívniť 
činnosť v oblasti klímy; zdôrazňuje 
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význam príspevkov Strediska EÚ pre 
monitorovanie energetickej chudoby pri 
formovaní tejto iniciatívy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 1c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. domnieva se, že obnova budov 
môže byť nástrojom na odstránenie 
energetickej chudoby, ktorá podľa 
odhadov postihuje až 50 miliónov 
domácností v EÚ; žiada preto, aby sa 
uprednostňovali také formy stavebníctva, 
ktoré slúžia najchudobnejším ľuďom;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 30
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odsek 1c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. zdôrazňuje, že verejný sektor musí 
mať v tejto oblasti vedúce postavenie, a že 
ide o príliš významnú otázku na to, aby sa 
nechala len na súkromný sektor, a vlna 
obnovy sa preto nemôže len krátkozrako 
sústrediť na umožnenie súkromných 
investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Jutta Paulus
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta nový akčný plán Komisie pre 
obehové hospodárstvo, ktorý poukazuje na 
skutočnosť, že stavebné materiály tvoria 
viac ako 35 % celkového množstva odpadu 
v EÚ; poznamenáva, že v právnych 
predpisoch EÚ by sa mal uplatňovať 
jednoduchší prístup k obnove, recyklácii, 
posudzovaniu životného cyklu a 
zohľadňovaniu energie vynaloženej na 
stavebné materiály;

2. víta nový akčný plán Komisie pre 
obehové hospodárstvo, ktorý poukazuje na 
skutočnosť, že stavebné materiály tvoria 
viac ako 35 % celkového množstva odpadu 
v EÚ; zdôrazňuje význam zohľadňovania 
trvácnosti, recyklovateľnosti, obsahu 
nebezpečných látok a energie vynaloženej 
pri výrobe stavebných materiálov; 
zdôrazňuje, že počas všetkých fáz 
životného cyklu nových a existujúcich 
budov je potrebné optimálne riadenie a 
využívanie vodných zdrojov, odpadu, 
energie a materiálnych zdrojov, a vyzýva 
Komisiu, aby tieto aspekty zohľadnila v 
nadchádzajúcej stratégii zastavaného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta nový akčný plán Komisie pre 
obehové hospodárstvo, ktorý poukazuje na 
skutočnosť, že stavebné materiály tvoria 
viac ako 35 % celkového množstva odpadu 
v EÚ; poznamenáva, že v právnych 
predpisoch EÚ by sa mal uplatňovať 
jednoduchší prístup k obnove, recyklácii, 
posudzovaniu životného cyklu a 
zohľadňovaniu energie vynaloženej na 
stavebné materiály;

2. víta nový akčný plán Komisie pre 
obehové hospodárstvo, ktorý poukazuje na 
skutočnosť, že stavebné materiály tvoria 
viac ako 35 % celkového množstva odpadu 
v EÚ; domnieva sa, že energeticky účinné 
budovy by mali byť bezpečné a 
udržateľné; poznamenáva, že v právnych 
predpisoch EÚ by sa mal uplatňovať 
jednoduchší prístup k obnove, recyklácii, 
posudzovaniu životného cyklu 
prostredníctvom možného systému 
odmeny/poradia, ktorý by mohol byť 
začlenený do energetického a 
ekologického pasu budovy ,a k 
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zohľadňovaniu energie vynaloženej na 
stavebné materiály;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta nový akčný plán Komisie pre 
obehové hospodárstvo, ktorý poukazuje na 
skutočnosť, že stavebné materiály tvoria 
viac ako 35 % celkového množstva odpadu 
v EÚ; poznamenáva, že v právnych 
predpisoch EÚ by sa mal uplatňovať 
jednoduchší prístup k obnove, recyklácii, 
posudzovaniu životného cyklu a 
zohľadňovaniu energie vynaloženej na 
stavebné materiály;

2. víta nový akčný plán Komisie pre 
obehové hospodárstvo, ktorý poukazuje na 
význam stavebných materiálov, ktoré 
tvoria viac ako 35 % celkového množstva 
odpadu v EÚ; konštatuje, že obnova 
existujúcich budov si vyžaduje menej 
materiálov na meter štvorcový ako 
výstavba nových budov; domnieva sa, že 
vplyv budov počas celého ich celého 
životného cyklu, ktorý zohľadňuje 
vynaložený a prevádzkový uhlík, sa musí 
začleniť do právnych predpisov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta nový akčný plán Komisie pre 
obehové hospodárstvo, ktorý poukazuje na 
skutočnosť, že stavebné materiály tvoria 
viac ako 35 % celkového množstva odpadu 
v EÚ; poznamenáva, že v právnych 
predpisoch EÚ by sa mal uplatňovať 
jednoduchší prístup k obnove, recyklácii, 
posudzovaniu životného cyklu a 
zohľadňovaniu energie vynaloženej na 
stavebné materiály;

2. víta nový akčný plán Komisie pre 
obehové hospodárstvo, ktorý poukazuje na 
skutočnosť, že stavebné materiály tvoria 
viac ako 35 % celkového množstva odpadu 
v EÚ; poznamenáva, že v právnych 
predpisoch EÚ by sa mal uplatňovať 
jednoduchší prístup k obnove, recyklácii, 
posudzovaniu životného cyklu a 
zohľadňovaniu energie vynaloženej na 
stavebné materiály, ako aj k riadeniu 
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zaťaženia a k flexibilite prostredníctvom 
optimalizácie tepelnej hmoty pri 
projektovaní budov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta nový akčný plán Komisie pre 
obehové hospodárstvo, ktorý poukazuje na 
skutočnosť, že stavebné materiály tvoria 
viac ako 35 % celkového množstva odpadu 
v EÚ; poznamenáva, že v právnych 
predpisoch EÚ by sa mal uplatňovať 
jednoduchší prístup k obnove, recyklácii, 
posudzovaniu životného cyklu a 
zohľadňovaniu energie vynaloženej na 
stavebné materiály;

2. víta nový akčný plán Komisie pre 
obehové hospodárstvo, ktorý konštatuje, 
že stavebné materiály tvoria viac ako 35 % 
celkového množstva odpadu v EÚ; 
poznamenáva, že v právnych predpisoch 
EÚ by sa mal uplatňovať jednoduchší 
prístup k obnove, recyklácii, posudzovaniu 
životného cyklu a zohľadňovaniu energie 
vynaloženej na stavebné materiály; žiada, 
aby sa urýchlene prijali regulačné 
opatrenia na zavedenie väčšej 
obehovosti odvetvia stavebnín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta nový akčný plán Komisie pre 
obehové hospodárstvo, ktorý poukazuje na 
skutočnosť, že stavebné materiály tvoria 
viac ako 35 % celkového množstva odpadu 
v EÚ; poznamenáva, že v právnych 
predpisoch EÚ by sa mal uplatňovať 
jednoduchší prístup k obnove, recyklácii, 
posudzovaniu životného cyklu a 
zohľadňovaniu energie vynaloženej na 

2. víta nový akčný plán Komisie pre 
obehové hospodárstvo, ktorý zdôrazňuje, 
že stavebné materiály tvoria viac ako 35 % 
celkového množstva odpadu v EÚ a 
predstavujú približne 50 % všetkých 
vyťažených surovín; poznamenáva, že v 
právnych predpisoch EÚ je nutné 
uplatňovať jednoduchší prístup k 
opätovnému použitiu, regenerácii, 
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stavebné materiály; recyklácii, posudzovaniu životného cyklu 
výrobkov a materiálov a zohľadňovaniu 
energie vynaloženej na stavebné materiály;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta nový akčný plán Komisie pre 
obehové hospodárstvo, ktorý poukazuje na 
skutočnosť, že stavebné materiály tvoria 
viac ako 35 % celkového množstva odpadu 
v EÚ; poznamenáva, že v právnych 
predpisoch EÚ by sa mal uplatňovať 
jednoduchší prístup k obnove, recyklácii, 
posudzovaniu životného cyklu a 
zohľadňovaniu energie vynaloženej na 
stavebné materiály;

