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Pozměňovací návrh 1
Jim Higgins

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že mnohá odvětví mohou
mít dopad na energetickou účinnost; klade 
důraz na to, že pouze globální a 
koordinovaný přístup uplatňovaný mezi
politikami EU a vnitrostátními politikami
(jak je tomu v oblasti soudržnosti, 
zemědělství, dopravy, životního prostředí 
atd.) umožní definovat výhledovou a 
dlouhodobou strategii, která zajistí 
soudružnost mezi projekty a dosáhne 
nejlepších výsledků;

1. zdůrazňuje významný potenciál, který 
má energetická účinnost napříč širokým 
spektrem sektorů; klade důraz na to, že 
pouze ucelený, koordinovaný přístup, 
zahrnující politiky místní, regionální, 
vnitrostátní a politiky Společenství umožní 
realizovat výhledovou a dlouhodobou 
strategii, která zajistí soudržnost mezi 
projekty a dosáhne lepších výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Emanuel Jardin Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že mnohá odvětví mohou 
mít dopad na energetickou účinnost; 
klade důraz na to, že pouze globální a 
koordinovaný přístup uplatňovaný 
mezi politikami EU a vnitrostátními 
politikami (jak je tomu v oblasti 
soudržnosti, zemědělství, dopravy, 
životního prostředí atd.) umožní 
definovat výhledovou a dlouhodobou 
strategii, která zajistí soudružnost mezi 
projekty a dosáhne nejlepších 
výsledků;

1. zdůrazňuje, že mnohá odvětví mohou 
mít dopad na energetickou účinnost; klade 
důraz na to, že pouze významné 
technologické inovace a globální a 
koordinovaný přístup uplatňovaný mezi 
politikami EU a vnitrostátními politikami 
(jak je tomu v oblasti soudržnosti, 
zemědělství, dopravy, životního prostředí 
atd.) umožní definovat výhledovou a 
dlouhodobou strategii, která zajistí 
soudružnost mezi projekty a dosáhne 
nejlepších výsledků;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 3
Jim Higgins

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje skutečnost, že 
energetickou účinnost je třeba považovat 
za evropskou a celosvětovou prioritu a 
brát přitom v úvahu zvyšující se 
celosvětovou poptávku po energii, rostoucí 
ceny ropy a plynu a dopad změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Jim Higgins

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje vztah mezi energetickou a 
územní soudržností tak, jak na něj 
poukazuje zelená kniha o územní 
soudržnosti, pokud jde o pozitivní přínos 
opatření na zvýšení energetické účinnosti 
pro udržitelný rozvoj a možná dlouhodobá 
řešení pro izolované regiony; vyzývá 
Komisi, aby v co nejvyšší míře zohlednila 
tyto oblasti, zejména horské a 
nejvzdálenější regiony, a aby přijala 
okamžitá konkrétní opatření přizpůsobená 
jejich specifickým vlastnostem a 
omezením, jejichž záměrem bude zajistit 
větší energetickou účinnost;

2. zdůrazňuje vztah mezi energetickou a 
územní soudržností tak, jak na něj 
poukazuje zelená kniha o územní 
soudržnosti, pokud jde o pozitivní přínos 
opatření na zvýšení energetické účinnosti 
pro udržitelný rozvoj, význam dobře 
navržené územní strategie a vytváření 
dlouhodobých řešení pro všechny regiony; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje vztah mezi energetickou a 
územní soudržností tak, jak na něj 
poukazuje zelená kniha o územní 
soudržnosti, pokud jde o pozitivní přínos 
opatření na zvýšení energetické účinnosti 
pro udržitelný rozvoj a možná dlouhodobá 
řešení pro izolované regiony; vyzývá 
Komisi, aby v co nejvyšší míře zohlednila 
tyto oblasti, zejména horské a 
nejvzdálenější regiony, a aby přijala 
okamžitá konkrétní opatření přizpůsobená 
jejich specifickým vlastnostem a 
omezením, jejichž záměrem bude zajistit 
větší energetickou účinnost;

2. zdůrazňuje vztah mezi energetickou a 
územní soudržností tak, jak na něj 
poukazuje zelená kniha o územní 
soudržnosti, pokud jde o pozitivní přínos 
opatření na zvýšení energetické účinnosti 
pro udržitelný rozvoj a možná dlouhodobá 
řešení pro izolované regiony; 

