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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Na zasedání Evropské rady o energetice konaném v roce 2011 bylo zdůrazněno, že „cíle 

zvýšení energetické účinnosti o 20 % do roku 2020, jehož dosavadní plnění není uspokojivé, 

musí být dosaženo. K tomu je zapotřebí rozhodného přístupu zaměřeného na využití značného 

potenciálu pro vyšší energetickou úsporu v budovách, v dopravě a u produktů a procesů“. 

 

Budovy musí tvořit jádro politiky EU v oblasti energetické účinnosti, neboť 40 % konečné 

spotřeby energie(a 36 % emisí skleníkových plynů) představují domy, kancelářské prostory, 

prodejny a další budovy. Kromě toho budovy představují po energetickém odvětví druhý 

největší nevyužitý potenciál energetických úspor, pokud jde o nákladovou efektivnost. 

 

Předpokládaný nákladově efektivní potenciál úspor s ohledem na budovy (tj. bytových i 

nebytových staveb) je 65 Mtoe1, což odpovídá kumulovaným investičním potřebám v rozsahu 

přibližně 587 miliard EUR v období 2011–2020. V přepočtu to představuje potřebu investic 

ve výši přibližně 60 miliard EUR ročně, mělo-li by se dosáhnout téhož potenciálu úspor. 

 

Navrhovatelka proto v tomto stanovisku doporučuje, aby byla členským státům a regionům 

poskytnuta flexibilita při rozhodování, zda-li chtějí soustředit své investice do energetické 

účinnosti v oblasti veřejných infrastruktur nebo v oblasti budov. 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 

výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Článek 174 Smlouvy stanoví, že Unie 

by měla rozvíjet a prosazovat svou činnost 

vedoucí k posilování hospodářské, sociální 

(1) Článek 174 Smlouvy stanoví, že Unie 

by měla rozvíjet a prosazovat svou činnost 

vedoucí k posilování hospodářské, sociální 

                                                 
1 viz konzultační dokument Komise „Financial support for Energy efficiency in buildings“ (Finanční podpora 

energetické účinnosti budov); Eichhammer, W. et al.: Study on the Energy Savings Potentials in EU Member 

States, Candidate Countries and EEA Countries (Studie potenciálu energetických úspor v členských státech EU, 

kandidátských zemích a zemích EHS). 2009; Wesselink, B. et al.: Energy Savings 2020 – How to triple the 

impact of energy saving policies in Europe. Report to the European Climate Foundation, (Energetické úspory 

2020 – Jak ztrojnásobit dopad politik energetických úspor v Evropě, zpráva pro Evropskou nadaci pro otázky 

klimatu) 2010 
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a územní soudržnosti. Fond soudržnosti by 

proto měl poskytovat finanční příspěvky na 

projekty ve sféře životního prostředí 

a na transevropské sítě v oblasti dopravní 

infrastruktury. 

a územní soudržnosti. Fond soudržnosti by 

proto měl poskytovat finanční příspěvky na 

projekty ve sféře životního prostředí a na 

transevropské sítě v oblasti dopravní 

infrastruktury a v oblastech spojených 

s udržitelným rozvojem, jež jsou 

jednoznačně přínosné pro životní 

prostředí, jako energetická účinnost a 

obnovitelná energie. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Cílů energetické účinnosti se nejlépe 

dosáhne zapojením co největšího počtu 

jak veřejnoprávních, tak soukromých 

subjektů, zaměřením se na dosažení 

pákového efektu, na vytvoření pracovních 

míst a na přispění k ekologicky 

šetrnějšímu růstu, a to v souladu s cílem 

konkurenceschopné a udržitelné Evropy. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) investice do životního prostředí včetně 

oblastí souvisejících s udržitelným 

rozvojem a energetikou, které představují 

přínos pro životní prostředí; 

a) investice do životního prostředí, a to i 

v oblastech souvisejících s udržitelným 

rozvojem a energetikou, které představují 

přínos pro životní prostředí a přispívají ke 

snížení emisí CO2; 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) technickou pomoc na budování 

kapacit v řízení městského prostředí. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cb) technickou pomoc za účelem dosažení 

cílů Evropy 2020 a „inteligentních 

oborů“. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) snižování emisí skleníkových plynů v 

zařízeních, na něž se vztahuje směrnice 

2003/87/ES; 

b) investice, jejichž cílem je snižování 

emisí skleníkových plynů pocházejících z 

činností, na něž se vztahuje příloha 1 

směrnice 2003/87/ES; 

Odůvodnění 

Jasnější definice. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) bytovou výstavbu. c) bytovou výstavbu s výjimkou výstavby, 

která podporuje energetickou účinnost a 

využívání obnovitelné energie.  