2. víta nový akčný plán Komisie pre 
obehové hospodárstvo, ktorý poukazuje na 
skutočnosť, že stavebné materiály tvoria 
viac ako 35 % celkového množstva odpadu 
v EÚ; poznamenáva, že v právnych 
predpisoch EÚ by sa mal uplatňovať 
jednoduchší prístup presahujúci odvetvia 
(vykurovanie a chladenie, elektrina, 
budovy, infraštruktúra) k obnove, 
recyklácii, posudzovaniu životného cyklu a 
zohľadňovaniu energie vynaloženej na 
stavebné materiály;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta nový akčný plán Komisie pre 
obehové hospodárstvo, ktorý poukazuje na 
skutočnosť, že stavebné materiály tvoria 
viac ako 35 % celkového množstva odpadu 
v EÚ; poznamenáva, že v právnych 
predpisoch EÚ by sa mal uplatňovať 
jednoduchší prístup k obnove, recyklácii, 
posudzovaniu životného cyklu a 
zohľadňovaniu energie vynaloženej na 

2. víta nový akčný plán Komisie pre 
obehové hospodárstvo, ktorý poukazuje na 
skutočnosť, že stavebné materiály tvoria 
viac ako 35 % celkového množstva odpadu 
v EÚ; poznamenáva, že v právnych 
predpisoch EÚ by sa mal uplatňovať 
jednoduchší prístup k obnove, recyklácii, 
posudzovaniu životného cyklu, 
dekarbonizácii zdrojov energie a 
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stavebné materiály; zohľadňovaniu vynaložených vplyvov na 
životné prostredie stavebných materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta nový akčný plán Komisie pre 
obehové hospodárstvo, ktorý poukazuje na 
skutočnosť, že stavebné materiály tvoria 
viac ako 35 % celkového množstva odpadu 
v EÚ; poznamenáva, že v právnych 
predpisoch EÚ by sa mal uplatňovať 
jednoduchší prístup k obnove, recyklácii, 
posudzovaniu životného cyklu a 
zohľadňovaniu energie vynaloženej na 
stavebné materiály;

2. berie na vedomie nový akčný plán 
Komisie pre obehové hospodárstvo, ktorý 
poukazuje na skutočnosť, že stavebné 
materiály tvoria viac ako 35 % celkového 
množstva odpadu v EÚ; poznamenáva, že 
v právnych predpisoch EÚ by sa mal 
uplatňovať jednoduchší prístup k obnove, 
recyklácii, posudzovaniu životného cyklu a 
zohľadňovaniu energie vynaloženej na 
stavebné materiály;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že vlna obnovy je 
príležitosťou urýchliť obehovosť v odvetví 
stavebníctva; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
konkrétne opatrenia týkajúce sa týchto 
otázok ako súčasť akčného plánu pre 
obehové hospodárstvo a stratégie 
udržateľného zastavaného prostredia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 41
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. konštatuje, že možnosti overovania 
environmentálnych vlastností výrobkov 
vstupujúcich na trh Únie sú obmedzené, 
najmä výrobkov z tretích krajín; domnieva 
sa preto, že je nutné sledovať 
dodávateľské reťazce a na hraniciach EÚ 
kontrolovať aktuálne podmienky ťažby, 
spracovania a prepravy výrobkov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 42
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje význam vypracovania 
protokolu hospodárenia s odpadom zo 
stavieb a demolácií, ktorý bude nabádať k 
ekologickej likvidácii a vyššiemu objemu 
recyklácie;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 43
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje potrebu znížiť 
produkciu odpadu v stavebnom a 
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demolačnom odvetví, ako aj zaviesť 
systémy na opätovné použitie, 
vysokokvalitnú recykláciu a bezpečné 
odstraňovanie nebezpečných látok;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. poznamenáva, že mnohé stavebné 
materiály sú energeticky náročné a môžu 
mať vysokú uhlíkovú stopu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. konštatuje, že nedostatok 
materiálov s vysokým stupňom čistoty 
počas demolácie bráni opätovnému 
použitiu a recyklácii stavebných 
materiálov, a preto vyzýva Komisiu, aby sa 
touto otázkou zaoberala s cieľom 
podporiť úplné vykonávanie cieľov 
obehového hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
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Odsek 2c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. pripomína, že do 31. decembra 
2024 Komisia musí zvážiť stanovenie 
prípravy na ciele v oblasti opätovného 
použitia a recyklácie stavebného a 
demolačného odpadu a jeho špecifických 
zložiek;  domnieva sa preto, že bude 
potrebné stanoviť ambiciózne ciele v 
oblasti opätovného používania a 
recyklácie na zníženie množstva odpadu z 
odvetvia stavebníctva a demolácie, a 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby tak 
urobila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že by sa mal zaviesť 
systém označovania obehového 
hospodárstva založený na 
environmentálnych normách a kritériách 
pre materiály podľa ich potenciálu na 
opätovné zaradenie do hodnotového 
reťazca;

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 48
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že by sa mal zaviesť 3. domnieva sa, že recyklovaný obsah 
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systém označovania obehového 
hospodárstva založený na 
environmentálnych normách a kritériách 
pre materiály podľa ich potenciálu na 
opätovné zaradenie do hodnotového 
reťazca;

a recyklovateľnosť stavebných výrobkov 
by sa mali stať povinnými kritériami, 
ktoré sa musia deklarovať pod označením 
CE (preto sa musia zvážiť v rámci revízie 
CPR); environmentálne vplyvy výrobkov 
počas ich životného cyklu by sa preto mali 
uvádzať v overených EPD vyhotovených v 
súlade s normou EN185804-A2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že by sa mal zaviesť 
systém označovania obehového 
hospodárstva založený na 
environmentálnych normách a kritériách 
pre materiály podľa ich potenciálu na 
opätovné zaradenie do hodnotového 
reťazca;

3. domnieva sa, že by sa mal zaviesť 
systém označovania obehového 
hospodárstva založený na 
environmentálnych normách a kritériách 
pre materiály podľa ich potenciálu na 
nekomplikované a nízkoenergetické 
opätovné zaradenie do hodnotového 
reťazca, najmä zohľadňujúc úlohu 
druhotných surovín ale aj nebezpečných 
látok; zdôrazňuje úlohu ekologického 
dizajnu a ekologického verejného 
obstarávania udržateľných výrobkov pri 
podpore efektívneho využívania zdrojov a 
energetickej účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že by sa mal zaviesť 3. domnieva sa, že by sa mal zaviesť 
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systém označovania obehového 
hospodárstva založený na 
environmentálnych normách a kritériách 
pre materiály podľa ich potenciálu na 
opätovné zaradenie do hodnotového 
reťazca;

systém označovania obehového 
hospodárstva založený na 
environmentálnych normách a kritériách 
pre materiály podľa ich potenciálu na 
opätovné zaradenie do hodnotového 
reťazca; zdôrazňuje, že označovanie a 
informácie pre spotrebiteľov sú len veľmi 
malým stimulom a musia byť sprevádzané 
ambicióznymi investíciami štátu a 
regulačnými legislatívnymi opatreniami; 
domnieva sa, že akékoľvek zameranie sa 
na výber spotrebiteľov je pre túto vlnu 
obnovy neprijateľnou cestou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že by sa mal zaviesť 
systém označovania obehového 
hospodárstva založený na 
environmentálnych normách a kritériách 
pre materiály podľa ich potenciálu na 
opätovné zaradenie do hodnotového 
reťazca;

3. domnieva sa, že by sa mal zaviesť 
systém označovania obehového 
hospodárstva a energetickej účinnosti 
založený na environmentálnych normách a 
kritériách pre materiály podľa ich 
potenciálu na opätovné zaradenie do 
hodnotového reťazca a ich energetickej 
účinnosti počas celého životného cyklu 
materiálov a ich príspevku k energetickej 
bilancii budovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že by sa mal zaviesť 
systém označovania obehového 
hospodárstva založený na 
environmentálnych normách a kritériách 
pre materiály podľa ich potenciálu na 
opätovné zaradenie do hodnotového 
reťazca;

