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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Jim Higgins

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že energetickú účinnosť 
môže ovplyvňovať mnoho odvetví; kladie 
dôraz na to, že perspektívnu dlhodobú 
stratégiu, ktorá zabezpečí konzistentnosť 
projektov a prinesie najlepšie výsledky, 
možno vymedziť len prostredníctvom 
globálneho a koordinovaného prístupu 
medzi politikami EÚ a vnútroštátnymi
politikami (v oblastiach ako súdržnosť, 
poľnohospodárstvo, doprava, životné 
prostredie atď.);

1. zdôrazňuje významný potenciál, ktorý 
predstavuje energetická účinnosť v 
širokom spektre odvetví; kladie dôraz 
na to, že perspektívnu dlhodobú stratégiu, 
ktorá zabezpečí konzistentnosť projektov a 
prinesie najlepšie výsledky, možno 
dosiahnuť len prostredníctvom 
holistického a koordinovaného prístupu 
zahrnujúceho miestne, regionálne a 
vnútroštátne politiky a politiku 
Spoločenstva;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Emanuel Jardin Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že energetickú účinnosť 
môže ovplyvňovať mnoho odvetví; kladie 
dôraz na to, že perspektívnu dlhodobú 
stratégiu, ktorá zabezpečí konzistentnosť 
projektov a prinesie najlepšie výsledky, 
možno vymedziť len prostredníctvom 
globálneho a koordinovaného prístupu 
medzi politikami EÚ a vnútroštátnymi 
politikami (v oblastiach ako súdržnosť, 
poľnohospodárstvo, doprava, životné 
prostredie atď.);

1. upozorňuje, že energetickú účinnosť 
môže ovplyvňovať mnoho odvetví; kladie 
dôraz na to, že perspektívnu dlhodobú 
stratégiu, ktorá zabezpečí konzistentnosť 
projektov a prinesie najlepšie výsledky, 
možno naplánovať len pomocou
rozsiahlejšej technologickej inovácie 
a globálneho a koordinovaného prístupu 
medzi politikami EÚ a vnútroštátnymi 
politikami (v oblastiach ako súdržnosť, 
poľnohospodárstvo, doprava, životné 
prostredie atď.);

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Jim Higgins

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. zdôrazňuje skutočnosť, že 
energetickou účinnosťou sa treba 
zaoberať ako s európskou a globálnou 
prioritou, pričom sa musí zohľadniť 
nárast celkového dopytu po energii, 
rastúce ceny ropy a plynu a vplyv zmeny 
klímy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Jim Higgins

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zdôrazňuje vzťah medzi energetikou a 
územnou súdržnosťou, ako ho vyzdvihuje 
zelená kniha o územnej súdržnosti, pokiaľ 
ide o pozitívny prínos opatrení v oblasti 
energetickej účinnosti na trvalo udržateľný 
rozvoj, ako aj možné dlhodobé riešenia 
pre izolované regióny; vyzýva Komisiu, 
aby tieto regióny, najmä horské a 
najvzdialenejšie oblasti, zohľadňovala 
v čo najvyššej miere a aby bezodkladne 
predložila konkrétne opatrenia, ktoré 
budú prihliadať na ich osobitné vlastnosti 
a obmedzenia a ktoré zabezpečia vyššiu 
energetickú účinnosť;

2. zdôrazňuje vzťah medzi energetikou a 
územnou súdržnosťou, ako ho vyzdvihuje 
zelená kniha o územnej súdržnosti, pokiaľ 
ide o pozitívny prínos opatrení v oblasti 
energetickej účinnosti na trvalo udržateľný 
rozvoj, význam dobre navrhnutej územnej 
stratégie a na vytvorenie dlhodobých 
riešení pre všetky regióny;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zdôrazňuje vzťah medzi energetikou a 
územnou súdržnosťou, ako ho vyzdvihuje 
zelená kniha o územnej súdržnosti, pokiaľ 
ide o pozitívny prínos opatrení v oblasti 
energetickej účinnosti na trvalo udržateľný 
rozvoj, ako aj možné dlhodobé riešenia pre 
izolované regióny; vyzýva Komisiu, aby 
tieto regióny, najmä horské a 
najvzdialenejšie oblasti, zohľadňovala 
v čo najvyššej miere a aby bezodkladne 
predložila konkrétne opatrenia, ktoré 
budú prihliadať na ich osobitné vlastnosti 
a obmedzenia a ktoré zabezpečia vyššiu 
energetickú účinnosť;