 

PE486.189v02-00 6/13 AD\905586CS.doc 

CS 

Odůvodnění 

Viz pozměňovací návrh k čl. 3 písm. a) - podbod iii). 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – písm. a – bod i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) podporou výroby a distribuce energie z 

obnovitelných zdrojů; 

i) podporou výroby a distribuce energie z 

obnovitelných zdrojů a informačních 

technologií. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – písm. a – bod iii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) podporou energetické účinnosti a 

využívání energie z obnovitelných zdrojů 

ve veřejných infrastrukturách; 

iii) podporou energetické účinnosti a 

využívání energie z obnovitelných zdrojů 

ve veřejných infrastrukturách a v odvětví 

bytové výstavby; 

Odůvodnění 

V tomto bodu je třeba větší flexibilita s ohledem na investiční priority. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – písm. a – bod iv 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iv) rozvojem inteligentních distribučních 

soustav na hladině nízkého napětí; 

iv) rozvojem inteligentních distribučních 

soustav na hladině nízkého a středního 

napětí; 
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Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – písm. a – bod v 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

v) podporou nízkouhlíkových strategií pro 

městské oblasti; 

v) podporou nízkouhlíkových strategií pro 

všechny typy oblastí, zejména městské 

oblasti, včetně podpory udržitelné městské 

mobility, ekologické veřejné dopravy a 

adaptačních opatření, jejichž cílem je 

zmírnění změny klimatu; 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – písm. c – bod i c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ia) podporou obnovení vodohospodářské 

infrastruktury za účelem dosažení vyšší 

úrovně účinnosti zdrojů, zejména 

v historických městech, kde dochází ke 

ztrátám velkého množství vody při její 

distribuci. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – písm. c – bod ii a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iia) podporou inovací ve vodním 

hospodářství a zaváděním nových 

technologií na kontrolu podzemních 

zdrojů vody. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – písm. c – bod iii 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) ochranou a obnovou biologické 

rozmanitosti, např. prostřednictvím 

ekologických infrastruktur; 

iii) ochranou a obnovou biologické 

rozmanitosti, např. prostřednictvím 

ekologických infrastruktur a programu 

Natura 2000; 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – písm. c – bod iv 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iv) zlepšováním městského prostředí, 

včetně regenerace dříve zastavěných území 

(brownfields) a snížení znečištění ovzduší; 

iv) zlepšováním městského prostředí, 

včetně regenerace dříve zastavěných území 

(brownfields), snížení znečištění ovzduší a 

opatření na ochranu a zachování 

historického a kulturního dědictví; 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – písm. c – bod iv a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iv) a) rozvojem a podporou poskytování 

služeb v oblasti životního prostředí, 

podporou zlepšování vlivu činnosti 

malých a středních podniků a veřejného 

sektoru na životní prostředí a jejich 

účinnosti, pokud jde o zdroje; 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – písm. d – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) podporování udržitelné dopravy a 

odstraňování překážek v klíčových 

d) podporování intermodální udržitelné 

dopravy a mobility se zaměřením na 

odstraňování překážek a na doplnění 
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síťových infrastrukturách: chybějících přeshraničních spojení v 

udržitelných a intermodálních dopravních 
infrastrukturách 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Článek 3 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) zlepšování institucionální kapacity a 

účinné veřejné správy posilováním 

institucionální kapacity a účinné veřejné 

správy a veřejných služeb souvisejících 

s prováděním Fondu soudržnosti. 

e) zlepšování institucionální kapacity a 

účinné veřejné správy posilováním 

institucionální kapacity, inovační kapacity 

a účinné veřejné správy a veřejných služeb 

souvisejících s prováděním Fondu 

soudržnosti. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Příloha 1 

Znění navržené Komisí 

 JEDNOTKA NÁZEV 

Životní 

prostředí 

  