3. domnieva sa, že by sa mal zaviesť 
systém označovania obehového 
hospodárstva založený na 
environmentálnych normách a kritériách 
pre materiály podľa ich potenciálu na 
opätovné zaradenie do hodnotového 
reťazca; žiada minimálne záväzné 
percentuálne podiely opätovne použitých 
a recyklovaných materiálov 
pochádzajúcich z demolácie iných budov; 
pokiaľ ide o nové materiály, vyzýva na 
prioritné využívanie biomateriálov (drevo, 
zemina, slama) na obnovu a výstavbu 
budov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že by sa mal zaviesť 
systém označovania obehového 
hospodárstva založený na 
environmentálnych normách a kritériách 
pre materiály podľa ich potenciálu na 
opätovné zaradenie do hodnotového 
reťazca;

3. domnieva sa, že by sa mal zaviesť 
systém označovania obehového 
hospodárstva založený na 
environmentálnych normách a kritériách 
pre materiály podľa ich potenciálu na 
opätovné zaradenie do hodnotového 
reťazca; konštatuje, že existujúci prístup 
založený na vyhlásení o 
environmentálnych vlastnostiach výrobku 
sa musí rozšíriť a mal by sa použiť ako 
podklad pre posúdenie budovy, ako je 
rámec úrovne (úrovní) vytvorený 
Komisiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Jessica Polfjärd



PE650.699v01-00 30/66 AM\1204641SK.docx

SK

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že by sa mal zaviesť 
systém označovania obehového 
hospodárstva založený na 
environmentálnych normách a kritériách 
pre materiály podľa ich potenciálu na 
opätovné zaradenie do hodnotového 
reťazca;

3. domnieva sa, že na doplnenie 
požiadaviek energetickej účinnosti by sa 
mal zaviesť systém označovania 
obehového hospodárstva založený na 
environmentálnych normách a kritériách 
pre materiály podľa ich potenciálu na 
opätovné zaradenie do hodnotového 
reťazca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje početné výhody 
začlenenia pasívnych a prírodných prvkov 
do návrhu budov s cieľom podstatne 
znížiť energetické potreby, zlepšiť kvalitu 
ovzdušia, pohodlie a odolnosť voči zmene 
klímy a zároveň prispieť k zásadám 
obehovosti, zvýšiť biodiverzitu miest, 
obnoviť prirodzený vodný cyklus a znížiť 
celkové emisie;  vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby stimulovali využívanie 
prírodných stavebných materiálov s 
nízkym obsahom uhlíka, zavádzanie 
zelených striech a stien, chladných 
povrchov a pasívnych techník vo 
všeobecnosti počas veľkých obnov budov 
a výstavby nových budov, pričom by mali 
zvážiť napríklad zavedenie 
povinných zelených plôch a vytvorenie 
synergií medzi stratégiou obnovy a 
stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 56
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. uznáva potenciál certifikovaného 
dreva ako záchytu uhlíka z klimatického 
hľadiska a ako udržateľného stavebného 
materiálu, ktorý nahradí materiály s 
vysokými emisiami uhlíka; zdôrazňuje, že 
drevo ako stavebný materiál a ako 
biomasa vo výrobe energie by sa malo 
využívať len v medziach udržateľnej 
dostupnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že by sa mali 
podporovať najmenej škodlivé materiály a 
najmä materiály miestneho pôvodu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 58
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že zavádzanie 
udržateľných a inovatívnych stavebných 
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materiálov si vyžaduje vypracovanie 
harmonizovaných noriem, ktoré vytvoria 
jednotný trh s týmito výrobkami; vyzýva 
na urýchlené preskúmanie nariadenia o 
stavebných výrobkoch na tento účel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že neexistujú žiadne 
spoločné právne predpisy EÚ týkajúce sa 
nakladania s veľkoobjemovým odpadom 
vo všeobecnosti a konkrétne nakladania s 
polystyrénom a kamennou vlnou; 
vyjadruje znepokojenie nad bezpečnou 
manipuláciou s izolačným materiálom 
vzhľadom na jeho možný obsah 
nebezpečných látok;

4. zdôrazňuje, že neexistujú žiadne 
spoločné právne predpisy EÚ o nakladaní 
so stavebným odpadom a odpadom z 
demolácií; konštatuje, že by sa mali 
vytvoriť systémy zberu a spätného 
prijímania a triediace zariadenia, aby sa 
zabezpečilo primerané a bezpečné 
nakladanie so všetkými stavebným 
odpadom; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
konkrétne opatrenia týkajúce sa týchto 
otázok ako súčasť akčného plánu pre 
obehové hospodárstvo a stratégie 
udržateľného zastavaného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že neexistujú žiadne 
spoločné právne predpisy EÚ týkajúce sa 
nakladania s veľkoobjemovým odpadom 
vo všeobecnosti a konkrétne nakladania s 
polystyrénom a kamennou vlnou; 

4. zdôrazňuje, že vyhadzovanie 
odpadu je nezákonné a neexistujú žiadne 
spoločné právne predpisy EÚ týkajúce sa 
nakladania s veľkoobjemovým ale 
recyklovateľným odpadom, ako napríklad 
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vyjadruje znepokojenie nad bezpečnou 
manipuláciou s izolačným materiálom 
vzhľadom na jeho možný obsah 
nebezpečných látok;

s kamennou vlnou; vyjadruje znepokojenie 
nad bezpečnou manipuláciou s izolačným 
materiálom, ako je polystyrén, počas 
demolácie a pri spracovaní odpadu, 
vzhľadom na jeho možný obsah 
nebezpečných látok, ktoré ohrozujú 
netoxické životné prostredie; požaduje 
účinné nakladanie s odpadom a likvidáciu 
odpadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že neexistujú žiadne 
spoločné právne predpisy EÚ týkajúce sa 
nakladania s veľkoobjemovým odpadom 
vo všeobecnosti a konkrétne nakladania s 
polystyrénom a kamennou vlnou; vyjadruje 
znepokojenie nad bezpečnou manipuláciou 
s izolačným materiálom vzhľadom na jeho 
možný obsah nebezpečných látok;

4. zdôrazňuje, že neexistujú žiadne 
spoločné právne predpisy EÚ týkajúce sa 
nakladania s recyklovateľným 
veľkoobjemovým odpadom vo 
všeobecnosti, ako napríklad s 
polystyrénom a kamennou vlnou; vyjadruje 
znepokojenie nad bezpečnou manipuláciou 
s izolačným materiálom vzhľadom na to, 
že môže obsahovať nebezpečné látky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že neexistujú žiadne 
spoločné právne predpisy EÚ týkajúce sa 
nakladania s veľkoobjemovým odpadom 
vo všeobecnosti a konkrétne nakladania s 

4. zdôrazňuje, že neexistujú žiadne 
spoločné právne predpisy EÚ týkajúce sa 
nakladania s veľkoobjemovým odpadom 
vo všeobecnosti a konkrétne nakladania s 
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polystyrénom a kamennou vlnou; vyjadruje 
znepokojenie nad bezpečnou manipuláciou 
s izolačným materiálom vzhľadom na jeho 
možný obsah nebezpečných látok;

polystyrénom a kamennou vlnou alebo 
sklom; vyjadruje znepokojenie nad 
bezpečnou manipuláciou s izolačným 
materiálom vzhľadom na jeho možný 
obsah nebezpečných látok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že by sa mala zvýšiť 
recyklácia alebo opätovné použitie 
stavebných materiálov a výrobkov z 
projektov obnovy a demontáže; vyzýva 
Komisiu, aby zaviedla povinné triedenie 
stavebného odpadu z demontážnych a 
demolačných miest, stanovila 
nehmotnostné ciele v oblasti recyklácie 
stavebných výrobkov a zabezpečila, aby sa 
opätovné použitie alebo recyklácia stali 
finančne atraktívnejšími než 
skládkovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že je dôležité 
urýchlene nahradiť a postupne prestať 
používať nebezpečné látky v stavebných 
materiáloch a vo výrobe s cieľom chrániť 
zdravie obyvateľov a pracovníkov, ako aj 
životné prostredie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. požaduje strategický prístup 
Komisie k výskumu a vývoju nových 
materiálov a k novému technickému 
vývoju v oblastiach ako izolácia, chladivá, 
vykurovanie, osvetlenie a iné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. žiada Komisiu, aby zaviedla 
harmonizované normy pre sekundárne 
materiály s cieľom zabezpečiť, aby mala 
Únia dobre fungujúci vnútorný trh s 
kvalitnými sekundárnymi materiálmi;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že v opatreniach sa 
musí zohľadňovať rôznorodosť budov a 
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poveternostných podmienok v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. poukazuje na viacnásobné výhody 
riešení zelenej infraštruktúry, ako sú 
zelené strechy a steny, pre udržateľné 
zastavané mestské prostredie; vyzýva 
Komisiu, aby podporovala využívanie 
týchto prvkov, ako sú zelené strechy alebo 
steny, vo všetkých nových budovách a pri 
obnove budov, a aby tieto prvky 
zohľadnila v rámci iniciatívy vlna obnovy 
v európskej zelenej dohode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že projekty obnovy 
budov by mali prispievať k zvyšovaniu 
potenciálu pre lepšie zdravotné 
podmienky; zdôrazňuje, že revízia noriem 
kvality ovzdušia môže viesť k zlepšeniu 
podmienok prostredia vo vnútri budovy a 
pomôcť pri riešení energetickej chudoby;