2. zdôrazňuje vzťah medzi energetikou a 
územnou súdržnosťou, ako ho vyzdvihuje 
zelená kniha o územnej súdržnosti, pokiaľ 
ide o pozitívny prínos opatrení v oblasti 
energetickej účinnosti na trvalo udržateľný 
rozvoj, ako aj možné dlhodobé riešenia pre 
izolované regióny; 

Or. cs

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Rolf Berend

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zdôrazňuje vzťah medzi energetikou a 
územnou súdržnosťou, ako ho vyzdvihuje 
zelená kniha o územnej súdržnosti, pokiaľ 
ide o pozitívny prínos opatrení v oblasti 
energetickej účinnosti na trvalo udržateľný 
rozvoj, ako aj možné dlhodobé riešenia pre 
izolované regióny; vyzýva Komisiu, aby 
tieto regióny, najmä horské a 
najvzdialenejšie oblasti, zohľadňovala v čo 
najvyššej miere a aby bezodkladne 
predložila konkrétne opatrenia, ktoré budú 
prihliadať na ich osobitné vlastnosti a 
obmedzenia a ktoré zabezpečia vyššiu 

2. zdôrazňuje vzťah medzi energetikou a 
územnou súdržnosťou, ako ho vyzdvihuje 
zelená kniha o územnej súdržnosti, pokiaľ 
ide o pozitívny prínos opatrení v oblasti 
energetickej účinnosti na trvalo udržateľný 
rozvoj, ako aj možné dlhodobé riešenia pre 
izolované regióny; vyzýva Komisiu, aby 
spolu s členskými štátmi tieto regióny 
zohľadňovala v čo najvyššej miere a aby 
bezodkladne predložila konkrétne 
opatrenia, ktoré budú prihliadať na ich 
osobitné vlastnosti a obmedzenia a ktoré 
zabezpečia vyššiu energetickú účinnosť; 
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energetickú účinnosť;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zdôrazňuje vzťah medzi energetikou a 
územnou súdržnosťou, ako ho vyzdvihuje 
zelená kniha o územnej súdržnosti, pokiaľ 
ide o pozitívny prínos opatrení v oblasti 
energetickej účinnosti na trvalo udržateľný 
rozvoj, ako aj možné dlhodobé riešenia pre 
izolované regióny; vyzýva Komisiu, aby 
tieto regióny, najmä horské a 
najvzdialenejšie oblasti, zohľadňovala v čo 
najvyššej miere a aby bezodkladne 
predložila konkrétne opatrenia, ktoré budú 
prihliadať na ich osobitné vlastnosti a 
obmedzenia a ktoré zabezpečia vyššiu 
energetickú účinnosť;

2. zdôrazňuje vzťah medzi energetikou a 
územnou súdržnosťou, ako ho vyzdvihuje 
zelená kniha o územnej súdržnosti, pokiaľ 
ide o pozitívny prínos opatrení v oblasti 
energetickej účinnosti na trvalo udržateľný 
rozvoj, ako aj možné dlhodobé riešenia pre 
izolované regióny; vyzýva Komisiu, aby 
tieto regióny, najmä horské 
a najvzdialenejšie oblasti, zohľadňovala 
v čo najvyššej miere a aby bezodkladne 
predložila ďalšie konkrétne opatrenia, 
ktoré budú v spolupráci s členskými štátmi 
a v súvislosti s národnými plánmi 
energetickej účinnosti prihliadať na ich 
osobitné vlastnosti a obmedzenia a ktoré 
zabezpečia vyššiu energetickú účinnosť;

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zdôrazňuje vzťah medzi energetikou a 
územnou súdržnosťou, ako ho vyzdvihuje 
zelená kniha o územnej súdržnosti, pokiaľ 
ide o pozitívny prínos opatrení v oblasti 
energetickej účinnosti na trvalo udržateľný 