Or. cs

Pozměňovací návrh 6
Rolf Berend

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje vztah mezi energetickou a 
územní soudržností tak, jak na něj 
poukazuje zelená kniha o územní 
soudržnosti, pokud jde o pozitivní přínos 
opatření na zvýšení energetické účinnosti 
pro udržitelný rozvoj a možná dlouhodobá 
řešení pro izolované regiony; vyzývá 
Komisi, aby v co nejvyšší míře zohlednila 
tyto oblasti, zejména horské 
a nejvzdálenější regiony, a aby přijala 
okamžitá konkrétní opatření přizpůsobená 
jejich specifickým vlastnostem 

2. zdůrazňuje vztah mezi energetickou a 
územní soudržností tak, jak na něj 
poukazuje zelená kniha o územní 
soudržnosti, pokud jde o pozitivní přínos 
opatření na zvýšení energetické účinnosti 
pro udržitelný rozvoj a možná dlouhodobá 
řešení pro izolované regiony; vyzývá 
Komisi, aby společně s členskými státy
v co nejvyšší míře zohlednila tyto oblasti 
a aby přijala okamžitá konkrétní opatření 
přizpůsobená jejich specifickým 
vlastnostem a omezením, jejichž záměrem 
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a omezením, jejichž záměrem bude zajistit 
větší energetickou účinnost;

bude zajistit větší energetickou účinnost; 

Or. de

Pozměňovací návrh7
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje vztah mezi 
energetickou a územní soudržností tak, 
jak na něj poukazuje zelená kniha o 
územní soudržnosti, pokud jde o
pozitivní přínos opatření na zvýšení 
energetické účinnosti pro udržitelný 
rozvoj a možná dlouhodobá řešení pro 
izolované regiony; vyzývá Komisi, 
aby v co nejvyšší míře zohlednila tyto 
oblasti, zejména horské a 
nejvzdálenější regiony, a aby přijala 
okamžitá konkrétní opatření 
přizpůsobená jejich specifickým 
vlastnostem a omezením, jejichž 
záměrem bude zajistit větší 
energetickou účinnost; 

2. zdůrazňuje vztah mezi energetickou a 
územní soudržností tak, jak na něj 
poukazuje zelená kniha o územní 
soudržnosti, pokud jde o pozitivní přínos 
opatření na zvýšení energetické účinnosti 
pro udržitelný rozvoj a možná dlouhodobá 
řešení pro izolované regiony; vyzývá 
Komisi, aby v co nejvyšší míře zohlednila 
tyto oblasti, zejména horské a 
nejvzdálenější regiony, a aby přijala 
okamžitá další konkrétní opatření 
přizpůsobená jejich specifickým 
vlastnostem a omezením, jejichž záměrem 
bude zajistit větší energetickou účinnost, ve 
shodě s ostatními členskými státy a v 
rámci Národních plánů pro energetickou 
účinnost, jejichž záměrem bude zajistit 
větší energetickou účinnost;

Or. pt

Pozměňovací návrh 8
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje vztah mezi energetickou a 
územní soudržností tak, jak na něj 

2. zdůrazňuje vztah mezi energetickou a 
územní soudržností tak, jak na něj 
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poukazuje zelená kniha o územní 
soudržnosti, pokud jde o pozitivní přínos 
opatření na zvýšení energetické účinnosti 
pro udržitelný rozvoj a možná dlouhodobá 
řešení pro izolované regiony; vyzývá 
Komisi, aby v co nejvyšší míře zohlednila 
tyto oblasti, zejména horské a 
nejvzdálenější regiony, a aby přijala 
okamžitá konkrétní opatření přizpůsobená 
jejich specifickým vlastnostem a 
omezením, jejichž záměrem bude zajistit 
větší energetickou účinnost; 

poukazuje zelená kniha o územní 
soudržnosti, pokud jde o pozitivní přínos 
opatření na zvýšení energetické účinnosti 
pro udržitelný rozvoj a možná dlouhodobá 
řešení pro izolované regiony; vyzývá 
Komisi, aby v co nejvyšší míře zohlednila 
tyto oblasti, zejména horské a 
nejvzdálenější regiony a regiony nových 
členských států, a aby přijala okamžitá 
konkrétní opatření přizpůsobená jejich 
specifickým vlastnostem a omezením, 
jejichž záměrem bude zajistit větší 
energetickou účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Jill Evans

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje vztah mezi energetickou a 
územní soudržností tak, jak na něj 
poukazuje zelená kniha o územní 
soudržnosti, pokud jde o pozitivní přínos 
opatření na zvýšení energetické účinnosti 
pro udržitelný rozvoj a možná dlouhodobá 
řešení pro izolované regiony; vyzývá 
Komisi, aby v co nejvyšší míře zohlednila 
tyto oblasti, zejména horské a 
nejvzdálenější regiony, a aby přijala 
okamžitá konkrétní opatření přizpůsobená 
jejich specifickým vlastnostem a 
omezením, jejichž záměrem bude zajistit 
větší energetickou účinnost; 