5. konštatuje, že hĺbková obnova 
budov na dosiahnutie energeticky 
účinných budov prispieva k lepším 
zdravotným podmienkam; zdôrazňuje, že 
revízia noriem kvality ovzdušia a výmena 
pecí na drevo, uhoľných pecí a iných 
vykurovacích systémov založených na 
fosílnych palivách za účinné, na 
obnoviteľných zdrojoch založené a 
neznečisťujúce systémy s cieľom pokryť 
zvyškovú spotrebu energie vrátane tepla, 
ako je slnečná tepelná energia, vedie k 
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výrazným zlepšeniam environmentálnych 
podmienok, k menšiemu počtu ochorení 
dýchacích ciest a iných ochorení a 
následne k zníženiu spoločenských 
nákladov; požaduje zavedenie noriem 
týkajúcich emisií a znečisťovania, ako 
napríklad CO2, NOx, PM, pre všetky 
systémy vykurovania a chladenia 
prostredníctvom smernice o ekodizajne; 
zdôrazňuje, že prístup k energeticky 
vysoko účinným budovám, účasť na 
komunitných energetických projektoch a 
poskytovanie účinných a 
vysokovýkonných zariadení a spotrebičov 
pomáhajú riešiť energetickú chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že projekty obnovy 
budov by mali prispievať k zvyšovaniu 
potenciálu pre lepšie zdravotné 
podmienky; zdôrazňuje, že revízia noriem 
kvality ovzdušia môže viesť k zlepšeniu 
podmienok prostredia vo vnútri budovy a 
pomôcť pri riešení energetickej chudoby;

5. poznamenáva, že okrem zníženia 
emisií a zlepšenej energetickej účinnosti 
by mal projekt obnovy budovy prispievať 
k lepším zdravotným podmienkam; 
zdôrazňuje , že revízia noriem kvality 
ovzdušia v súlade s normami WHO by sa 
mala vykonať aj s cieľom zlepšiť kritériá 
kvality ovzdušia v budovách, a že 
usmernenia kvality životného prostredia 
pre budovy, ktoré by chránili ľudské 
zdravie, by viedli k zlepšeniu podmienok 
prostredia vo vnútri budovy a pomohli by 
pri riešení energetickej chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
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Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že projekty obnovy 
budov by mali prispievať k zvyšovaniu 
potenciálu pre lepšie zdravotné 
podmienky; zdôrazňuje, že revízia noriem 
kvality ovzdušia môže viesť k zlepšeniu 
podmienok prostredia vo vnútri budovy a 
pomôcť pri riešení energetickej chudoby;

5. poznamenáva, že projekty obnovy 
budov by mali prispievať k zvyšovaniu 
potenciálu pre lepšie zdravotné podmienky 
a životné podmienky a prispievať k právu 
na bývanie, právu na energiu z 
obnoviteľných zdrojov a právu na 
dôstojné životné podmienky; zdôrazňuje, 
že revízia noriem kvality ovzdušia môže 
viesť k zlepšeniu podmienok prostredia vo 
vnútri budovy a pomôcť pri riešení 
energetickej chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že projekty obnovy 
budov by mali prispievať k zvyšovaniu 
potenciálu pre lepšie zdravotné 
podmienky; zdôrazňuje, že revízia noriem 
kvality ovzdušia môže viesť k zlepšeniu 
podmienok prostredia vo vnútri budovy a 
pomôcť pri riešení energetickej chudoby;

5. poznamenáva, že projekty obnovy 
budov by mali prispievať k zvyšovaniu 
potenciálu pre lepšie zdravotné 
podmienky; zdôrazňuje, že revízia noriem 
kvality ovzdušia vrátane kvality ovzdušia v 
budovách a tepelnej a vizuálnej kvality 
vnútorného prostredia môže viesť k 
zlepšeniu podmienok prostredia vo vnútri 
budovy a pomôcť pri riešení energetickej 
chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že projekty obnovy 
budov by mali prispievať k zvyšovaniu 
potenciálu pre lepšie zdravotné 
podmienky; zdôrazňuje, že revízia noriem 
kvality ovzdušia môže viesť k zlepšeniu 
podmienok prostredia vo vnútri budovy a 
pomôcť pri riešení energetickej chudoby;

5. poznamenáva, že projekty obnovy 
budov by mali prispievať k zvyšovaniu 
potenciálu pre lepšie zdravotné 
podmienky; zdôrazňuje , že revízia noriem 
kvality ovzdušia môže viesť k zlepšeniu 
podmienok prostredia vo vnútri budovy a 
pomôcť pri riešení energetickej chudoby 
prostredníctvom spätného získavania tepla 
z odvádzaného vzduchu (CMV s duálnym 
tokom);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že projekty obnovy 
budov by mali prispievať k zvyšovaniu 
potenciálu pre lepšie zdravotné 
podmienky; zdôrazňuje, že revízia noriem 
kvality ovzdušia môže viesť k zlepšeniu 
podmienok prostredia vo vnútri budovy a 
pomôcť pri riešení energetickej chudoby;

5. poznamenáva, že projekty obnovy 
budov by mali prispievať aj k zlepšeniu 
komfortu, bezpečnosti a zdravotných 
podmienok vo vnútri budovy; zdôrazňuje, 
že revízia noriem kvality ovzdušia môže 
viesť k zlepšeniu podmienok prostredia vo 
vnútri budovy a pomôcť pri riešení 
energetickej chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že projekty obnovy 
budov by mali prispievať k zvyšovaniu 
potenciálu pre lepšie zdravotné 

5. poznamenáva, že projekty obnovy 
budov by mali prispievať k zvyšovaniu 
potenciálu pre lepšie zdravotné 
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podmienky; zdôrazňuje, že revízia noriem 
kvality ovzdušia môže viesť k zlepšeniu 
podmienok prostredia vo vnútri budovy a 
pomôcť pri riešení energetickej chudoby;

podmienky; zdôrazňuje, že revízia noriem 
kvality ovzdušia môže viesť k zlepšeniu 
podmienok prostredia vo vnútri budovy a 
pomôcť pri riešení energetickej chudoby; 
zastáva názor, že prioritou musia byť 
opatrenia energetickej účinnosti pre 
zraniteľné a energeticky chudobné 
domácnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje , že vlna obnovy a 
súvisiace nadchádzajúce iniciatívy by mali 
mať ako jeden zo základných cieľov 
ukončenie energetickej chudoby a 
zabezpečenie zdravých a bezpečných 
životných podmienok pre všetkých; víta 
zámer Komisie venovať osobitnú 
pozornosť obnove sociálneho bývania s 
cieľom pomôcť domácnostiam, ktoré 
zápasia s platením svojich účtov za 
energiu; žiada, aby sa v boji proti 
energetickej chudobe stanovil osobitný 
cieľ v oblasti obnovy a opatrenia na 
financovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že digitálne 
technológie môžu zefektívniť výstavbu a 
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prevádzku budov a tým pomôcť pri 
dosahovaní cieľov úspor energie; vyzýva 
Komisiu, aby podporovala zavedenie 
spoločných zásad verejného obstarávania 
a pravidiel na digitalizáciu špecifikácií 
budov vrátane energetickej 
hospodárnosti;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 78
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zvýšili financovanie opatrení v oblasti 
energetickej účinnosti pre uhoľné regióny 
v prechodnom období, keďže sú prvými, 
ktoré budú ovplyvnené cieľom klimatickej 
neutrálnosti; zdôrazňuje potrebu 
ambiciózneho a primerane financovaného 
fondu pre spravodlivý prechod, ktorý by 
mohol prispieť k tomuto cieľu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potenciál, ktorý má 
vytvorenie spoločného energetického a 
environmentálneho pasportu budov, 
pokiaľ ide o prekonanie súčasnej 
fragmentácie trhu; ďalej zdôrazňuje, že 
tento pasport by mal zahŕňať aj obehovú 
kapacitu materiálov;

vypúšťa sa
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 80
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potenciál, ktorý má 
vytvorenie spoločného energetického a 
environmentálneho pasportu budov, 
pokiaľ ide o prekonanie súčasnej 
fragmentácie trhu; ďalej zdôrazňuje, že 
tento pasport by mal zahŕňať aj obehovú 
kapacitu materiálov;