Pevný odpad tuny Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů 

Zásobování 

vodou 

osoby Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování 

vodou 

 m3 Odhadované snížení úniku vody z vodovodních sítí 

Čištění 

odpadních vod 

ekvivalentní 

obyvatelé 

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění 

odpadních vod 

   

   

Předcházení 

rizikům a 

řízení rizik 

osoby Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním 

 osoby Počet obyvatel chráněných opatřeními proti lesním 

požárům a dalšími ochrannými opatřeními 

Rekultivace 

území 

hektary Celková plocha rekultivovaného území 
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Zakrytí půdy hektary Změny v ploše zakryté půdy v důsledku rozvoje 

Příroda a 

biologická 

rozmanitost 

hektary Rozloha stanovišť v lepším stavu z hlediska ochrany 

Energie a 

změna klimatu 

  

Obnovitelné 

zdroje energie 

MW Nová kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů 

Energetická 

účinnost 

domácnosti Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou 

energie 

 kWh/rok Pokles spotřeby energie z primárních energetických 

zdrojů 

 odběratelé Počet nových odběratelů napojených na inteligentní sítě 

Snížení emisí 

skleníkových 

plynů 

tuny ekv. CO2 Odhadovaný pokles skleníkových plynů v ekvivalentu 

CO2 

Doprava   

Železnice km Celková délka nové železniční tratě 

 km Celková délka rekonstruované nebo modernizované 

železniční tratě 

Silnice km Celková délka nově vybudovaných silnic 

 km Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných 

silnic 

Městská 

doprava 

jízdy 

cestujících 

Nárůst počtu jízd cestujících používajících podporované 

městské dopravní služby 

Vnitrozemské 

vodní cesty 

tunokilometry Zvýšení objemu nákladu přepravovaného po 

zdokonalených vnitrozemských vodních cestách 
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Pozměňovací návrh 

 JEDNOTKA NÁZEV 

Životní 

prostředí 

  

Pevný odpad tuny Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů 

Zásobování 

vodou 

osoby Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování 

vodou 

 m3 Odhadované snížení úniku vody z vodovodních sítí 

Čištění 

odpadních vod 

ekvivalentní 

obyvatelé 

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění 

odpadních vod 

Služby 

v oblasti 

ochrany 

životního 

prostředí 

číslo Počet malých a středních podniků a veřejnoprávních 

orgánů, které využívají služeb v oblasti 

environmentální výkonnosti podniků 

Předcházení 

rizikům a 

řízení rizik 

osoby Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním 

 osoby Počet obyvatel chráněných opatřeními proti lesním 

požárům a dalšími ochrannými opatřeními 

Rekultivace 

území 

hektary Celková plocha rekultivovaného území 

Zakrytí půdy hektary Změny v ploše zakryté půdy v důsledku rozvoje 

Příroda a 

biologická 

rozmanitost 

hektary Rozloha stanovišť v lepším stavu z hlediska ochrany 

Energie a 

změna klimatu 

  

Obnovitelné 

zdroje energie 

MW Nová kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů 

 % Podíl energie z obnovitelných zdrojů v konečné 

spotřebě energie 

Energetická 

účinnost 

domácnosti Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou 

energie 

 kWh/rok Pokles spotřeby energie z primárních energetických 

zdrojů 

 tuny ropného 

ekvivalentu 

Hrubá spotřeba energie podle odvětví 

 odběratelé Počet nových odběratelů napojených na inteligentní sítě 

Snížení emisí 

skleníkových 

plynů 

tuny ekv. 

CO2 

Odhadovaný pokles skleníkových plynů v ekvivalentu 

CO2 

Doprava   
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Železnice km Celková délka nové železniční tratě 

 km Celková délka rekonstruované nebo modernizované 

železniční tratě 

Silnice km Celková délka nově vybudovaných silnic 

 km Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných 

silnic 

Městská 

doprava 

jízdy 

cestujících 

Nárůst počtu jízd cestujících používajících podporované 

městské dopravní služby 

Vnitrozemské 

vodní cesty 

tunokilometr

y 

Zvýšení objemu nákladu přepravovaného po 

zdokonalených vnitrozemských vodních cestách 
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