2. zdůrazňuje vztah mezi energetickou a 
územní soudržností tak, jak na něj 
poukazuje zelená kniha o územní 
soudržnosti, pokud jde o pozitivní přínos 
opatření na zvýšení energetické účinnosti 
pro udržitelný rozvoj, energetickou 
bezpečnost a možná dlouhodobá řešení pro 
izolované regiony; vyzývá Komisi, aby v 
co nejvyšší míře zohlednila tyto oblasti, 
zejména horské a nejvzdálenější regiony, a 
aby přijala okamžitá konkrétní opatření 
přizpůsobená jejich specifickým 
vlastnostem a omezením, jejichž záměrem 
bude zajistit větší energetickou účinnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Jim Higgins

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že ve většině členských států 
jsou prostředky poskytnuté na financování 
energetických projektů stále nedostačující; 
vyzývá členské státy a regiony, aby za 
tímto účelem více využívaly strukturální 
fondy a aby pořádaly tematické výzvy k 
předkládání návrhů zaměřených na 
prioritní otázky vztahující se k odvětví 
energetiky;

3. konstatuje s politováním, že ve většině 
členských států jsou prostředky poskytnuté 
na financování energetických projektů stále 
nedostačující a nedaří se, aby se v nich 
přiměřeně počítalo s regionálními rozdíly; 
vzhledem k tomu, že politika soudržnosti 
nabízí rámec pro financování projektů 
souvisejících s energetickou účinností, 
využívání obnovitelné energie a také 
energetické infrastruktury, vyzývá členské 
státy, aby se zaměřily na realizaci svých 
příslušných operačních programů na 
podporu inovačních opatření s cílem 
vytvářet rentabilní řešení v oblasti 
energetické účinnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Jill Evans

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že ve většině členských států 
jsou prostředky poskytnuté na financování 
energetických projektů stále nedostačující; 
vyzývá členské státy a regiony, aby za 
tímto účelem více využívaly strukturální 
fondy a aby pořádaly tematické výzvy k 
předkládání návrhů zaměřených na 
prioritní otázky vztahující se k odvětví 
energetiky;

3. konstatuje, že ve většině členských států 
jsou prostředky poskytnuté na financování 
energetických projektů, zejména projektů, 
které se zabývají energetickou účinností,
stále nedostačující; žádá členské státy a 
regiony, aby za tímto účelem více 
využívaly strukturální fondy a aby 
pořádaly tematické výzvy k předkládání 
návrhů zaměřených na prioritní otázky 
vztahující se k odvětví energetiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že ve většině členských států 
jsou prostředky poskytnuté na financování 
energetických projektů stále nedostačující; 
vyzývá členské státy a regiony, aby za 
tímto účelem více využívaly strukturální 
fondy a aby pořádaly tematické výzvy k 
předkládání návrhů zaměřených na 
prioritní otázky vztahující se k odvětví 
energetiky;

3. konstatuje, že ve většině členských států 
jsou prostředky poskytnuté na financování 
energetických projektů stále nedostačující; 
vyzývá členské státy a regiony, aby za 
tímto účelem více využívaly strukturální 
fondy a aby pořádaly tematické výzvy k 
předkládání návrhů zaměřených na 
prioritní otázky vztahující se k odvětví 
energetiky; zdůrazňuje, že by soukromý 
sektor měl hrát, s podporou v podobě 
vnitrostátních opatření, význačnější roli 
při investování do nových technologií 
udržitelné energie a jejich rozvoji, a 
přitom také přijímat inovační opatření, 
která v důsledku povedou k zaujetí postoje 
více zaměřeného na energetickou 
účinnost; je přesvědčen, že situace, která 
takto vznikne, bude zcela jistě stejně 
přínosná jak pro veřejný, tak soukromý 
sektor;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Jim Higgins

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby spolupracovala s 
příslušnými aktivně zapojenými stranami, 
a zaručila tak, že se při představování 
opatření, která zajistí větší účinnost, bude 
věnovat odpovídající pozornost 
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specifickým charakteristikám a náročným 
úkolům všech regionů, včetně ostrovních, 
horských a nejvzdálenějších regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Jim Higgins

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá členské státy, aby podstatným 
způsobem využívaly alternativní 
obnovitelné zdroje energie, jako jsou vítr, 
biomasa, biopaliva a také energie z vln a 
slapová energie, kdekoliv je to možné;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jim Higgins