6. zdôrazňuje potenciál zavedenia 
harmonizovaných minimálnych noriem 
energetickej hospodárnosti pre každú 
kategóriu budov , pokiaľ ide o prekonanie 
súčasnej fragmentácie na trhu, ako 
aj vytvorenia spoločného európskeho pasu 
obnovy budov, ktorý by umožnil sledovať 
ďalšie zlepšovanie, stanoviť plán obnovy 
s certifikovaným odborníkom a poskytnúť 
individuálne odporúčania na zlepšenie 
budov s cieľom dosiahnuť najvyššiu 
kategóriu energetickej hospodárnosti, 
napríklad nulovú spotrebu primárnej 
energie z fosílnych palív; ďalej zdôrazňuje, 
že by mohol zahŕňať aj environmentálne 
aspekty, ako je napríklad obehová 
kapacita materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potenciál, ktorý má 
vytvorenie spoločného energetického a 
environmentálneho pasportu budov, pokiaľ 
ide o prekonanie súčasnej fragmentácie 
trhu; ďalej zdôrazňuje, že tento pasport by 
mal zahŕňať aj obehovú kapacitu 
materiálov;

6. zdôrazňuje potenciál, ktorý má 
vytvorenie spoločného energetického a 
environmentálneho pasu budov, pokiaľ ide 
o prekonanie súčasnej fragmentácie trhu; 
ďalej zdôrazňuje, že by mal zahŕňať 
potenciál obehovosti materiálu, 
hodnotenie faktorov kvality vnútorného 



AM\1204641SK.docx 43/66 PE650.699v01-00

SK

ovzdušia a robustné ukazovatele založené 
na existujúcich environmentálnych 
nástrojoch a normách; zdôrazňuje 
význam materiálových pasov a rozvoja 
celoeurópskej otvorenej normy pre 
informácie o obsahu stavebných výrobkov 
s cieľom podporiť používanie netoxických 
a recyklovateľných materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potenciál, ktorý má 
vytvorenie spoločného energetického a 
environmentálneho pasportu budov, 
pokiaľ ide o prekonanie súčasnej 
fragmentácie trhu; ďalej zdôrazňuje, že 
tento pasport by mal zahŕňať aj obehovú 
kapacitu materiálov;

6. zdôrazňuje potenciál konsolidácie 
všetkých údajov o budovách do toho 
istého digitálneho nástroja, aby sa pas 
obnovy budov doplnil environmentálnym 
pasom, ktorý by zahŕňal potenciál 
obehovosti materiálu, aby sa uľahčila 
budúca demontáž, opätovné použitie a 
recyklácia; zdôrazňuje význam 
materiálových pasov a rozvoja 
celoeurópskej otvorenej normy pre 
informácie o obsahu stavebných výrobkov 
s cieľom podporiť používanie netoxických 
a recyklovateľných materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potenciál, ktorý má 
vytvorenie spoločného energetického a 
environmentálneho pasportu budov, 

6. uznáva význam, pokiaľ ide o 
prekonanie súčasnej fragmentácie trhu, 
aby pas obnovy budovy koordinoval a 
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pokiaľ ide o prekonanie súčasnej 
fragmentácie trhu; ďalej zdôrazňuje, že 
tento pasport by mal zahŕňať aj obehovú 
kapacitu materiálov;

sledoval pokračujúce zlepšovanie budov a 
monitoroval hĺbku obnovy a energetickú 
hospodárnosť; zdôrazňuje, že je potrebné 
zaviesť politiky a opatrenia zlepšujúce a 
podporujúce obehovosť materiálov, ktoré 
dopĺňajú pas budov, a vyzýva Komisiu, 
aby tak urobila v 
stratégii udržateľného zastavaného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potenciál, ktorý má 
vytvorenie spoločného energetického a 
environmentálneho pasportu budov, 
pokiaľ ide o prekonanie súčasnej 
fragmentácie trhu; ďalej zdôrazňuje, že 
tento pasport by mal zahŕňať aj obehovú 
kapacitu materiálov;

6. zdôrazňuje možnosť postupného 
zavedenia povinnosti energetickej obnovy 
v prípade predaja alebo prenájmu domov, 
počnúc energetickými triedami F a G;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potenciál, ktorý má 
vytvorenie spoločného energetického a 
environmentálneho pasportu budov, 
pokiaľ ide o prekonanie súčasnej 
fragmentácie trhu; ďalej zdôrazňuje, že 
tento pasport by mal zahŕňať aj obehovú 

6. uznáva potenciál systému pasov 
obnovy budov na zvyšovanie energetickej 
účinnosti fondu budov a pri poskytovaní 
dlhodobých plánov hĺbkovej obnovy 
vlastníkom, a takýto systém považuje za 
doplnok k certifikátu energetickej 
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kapacitu materiálov; účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potenciál, ktorý má 
vytvorenie spoločného energetického a 
environmentálneho pasportu budov, pokiaľ 
ide o prekonanie súčasnej fragmentácie 
trhu; ďalej zdôrazňuje, že tento pasport by 
mal zahŕňať aj obehovú kapacitu 
materiálov;

6. zdôrazňuje potenciál, ktorý má 
vytvorenie spoločného energetického a 
environmentálneho pasu budov, pokiaľ ide 
o prekonanie súčasnej fragmentácie trhu 
prostredníctvom politík v oblasti merania 
a monitorovania pokroku, čo umožní 
určiť potreby a osobitné charakteristiky 
európskeho fondu budov; ďalej 
zdôrazňuje, že tento pas by mal zahŕňať aj 
obehovú kapacitu materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potenciál, ktorý má 
vytvorenie spoločného energetického a 
environmentálneho pasportu budov, pokiaľ 
ide o prekonanie súčasnej fragmentácie 
trhu; ďalej zdôrazňuje, že tento pasport by 
mal zahŕňať aj obehovú kapacitu 
materiálov;