2. zdôrazňuje vzťah medzi energetikou a 
územnou súdržnosťou, ako ho vyzdvihuje 
zelená kniha o územnej súdržnosti, pokiaľ 
ide o pozitívny prínos opatrení v oblasti 
energetickej účinnosti na trvalo udržateľný 



AM\754075SK.doc 7/16 PE415.233v02-00

SK

rozvoj, ako aj možné dlhodobé riešenia pre 
izolované regióny; vyzýva Komisiu, aby 
tieto regióny, najmä horské a 
najvzdialenejšie oblasti, zohľadňovala v čo 
najvyššej miere a aby bezodkladne 
predložila konkrétne opatrenia, ktoré budú 
prihliadať na ich osobitné vlastnosti a 
obmedzenia a ktoré zabezpečia vyššiu 
energetickú účinnosť; 

rozvoj, ako aj možné dlhodobé riešenia pre 
izolované regióny; vyzýva Komisiu, aby 
tieto regióny, najmä horské a 
najvzdialenejšie oblasti a oblasti v nových 
členských štátoch, zohľadňovala v čo 
najvyššej miere a aby bezodkladne 
predložila konkrétne opatrenia, ktoré budú 
prihliadať na ich osobitné vlastnosti a 
obmedzenia a ktoré zabezpečia vyššiu 
energetickú účinnosť;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Jill Evans

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zdôrazňuje vzťah medzi energetikou a 
územnou súdržnosťou, ako ho vyzdvihuje 
zelená kniha o územnej súdržnosti, pokiaľ 
ide o pozitívny prínos opatrení v oblasti 
energetickej účinnosti na trvalo udržateľný 
rozvoj, ako aj možné dlhodobé riešenia pre 
izolované regióny; vyzýva Komisiu, aby 
tieto regióny, najmä horské a 
najvzdialenejšie oblasti, zohľadňovala v čo 
najvyššej miere a aby bezodkladne 
predložila konkrétne opatrenia, ktoré budú 
prihliadať na ich osobitné vlastnosti a 
obmedzenia a ktoré zabezpečia vyššiu 
energetickú účinnosť; 

2. zdôrazňuje vzťah medzi energetikou a 
územnou súdržnosťou, ako ho vyzdvihuje 
zelená kniha o územnej súdržnosti, pokiaľ 
ide o pozitívny prínos opatrení v oblasti 
energetickej účinnosti na trvalo udržateľný 
rozvoj, energetickú bezpečnosť, ako aj 
možné dlhodobé riešenia pre izolované 
regióny; vyzýva Komisiu, aby tieto 
regióny, najmä horské a najvzdialenejšie 
oblasti, zohľadňovala v čo najvyššej miere 
a aby bezodkladne predložila konkrétne 
opatrenia, ktoré budú prihliadať na ich 
osobitné vlastnosti a obmedzenia a ktoré 
zabezpečia vyššiu energetickú účinnosť;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Jim Higgins

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. poznamenáva, že vo väčšine členských 
štátov sú finančné prostriedky vyčlenené 
na projekty týkajúce sa energetiky stále 
nedostatočné; podporuje členské štáty a 
regióny v tom, aby na tento účel vo väčšej 
miere využívali štrukturálne fondy a aby 
pripravovali výzvy na predkladanie 
tematických návrhov o prioritách 
týkajúcich sa energetiky;

3. s ľútosťou poznamenáva, že vo väčšine 
členských štátov sú finančné prostriedky 
vyčlenené na projekty týkajúce sa 
energetiky stále nedostatočné a primerane 
nezohľadňujú regionálne rozdiely; keďže
politika súdržnosti ponúka rámec na 
financovanie projektov súvisiacich 
s energetickou účinnosťou, využívaním 
obnoviteľných zdrojov energie a tiež 
s energetickou infraštruktúrou, podporuje 
členské štáty, aby sa sústredili na 
implementáciu svojich operačných 
programov o inovačných opatreniach 
s cieľom vyvinúť hospodárne riešenia 
energetickej účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Jill Evans