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vyzývá členské státy, aby vytvářely 
dlouhodobé osvětové kampaně o 
energetické účinnosti a zaměřily se přitom 
na účinnost ve veřejných i soukromých 
budovách a také na přesvědčování 
veřejnosti o skutečných úsporách, které jí 
energetická účinnost může přinést; vybízí 
také členské státy, aby vytvářely 
mechanismy k povzbuzení investic do 
projektů energetické účinnosti a 
společností poskytujících energetické 
služby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vybízí zejména členské státy a regiony, 
aby využívaly strukturální fondy k 
vytváření tematických sítí na svých 
územích v rámci společného postupu 
stanoveného pracovním programem 
Inteligentní energie pro Evropu 2008 za 
účelem získání informací o postupech a 
výměny know-how a zkušeností dalších 
regionů EU v oblasti účinného využívání 
energie; 

4. vybízí zejména členské státy a regiony,
aby využívaly strukturální fondy a fondy 
soudržnosti k vytváření tematických sítí na 
svých územích v rámci společného postupu 
stanoveného pracovním programem 
Inteligentní energie pro Evropu 2008 za 
účelem získání informací o správných 
postupech a výměny know-how a 
zkušeností dalších regionů EU v oblasti 
účinného využívání energie; vyzývá 
Komisi, aby v kontextu evropské 
regionální politiky podpořila nasazení 
vnitrostátních a regionálních programů 
na prosazování intenzivnějších investic do 
zlepšování energetické účinnosti ve všech 
oblastech, včetně sektorů výstavby 
bytových domů a sociálního bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Jill Evans

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy a regiony, aby ve 
zvýšené míře používaly strukturální fondy 
k inovacím a výzkumu v oblasti 
energetické účinnosti za účelem 
prosazování zelených technologií a 
místního udržitelného hospodářského 
rozvoje;
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá Komisi, aby pro další programové 
období strukturálních fondů zvážila 
prioritní kritéria pro stanovení cílů v 
oblasti energetické účinnosti nebo zavedla 
konkrétní opatření a technologie pro 
úsporu energie, a to i vytvářením 
partnerství v rámci projektů, jako jsou 
renovace budov, modernizace zařízení pro 
dálkové vytápění a pro výrobu tepla 
a elektřiny;

5. žádá Komisi, aby pro další programové 
období strukturálních fondů zvážila 
podporu cílů v oblasti energetické 
účinnosti a podporu opatření a technologií 
pro úsporu energie a její efektivní využití, a 
to i podporou partnerství v rámci projektů, 
jako jsou renovace budov, modernizace 
uličního osvětlení, ekologická doprava,
modernizace zařízení pro dálkové vytápění 
a pro výrobu tepla a elektřiny; 

Or. cs

Pozměňovací návrh 19
Jill Evans

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá Komisi, aby pro další programové 
období strukturálních fondů zvážila 
prioritní kritéria pro stanovení cílů v 
oblasti energetické účinnosti nebo zavedla
konkrétní opatření a technologie pro 
úsporu energie, a to i vytvářením 
partnerství v rámci projektů, jako jsou 
renovace budov, modernizace zařízení pro 
dálkové vytápění a pro výrobu tepla a 
elektřiny;

5. žádá Komisi, aby pro další programové 
období strukturálních fondů vytvořila
prioritní kritéria pro stanovení cílů v 
oblasti energetické účinnosti, která budou 
doprovázena podporou realizace 
konkrétních opatření a technologií pro 
úsporu energie, a to i vytvářením 
partnerství v rámci projektů, jako jsou 
renovace budov, modernizace zařízení pro 
dálkové vytápění a pro výrobu tepla a 
elektřiny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá Komisi, aby pro další 
programové období strukturálních fondů 
zvážila prioritní kritéria pro stanovení cílů 
v oblasti energetické účinnosti 
nebo zavedla konkrétní opatření a 
technologie pro úsporu energie, a to i 
vytvářením partnerství v rámci projektů, 
jako jsou renovace budov, modernizace 
zařízení pro dálkové vytápění a pro výrobu 
tepla a elektřiny

5. žádá Komisi, aby v dalším 
programovém období strukturálních 
fondů posílila prioritní kritéria pro 
stanovení cílů v oblasti energetické 
účinnosti nebo zavedla konkrétní opatření a 
technologie pro úsporu energie, a to i 
vytvářením partnerství v rámci projektů, 
jako jsou renovace budov, modernizace 
zařízení pro dálkové vytápění a pro výrobu 
tepla a elektřiny;