6. zdôrazňuje potenciál, ktorý má 
vytvorenie spoločného energetického a 
environmentálneho pasu budov, pokiaľ ide 
o prekonanie súčasnej fragmentácie trhu; 
ďalej zdôrazňuje, že tento pas by mal 
zahŕňať aj obehovú kapacitu materiálov; 
zdôrazňuje, že skutočný potenciál 
obehového hospodárstva spočíva v tom, že 
samotné materiály sa môžu stať 
obehovými, a že sa posilní recyklačná 
kapacita;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 88
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že verejné budovy sú 
vzhľadom na ich početné množstvo a 
veľké plochy dôležitým nástrojom na 
obnovu fondu budov EÚ; žiada, aby sa 
ich obnova stala prioritou, a rovnako aj 
obnova súkromných budov, ktorých 
plocha presahuje 5 000m²1a; to by 
umožnilo veľké úspory energie a 
zabezpečilo by MSP a remeselníkom 
obrovské množstvo práce, najmä po kríze 
Covid – 19; žiada, aby mali vytvorené 
pracovné miesta dobré sociálne 
zabezpečenie a podliehali odvetvovým 
kolektívnym dohodám zahŕňajúcim 
odbory v tomto odvetví;
_________________
1a Plocha 90 % firemných kancelárií 
presahuje 1 000 m2; plochy pod 1 000 m² 
sa považujú za malé, plochy medzi 1 000 a 
5 000 m² sa považujú za stredne veľké a 
plochy s viac ako 5 000 m² sa považujú za 
veľké.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že všetky budovy by 
mali byť v spúšťacích bodoch počas 
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svojej životnosti a najneskôr do roku 2050 
obnovené s použitím najlepších a 
energeticky najúčinnejších materiálov a 
výrobkov s cieľom transformovať ich na 
energeticky pozitívne budovy, ktoré 
vyrobia viac energie z obnoviteľných 
zdrojov, než je ich celková spotreba 
energie za rok;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje význam 
neutrálneho pohľadu na technologické 
alternatívy, ktorý umožní prístup na trh 
najkonkurenčnejším a najúspornejším 
technológiám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že sociálne byty by sa 
mali obnoviť ako prvé s cieľom odstrániť 
neistotu týkajúcu sa energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
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Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Odsek 6c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. zdôrazňuje, že jeden nepretržite 
osvetlený reklamný bilbord spotrebuje 
každý rok viac elektriny ako jeden 
európsky občan; navrhuje, aby sa 
neónové nápisy a osvetlené reklamy, ktoré 
sa nachádzajú vo verejných alebo 
súkromných budovách, vypínali mimo 
úradných hodín, a aby boli zakázané 
číselné reklamy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že vlastníci domov a 
bytové združenia by mali dostať podporu 
pri zvyšovaní klimatickej odolnosti fondu 
ich budov, napríklad prostredníctvom 
grantov alebo finančných nástrojov 
založených na zásade doplnkovosti 
finančných prostriedkov viacročného 
finančného rámca (VFR), rozpočtov 
členských štátov a zdrojov súkromného 
sektora;

7. zdôrazňuje, že energia je 
základnou nevyhnutnosťou a prístup k 
energii by mal byť bezplatný pre 
najnaliehavejšie potreby, ktoré sú 
nevyhnutné pre dôstojný život; 
zdôrazňuje, že byty, ktoré sú najslabšie 
izolované od chladu a tepla, sú väčšinou 
obývané ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v 
situácii hospodárskej neistoty, čo zhoršuje 
ich postavenie z dôvodu vysokej spotreby 
energie a bráni im investovať do obnovy, 
ak tieto osoby vlastnia svoj byt; domnieva 
sa, že domácnosti s nízkym príjmom by 
nemali znášať náklady na energetickú 
účinnosť; pripomína, že v odseku 28 
uznesenia Európskeho parlamentu z 15. 
januára 2020 o európskej zelenej dohode 
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sa uvádza, že domácnosti s nízkym 
príjmom by nemali znášať náklady na 
energetickú obnovu; zdôrazňuje, že 
vlastníci domov a bytové združenia by 
mali dostať podporu pri zvyšovaní 
klimatickej odolnosti fondu ich budov, 
napríklad prostredníctvom grantov alebo 
finančných nástrojov založených na zásade 
doplnkovosti finančných prostriedkov 
viacročného finančného rámca (VFR), 
rozpočtov členských štátov a zdrojov 
súkromného sektora; prednostne s 
použitím grantov a bezúročných úverov 
pre domácnosti so strednými príjmami, z 
vnútroštátnych financií a prostredníctvom 
jedinečného úradu s nastaviteľnou dĺžkou 
trvania tak, aby boli lehoty splácania 
nižšie ako úspory energie, čím sa urýchli 
eradikácia energetickej neistoty2a;
_________________
2a Pri zohľadnení zníženia účtov po 
zateplení a mesačných splátok úverov 
domácnosti ušetria peniaze hneď v prvý 
mesiac po obnove.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že vlastníci domov a 
bytové združenia by mali dostať podporu 
pri zvyšovaní klimatickej odolnosti fondu 
ich budov, napríklad prostredníctvom 
grantov alebo finančných nástrojov 
založených na zásade doplnkovosti 
finančných prostriedkov viacročného 
finančného rámca (VFR), rozpočtov 
členských štátov a zdrojov súkromného 
sektora;

7. zdôrazňuje význam posilnenia 
postavenia občanov a miestnych 
spoločenstiev s osobitným dôrazom na 
financovanie vhodných udržateľných 
technológií a riešení, ktoré stimulujú 
inovácie a mohli by viesť k spravodlivému 
prechodu; zdôrazňuje, že vlastníci domov 
a bytové združenia by mali dostať podporu 
pri zvyšovaní klimatickej odolnosti fondu 
ich budov, napríklad prostredníctvom 
grantov alebo finančných nástrojov 
založených na zásade doplnkovosti 
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finančných prostriedkov viacročného 
finančného rámca (VFR), rozpočtov 
členských štátov a zdrojov súkromného 
sektora; konštatuje, že prijatie opatrení na 
úsporu energie a energeticky účinné 
spotrebné návyky by mohli výrazne znížiť 
energetickú chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že vlastníci domov a 
bytové združenia by mali dostať podporu 
pri zvyšovaní klimatickej odolnosti fondu 
ich budov, napríklad prostredníctvom 
grantov alebo finančných nástrojov 
založených na zásade doplnkovosti 
finančných prostriedkov viacročného 
finančného rámca (VFR), rozpočtov 
členských štátov a zdrojov súkromného 
sektora;

7. zdôrazňuje, že vlastníci domov a 
bytové združenia by mali dostať podporu 
pri zvyšovaní klimatickej odolnosti fondu 
ich budov prostredníctvom hĺbkovej 
obnovy, napríklad prostredníctvom grantov 
alebo finančných nástrojov na projekty 
spĺňajúce kritériá doplnkovosti InvestEU 
v rámci revidovaného viacročného 
finančného rámca (VFR), doplnené z 
rozpočtov členských štátov a zdrojov 
súkromného sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že vlastníci domov a 
bytové združenia by mali dostať podporu 
pri zvyšovaní klimatickej odolnosti fondu 
ich budov, napríklad prostredníctvom 
grantov alebo finančných nástrojov 

7. zdôrazňuje, že všetky budovy by 
mali byť odolné a vzdorné voči zmene 
klímy; domnieva sa, že zraniteľní vlastníci 
domov a bytové združenia by mali dostať 
podporu pri zvyšovaní klimatickej 
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založených na zásade doplnkovosti 
finančných prostriedkov viacročného 
finančného rámca (VFR), rozpočtov 
členských štátov a zdrojov súkromného 
sektora;

odolnosti fondu ich budov, napríklad 
prostredníctvom grantov alebo finančných 
nástrojov založených na kombinácii 
doplnkovosti finančných prostriedkov 
viacročného finančného rámca (VFR), 
rozpočtov členských štátov a zdrojov 
súkromného sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že vlastníci domov a 
bytové združenia by mali dostať podporu 
pri zvyšovaní klimatickej odolnosti fondu 
ich budov, napríklad prostredníctvom 
grantov alebo finančných nástrojov 
založených na zásade doplnkovosti 
finančných prostriedkov viacročného 
finančného rámca (VFR), rozpočtov 
členských štátov a zdrojov súkromného 
sektora;

7. zdôrazňuje, že vlastníci domov a 
bytové združenia by mali dostať podporu 
pri zvyšovaní klimatickej odolnosti fondu 
ich budov prostredníctvom rôznych 
odvetvových programov viacročného 
finančného rámca (VFR), rozpočtov 
členských štátov a zdrojov súkromného 
sektora; víta zámer Komisie vytvoriť 
osobitný tok zdrojov na obnovu budov v 
rámci fondu pre obnovu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že vlastníci domov a 
bytové združenia by mali dostať podporu 
pri zvyšovaní klimatickej odolnosti fondu 
ich budov, napríklad prostredníctvom 
grantov alebo finančných nástrojov 
založených na zásade doplnkovosti 
finančných prostriedkov viacročného 

7. zdôrazňuje, že vlastníci 
domov, bytové združenia a miestne orgány 
by mali dostať podporu pri zvyšovaní 
klimatickej odolnosti fondu ich budov a 
zastavaného prostredia, napríklad 
prostredníctvom grantov alebo finančných 
nástrojov založených na zásade 
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finančného rámca (VFR), rozpočtov 
členských štátov a zdrojov súkromného 
sektora;

doplnkovosti finančných prostriedkov 
viacročného finančného rámca (VFR), 
rozpočtov členských štátov a zdrojov 
súkromného sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že vlastníci domov a 
bytové združenia by mali dostať podporu 
pri zvyšovaní klimatickej odolnosti fondu 
ich budov, napríklad prostredníctvom 
grantov alebo finančných nástrojov 
založených na zásade doplnkovosti 
finančných prostriedkov viacročného 
finančného rámca (VFR), rozpočtov 
členských štátov a zdrojov súkromného 
sektora;