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. poznamenáva, že vo väčšine členských 
štátov sú finančné prostriedky vyčlenené 
na projekty týkajúce sa energetiky stále 
nedostatočné; podporuje členské štáty a 
regióny v tom, aby na tento účel vo väčšej 
miere využívali štrukturálne fondy a aby 
pripravovali výzvy na predkladanie 
tematických návrhov o prioritách 
týkajúcich sa energetiky;

3. poznamenáva, že vo väčšine členských 
štátov sú finančné prostriedky vyčlenené 
na projekty týkajúce sa energetiky, najmä 
na projekty energetickej účinnosti, stále 
nedostatočné; vyzýva členské štáty a 
regióny, aby na tento účel vo väčšej miere 
využívali štrukturálne fondy a aby 
pripravovali výzvy na predkladanie 
tematických návrhov o prioritách 
týkajúcich sa energetiky;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. poznamenáva, že vo väčšine členských 
štátov sú finančné prostriedky vyčlenené 
na projekty týkajúce sa energetiky stále 
nedostatočné; podporuje členské štáty a 
regióny v tom, aby na tento účel vo väčšej 
miere využívali štrukturálne fondy a aby 
pripravovali výzvy na predkladanie 
tematických návrhov o prioritách 
týkajúcich sa energetiky;

3. poznamenáva, že vo väčšine členských 
štátov sú finančné prostriedky vyčlenené 
na projekty týkajúce sa energetiky stále 
nedostatočné; podporuje členské štáty a 
regióny v tom, aby na tento účel vo väčšej 
miere využívali štrukturálne fondy a aby 
pripravovali výzvy na predkladanie 
tematických návrhov o prioritách 
týkajúcich sa energetiky; zdôrazňuje, že 
súkromný sektor podporovaný 
vnútroštátnymi opatreniami by mal 
zohrávať podstatnejšiu úlohu pri 
investovaní do nových trvalo 
udržateľných zdrojov energie a ich vývoji, 
pričom by mal tiež podnikať kroky na 
prijímanie opatrení viac zameraných na 
energetickú účinnosť; je presvedčený, že 
to môže vytvoriť prospešnú situáciu pre 
verejný i súkromný sektor;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Jim Higgins

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby spolupracovala 
s príslušnými subjektmi s cieľom 
zabezpečiť, že sa pri predkladaní opatrení 
na zaistenie vyššej účinnosti bude 
primeraná pozornosť venovať reakcii na 
osobitné charakteristiky a problémy 
všetkých regiónov vrátane ostrovných, 
horských a najvzdialenejších regiónov;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Jim Higgins

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. podnecuje členské štáty, aby podľa 
možnosti výraznou mierou využívali 
alternatívne zdroje obnoviteľnej energie 
ako vietor, biomasa, biopalivá a tiež 
energia z vĺn a prílivu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Jim Higgins

Návrh stanoviska
Odsek 3c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3c. vyzýva členské štáty, aby vytvorili 
informačné kampane o dlhodobej 
energetickej účinnosti, ktoré by sa 
zamerali na energetickú účinnosť 
verejných i súkromných budov a ktoré by 
tiež presvedčili verejnosť, že energetická 
účinnosť im môže priniesť úspory;  
podnecuje tiež členské štáty, aby vytvorili 
mechanizmy na podporu investícií do 
projektov energetickej účinnosti a do 
spoločností ponúkajúcich energetické 
služby;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. vyzýva najmä členské štáty a regióny, 
aby využívali štrukturálne fondy na 
vytváranie tematických sietí v rámci 
svojich území ako súčasť spoločného 
postupu stanoveného pracovným 
programom Inteligentná energia pre 
Európu 2008 s cieľom sprostredkovávať 
informácie o postupoch ostatných regiónov 
EÚ pri účinnom využívaní energie a 
vymieňať si odborné znalosti a skúsenosti z 
tejto oblasti; 