Or. pt

Pozměňovací návrh 21
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje strategickou úlohu 
veřejných orgánů EU, zejména na 
regionální a místní úrovni, kterou mají 
při zajišťování nezbytné 
institucionální podpory iniciativ v 
oblasti energetické účinnosti; 
doporučuje, aby tyto regionální a 
lokální veřejné orgány na svém území 
zahájily drobné informační kampaně, 
např. používáním snadno 
srozumitelných etiket s informací 
o energetické účinnosti, pomocí 
pilotních iniciativ pro energetickou 
účinnost a školení, které budou mít za 

6. zdůrazňuje strategickou úlohu veřejných 
orgánů EU, zejména na regionální a místní 
úrovni, kterou mají při posílení 
implementace nezbytné institucionální 
podpory iniciativ v oblasti energetické 
účinnosti, jak je popsána ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o 
energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách1; 
doporučuje, aby tyto regionální a lokální 
veřejné orgány na svém území posílily
drobné informační kampaně, např. 
používáním snadno srozumitelných etiket 

                                               
1 Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 64.
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cíl zvýšit povědomí občanů a změnit 
jejich návyky;

s informací o energetické účinnosti, 
pomocí pilotních iniciativ pro energetickou 
účinnost a školení, které budou mít za cíl 
zvýšit povědomí občanů a změnit jejich 
návyky;

Or. pt

Pozměňovací návrh 22
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje strategickou úlohu veřejných 
orgánů EU, zejména na regionální a místní 
úrovni, kterou mají při zajišťování 
nezbytné institucionální podpory iniciativ v 
oblasti energetické účinnosti; doporučuje, 
aby tyto regionální a lokální veřejné 
orgány na svém území zahájily drobné 
informační kampaně, např. používáním 
snadno srozumitelných etiket s informací o 
energetické účinnosti, pomocí pilotních 
iniciativ pro energetickou účinnost a 
školení, které budou mít za cíl zvýšit 
povědomí občanů a změnit jejich návyky;

6. zdůrazňuje strategickou úlohu veřejných 
orgánů EU, zejména na regionální a místní 
úrovni, kterou mají při zajišťování 
nezbytné institucionální podpory iniciativ v 
oblasti energetické účinnosti; doporučuje, 
aby tyto regionální a lokální veřejné 
orgány na svém území zahájily drobné 
informační a vzdělávací kampaně, např. 
používáním snadno srozumitelných etiket s 
informací o energetické účinnosti, pomocí 
pilotních iniciativ pro energetickou 
účinnost a školení, které budou mít za cíl 
zvýšit povědomí občanů a změnit jejich 
návyky;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jill Evans

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzdvihuje klíčovou roli sektoru 
dopravy při snižování spotřeby energie a 
podporování energetické účinnosti; 
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zdůrazňuje, že je nutné, aby členské státy 
a jejich regiony prosazovaly opatření, 
jejichž cílem je předcházet objemům 
silniční a letecké dopravy, snižovat je a 
omezovat a také přesunout značnou část 
své dopravy na udržitelnější druhy 
dopravy (přesun mezi jednotlivými druhy 
dopravy) a zlepšit přitom výkonnost všech 
druhů dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Rolf Berend

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se také, že by veřejné orgány 
na všech úrovních měly jít první příkladem 
a ve svých prostorách používat energeticky 
účinná zařízení, v postupech pro zadávání 
zakázek zohlednit kritéria udržitelnosti a ve 
své každodenní činnosti podporovat úsporu 
energie.

7. domnívá se také, že by veřejné orgány 
na všech úrovních měly jít podle svých 
finančních možností první příkladem a ve 
svých prostorách používat energeticky 
účinná zařízení, v postupech pro zadávání 
zakázek zohlednit kritéria udržitelnosti a ve 
své každodenní činnosti podporovat úsporu 
energie.

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Jill Evans

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se také, že by veřejné orgány 
na všech úrovních měly jít první příkladem 
a ve svých prostorách používat energeticky 
účinná zařízení, v postupech pro zadávání 
zakázek zohlednit kritéria udržitelnosti a 

7. domnívá se také, že by veřejné orgány 
na všech úrovních měly jít první příkladem 
a ve svých prostorách používat energeticky 
účinná zařízení, zavést do svých postupů 
zadávání environmentálně šetrných 
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ve své každodenní činnosti podporovat 
úsporu energie.

veřejných zakázek a ve své každodenní 
činnosti podporovat úsporu energie.

Or. en
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