7. zdôrazňuje, že vlastníci domov a 
bytové združenia by mali dostať 
udržateľnú a hmatateľnú podporu pri 
zvyšovaní klimatickej odolnosti fondu ich 
budov, napríklad prostredníctvom grantov 
alebo finančných nástrojov založených na 
zásade doplnkovosti finančných 
prostriedkov viacročného finančného 
rámca (VFR), rozpočtov členských štátov a 
zdrojov súkromného sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Nicolae Ştefănuță

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že vlastníci domov a 
bytové združenia by mali dostať podporu 
pri zvyšovaní klimatickej odolnosti fondu 
ich budov, napríklad prostredníctvom 
grantov alebo finančných nástrojov 
založených na zásade doplnkovosti 
finančných prostriedkov viacročného 
finančného rámca (VFR), rozpočtov 
členských štátov a zdrojov súkromného 
sektora;

7. zdôrazňuje, že vlastníci domov, 
bytové združenia a miestne orgány by mali 
dostať podporu pri zvyšovaní klimatickej 
odolnosti fondu ich budov, napríklad 
prostredníctvom grantov alebo finančných 
nástrojov založených na zásade 
doplnkovosti finančných prostriedkov 
viacročného finančného rámca (VFR), 
rozpočtov členských štátov a zdrojov 
súkromného sektora;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že vlastníci domov a 
bytové združenia by mali dostať podporu 
pri zvyšovaní klimatickej odolnosti fondu 
ich budov, napríklad prostredníctvom 
grantov alebo finančných nástrojov 
založených na zásade doplnkovosti 
finančných prostriedkov viacročného 
finančného rámca (VFR), rozpočtov 
členských štátov a zdrojov súkromného 
sektora;

7. zdôrazňuje, že vlastníci domov, 
bytové združenia a komunity by mali 
dostať podporu pri zvyšovaní klimatickej 
odolnosti fondu ich budov, napríklad 
prostredníctvom grantov alebo finančných 
nástrojov založených na zásade 
doplnkovosti finančných prostriedkov 
viacročného finančného rámca (VFR), 
rozpočtov členských štátov a zdrojov 
súkromného sektora;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 102
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že nevyhnutné verejné 
investície na obnovu európskych 
ekonomík po kríze Covid-19 a na prechod, 
ktorý by bol spravodlivý a rešpektujúci 
cieľ Parížskej dohody obmedziť 
otepľovanie klímy do 1,5 °C, nie sú 
zlučiteľné s povinnosťou udržať verejný 
deficit pod úrovňou 3 % HDP; žiada, aby 
boli tieto investície vylúčené z výpočtu 
ročného rozpočtového deficitu členských 
štátov, pretože sú nevyhnutné na 
dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality 
Únie a na dodržiavanie Parížskej dohody, 
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ktorou sa obmedzuje otepľovanie klímy 
do 1,5 °C;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. konštatuje, že existujú prekážky 
brániace investíciám v oblasti energeticky 
účinnej obnovy; ako sú oddelené stimuly, 
vysoké investičné náklady, 
strednodobá/dlhodobá návratnosť; 
nabáda Komisiu, aby vypracovala trhový 
politický rámec na podporu investícií a 
miestnych inovačných iniciatív; 
predovšetkým v dôsledku krízy Covid – 19 
a jej vplyvu na verejné a súkromné 
financie je pevne presvedčený, že 
akékoľvek zvýšené regulačné zaťaženie 
alebo krátkodobé náklady musia byť 
spojené s dlhodobými finančnými 
stimulmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. podporuje vývoj pružných 
národných a regionálnych platforiem na 
financovanie energetickej účinnosti a 
obnoviteľných zdrojov; tieto platformy 
môžu poskytnúť komplexné riešenie, 
ktoré uľahčí spoločné investovanie 
miestnych bánk, finančných 
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sprostredkovateľov a dodávateľov energie 
do ponuky produktov financovania 
udržateľnej energie;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 105
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje význam nezávislej, 
vysokokvalitnej technickej pomoci 
poskytovanej na jednom mieste pre 
súkromných vlastníkov, odvetvie bývania 
a verejných vlastníkov budov vrátane 
obcí, pokiaľ ide o dekarbonizáciu a 
maximalizáciu energetickej účinnosti a 
udržateľnosti budov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Nicolae Ştefănuță

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje potrebu podpory pri 
obnove budov kultúrneho dedičstva na 
účely zlepšenia ich energetickej účinnosti 
pri dodržiavaní požiadaviek na ochranu a 
zachovanie budov kultúrneho dedičstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Nicolae Ştefănuță
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Návrh stanoviska
Odsek 7b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. poznamenáva, že vplyv zmeny 
klímy a extrémne počasie, napríklad 
záplavy, vysoká rýchlosť vetra a vlny 
horúčav, už spôsobujú značné škody na 
budovách; zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť silné prepojenie medzi 
adaptáciou a zmierňovaním v sektore 
budov, čím sa vytvoria osobitné stimuly 
pre investície, ktoré dosiahnu oba ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Romana Jerković

Návrh stanoviska
Odsek 7b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili zavedenie systémov 
udržateľnej recyklácie a nakladania s 
odpadom vzhľadom na to, že hĺbkové 
obnovy spôsobujú výmenu neúčinných 
zariadení budov, ako sú napríklad staré 
kotly alebo tepelné zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje úlohu skupiny 
Európskej investičnej banky pri 
poskytovaní pôžičiek, záruk a finančných 

8. zdôrazňuje úlohu skupiny 
Európskej investičnej banky pri 
poskytovaní pôžičiek, záruk a finančných 
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nástrojov, pokiaľ ide o financovanie 
iniciatív a služieb týkajúcich sa obnovy 
malého rozsahu a renovácie sociálnych 
bytov.

nástrojov, ako sú Private Finance for 
Energy Efficiency (PF4EE) a nástroj na 
zabezpečenie inteligentného financovania 
inteligentných budov, a tiež v rámci 
InvestEU, ako aj v rámci Investičného 
plánu pre zelenú dohodu, pri financovaní 
malých, nákladovo efektívnych a 
sociálnych iniciatív a služieb týkajúcich sa 
obnovy sociálnych bytov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje úlohu skupiny 
Európskej investičnej banky pri 
poskytovaní pôžičiek, záruk a finančných 
nástrojov, pokiaľ ide o financovanie 
iniciatív a služieb týkajúcich sa obnovy 
malého rozsahu a renovácie sociálnych 
bytov.

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali udržateľné investície v 
odvetví stavebníctva v súlade s 
taxonómiou EÚ; zdôrazňuje úlohu 
skupiny Európskej investičnej banky pri 
poskytovaní pôžičiek, záruk a finančných 
nástrojov, pokiaľ ide o financovanie 
iniciatív a služieb obnovy malého rozsahu; 
zdôrazňuje však, že je potrebné poskytnúť 
finančné prostriedky vo forme grantov na 
projekty sociálneho bývania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje úlohu skupiny 
Európskej investičnej banky pri 
poskytovaní pôžičiek, záruk a finančných 

8. zdôrazňuje úlohu skupiny 
Európskej investičnej banky pri 
poskytovaní pôžičiek, záruk a finančných 
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nástrojov, pokiaľ ide o financovanie 
iniciatív a služieb týkajúcich sa obnovy 
malého rozsahu a renovácie sociálnych 
bytov.

nástrojov, pokiaľ ide o financovanie 
iniciatív a služieb týkajúcich sa obnovy 
malého rozsahu, založenej na komunite a 
obnovy sociálnych bytov; zdôrazňuje, že 
najmä menšie a stredné projekty 
potrebujú lepšiu poradenskú podporu a 
združovanie projektov, a teda si vyžadujú 
zvýšenie kapacít technickej pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje úlohu skupiny 
Európskej investičnej banky pri 
poskytovaní pôžičiek, záruk a finančných 
nástrojov, pokiaľ ide o financovanie 
iniciatív a služieb týkajúcich sa obnovy 
malého rozsahu a renovácie sociálnych 
bytov.

8. zdôrazňuje úlohu skupiny 
Európskej investičnej banky pri 
poskytovaní bezúročných pôžičiek 
zaručených ECB, ktoré zaručujú dobré 
investície ESG, a finančných nástrojov, 
pokiaľ ide o financovanie iniciatív a 
služieb týkajúcich sa obnovy malého 
rozsahu a obnovy sociálnych bytov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje úlohu skupiny 
Európskej investičnej banky pri 
poskytovaní pôžičiek, záruk a finančných 
nástrojov, pokiaľ ide o financovanie 
iniciatív a služieb týkajúcich sa obnovy 
malého rozsahu a renovácie sociálnych 

8. zdôrazňuje úlohu skupiny 
Európskej investičnej banky pri 
poskytovaní pôžičiek vrátane bezúročných 
pôžičiek, záruk a finančných nástrojov, 
pokiaľ ide o financovanie iniciatív a 
služieb týkajúcich sa obnovy malého 
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bytov. rozsahu a obnovy sociálnych bytov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Komisiu, aby emisie budov 
nezahrnula do systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami a nežiadala 
príjemcov finančnej podpory na projekty 
obnovy budov o dosiahnutie úspor z 
rozsahu; namiesto podpory prechodu na 
nízke emisie CO2 a energetickej 
efektívnosti by tieto opatrenia znamenali 
veľkú koncentráciu vlastníctva 
nehnuteľností v rukách súkromného 
oligopolu, ktorý môže pôsobiť na 
finančných trhoch s CO2 a má prístup k 
zložitým finančným nástrojom EÚ, čo by 
podporilo vznik realitných bublín a 
zrýchlilo už jestvujúci jav, a to vytláčanie 
strednej triedy z centier veľkých miest;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 115
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Komisiu, aby posúdila 
dlhodobé stratégie obnovy (LTRS) a 
vydala členským štátom odporúčania, aby 
sa zabezpečilo splnenie cieľa efektívneho 
a klimaticky neutrálneho fondu budov do 
roku 2050, aby sa tak zlepšil zaznamenaný 
nedostatok ambícií doteraz realizovaných 
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stratégií; vyzýva členské štáty, ktoré tak 
ešte neurobili, aby čo najskôr predložili 
LTRS, a Komisiu, aby predložila dôkladné 
posúdenie predložených stratégií, v 
ktorom zdôrazní existujúce nedostatky a 
osvedčené postupy;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. berie na vedomie správu EDA z 28. 
apríla 2020 o energetickej účinnosti 
budov, vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v rozpočtových prostriedkoch na projekty 
sa nezohľadňuje analýza nákladov a 
prínosov, a preto vyzýva členské štáty, aby 
zohľadnili technické usmernenia o 
financovaní zo strany Komisie; je 
znepokojený skutočnosťou, že Komisia 
nie je schopná posúdiť príspevok rozpočtu 
EÚ k cieľu EÚ v oblasti energetickej 
účinnosti, čo je následkom 
nedostatočného monitorovania, a preto 
vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na 
zlepšenie monitorovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že by sa nemala 
premeškať príležitosť vytvárať budovy 
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odolné voči zmene klímy prostredníctvom 
hĺbkovej obnovy v spojení s inštaláciou 
solárnych panelov na strechách a 
fasádach; navrhuje, že by sa priemyselné 
kapacity pre inovačné stavebné materiály 
a systémy – ako sú prefabrikované panely, 
fotovoltické panely integrované do budov, 
skladovanie ľadu, solárne komíny – mali 
ďalej podporovať prostredníctvom fondov 
pre výskum a zručnosti, pretože pomáhajú 
poskytovať integrované riešenia na 
urýchlenie rozsiahlych obnov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že hypotekárne úvery 
na nákup existujúcich energeticky 
neúčinných budov a využívanie zmlúv o 
energetickej hospodárnosti (EPC) by mali 
byť podmienené tým, že kupujúci prijme 
záväzný, časovo obmedzený záväzok 
investovať do hĺbkovej energetickej 
obnovy budovy s cieľom transformovať ju 
na pozitívnu energetickú budovu, ktorá 
počas roka vyprodukuje viac energie z 
obnoviteľných zdrojov, než je jej celková 
spotreba energie za rok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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8a. zdôrazňuje, že kľúčový faktor pri 
realizácii skutočnej vlny obnovy v Európe 
bude musieť zapojiť všetkých aktérov v 
hodnotovom reťazci do transformácie; 
táto iniciatíva by mala zahŕňať stratégiu 
zvyšovania informovanosti o výhodách 
obnovy nehnuteľností medzi vlastníkmi 
nehnuteľností a združeniami nájomníkov 
a vlastníkov; okrem toho sa musí zvýšiť 
povedomie MSP o výhodách hĺbkovej 
obnovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Nicolae Ştefănuță

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že sociálne opatrenia 
by nemali pôsobiť proti zmierňovaniu 
zmeny klímy a prispôsobovaniu sa tejto 
zmene; konštatuje, že je potrebné 
zabezpečiť osobitnú podporu pre 
poskytovateľov sociálnych, družstevných 
a verejných bytov s cieľom financovať 
obnovu budov v schudobnených štvrtiach 
(aj so súkromnými vlastníkmi 
nehnuteľností);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali inkluzívny plán obnovy 
energetickej efektívnosti s prihliadnutím 
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na úlohu zelených plôch, mobility s 
nízkym vplyvom na životné prostredie a 
regionálnu a miestnu mikroklímu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. domnieva sa, že finančné nástroje 
Únie by sa mali využívať účinným a 
inovačným spôsobom na podnecovanie 
investovania do opatrení na zlepšovanie 
energetickej účinnosti;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 123
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. domnieva sa, že emisie z budov by 
mali zostať mimo rozsahu ETS, keďže je 
toto odvetvie príliš roztrieštené na to, aby 
dokázalo účinne fungovať v rámci ETS; 

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 124
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 8b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. domnieva sa, že stratégia 
zameraná na maximalizáciu účinnosti 
fondu budov v EÚ musí zohľadňovať 
rôzne okolnosti relevantné pre každý 
členský štát, aby sa mohli účinne riešiť 
problémy; v prípade potreby v súlade s 
prijatými integrovanými národnými 
plánmi v oblasti energetiky a klímy; 
domnieva sa, že prístup založený na 
stimuloch na regulačnej úrovni má 
zásadný význam pre maximalizáciu 
účinnosti a posilnenie potrebných 
súkromných a verejných investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 8b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. zdôrazňuje, že najmä mestá budú v 
lete v dôsledku zmeny klímy čoraz viac 
vystavené vyšším teplotám; žiada Komisiu, 
aby do vlny obnovy začlenila stimuly pre 
ekologickejšie budovy, ako sú zelené 
strechy a zelené fasády, pretože zlepšujú 
mikroklímu, umožňujú šetriť energiu a 
pomáhajú obnoviť prirodzený vodný 
cyklus;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 8b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. berie na vedomie potenciál budov v 
oblasti uskladňovania energie 
prostredníctvom masívnych stavebných 
prvkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 8c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8c. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby do svojich stratégií zahrnuli ďalšie 
prvky biodiverzity, ako sú napríklad umelé 
hniezda pre vtáky a netopiere, 
poloprírodné a mestské záhrady, s cieľom 
chrániť biodiverzitu, podporovať dodávky 
potravín, posilňovať odolnosť a znižovať 
emisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Jutta Paulus
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 8d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8d. zdôrazňuje, že integrované 
programy obnovy pre obnovu štvrtí s 
celostných plánom pre sociálny, 
klimaticky priaznivý a biodiverzitu 
podporujúci rozvoj celej štvrte majú 
pozitívny vplyv na finančnú a 
environmentálnu stopu, keďže stavebné 
práce a logistika sa môžu združiť; 
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zdôrazňuje, že ich vývoj a realizáciu 
musia podporovať jednotné kontaktné 
miesta na poskytovanie informácií, 
poradenstva, budovanie kapacít na 
miestnej, regionálnej a vnútroštátnej 
úrovni, ako sú environmentálne a 
energetické agentúry;

Or. en