4. vyzýva najmä členské štáty a regióny, 
aby využívali štrukturálne a kohézne 
fondy na vytváranie tematických sietí v 
rámci svojich území ako súčasť spoločného 
postupu stanoveného pracovným 
programom Inteligentná energia pre
Európu 2008 s cieľom sprostredkovávať 
informácie o osvedčených postupoch 
ostatných regiónov EÚ pri účinnom 
využívaní energie a vymieňať si odborné 
znalosti a skúsenosti z tejto oblasti; vyzýva 
Komisiu, aby v súvislosti s európskou 
regionálnou politikou podporovala 
zavádzanie vnútroštátnych a regionálnych 
programov na podporu intenzívnejšieho 
využívania energetickej účinnosti vo 
všetkých oblastiach vrátane sektoru 
viacrodinných a sociálnych bytov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Jill Evans

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. vyzýva členské štáty a regióny, aby vo 
väčšej miere využívali štrukturálne fondy 
na inováciu a výskum v súvislosti 
s energetickou účinnosťou s cieľom 
podporovať zelené technológie a miestny 
trvalo udržateľný hospodársky rozvoj; 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. žiada Komisiu, aby na ďalšie 
programovacie obdobie štrukturálnych 
fondov naplánovala prijať prioritné 
kritériá na stanovenie cieľov v oblasti 
energetickej účinnosti a zavedenie
konkrétnych opatrení a technológií na 
úsporu energie, a to aj prostredníctvom 
využitia partnerstiev v projektoch, ako sú 
renovácie budov, modernizácia zariadení 
využívaných na vykurovanie v mestách a 
výrobu tepla a elektrickej energie;

5. žiada Komisiu, aby na ďalšie 
programovacie obdobie štrukturálnych 
fondov zvážila podporu cieľov v oblasti 
energetickej účinnosti a podporu opatrení a 
technológií na úsporu energie a ich
efektívne využívanie, a to aj 
prostredníctvom podpory partnerstiev v 
projektoch, ako sú renovácie budov, 
modernizácia pouličného osvetlenia, 
ekologická doprava, modernizácia
zariadení využívaných na vykurovanie v 
mestách a výrobu tepla a elektrickej 
energie; 

Or. cs

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Jill Evans

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. žiada Komisiu, aby na ďalšie 
programovacie obdobie štrukturálnych 
fondov naplánovala prijať prioritné 
kritériá na stanovenie cieľov v oblasti 
energetickej účinnosti a zavedenie
konkrétnych opatrení a technológií na 
úsporu energie, a to aj prostredníctvom 
využitia partnerstiev v projektoch, ako sú 
renovácie budov, modernizácia zariadení 
využívaných na vykurovanie v mestách a 
výrobu tepla a elektrickej energie;

5. žiada Komisiu, aby na ďalšie 
programovacie obdobie štrukturálnych 
fondov vypracovala prioritné kritériá na 
stanovenie cieľov v oblasti energetickej 
účinnosti spolu s podporou zavedenia
konkrétnych opatrení a technológií na 
úsporu energie, a to aj prostredníctvom 
využitia partnerstiev v projektoch, ako sú 
renovácie budov, modernizácia zariadení 
využívaných na vykurovanie v mestách a 
výrobu tepla a elektrickej energie;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. žiada Komisiu, aby na ďalšie 
programovacie obdobie štrukturálnych 
fondov naplánovala prijať prioritné 
kritériá na stanovenie cieľov v oblasti 
energetickej účinnosti a zavedenie 
konkrétnych opatrení a technológií na 
úsporu energie, a to aj prostredníctvom 
využitia partnerstiev v projektoch, ako sú 
renovácie budov, modernizácia zariadení 
využívaných na vykurovanie v mestách a 
výrobu tepla a elektrickej energie;

5. žiada Komisiu, aby na ďalšie 
programovacie obdobie štrukturálnych 
fondov posilnila prioritné kritériá na 
stanovenie cieľov v oblasti energetickej 
účinnosti a zavedenie konkrétnych opatrení 
a technológií na úsporu energie, a to aj 
prostredníctvom využitia partnerstiev v 
projektoch, ako sú renovácie budov, 
modernizácia zariadení využívaných na 
vykurovanie v mestách a výrobu tepla a 
elektrickej energie;

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. zdôrazňuje strategickú úlohu, ktorú 
zohrávajú verejné orgány EÚ, najmä na 
regionálnej a miestnej úrovni, pri
zabezpečovaní nevyhnutnej 
inštitucionálnej podpory iniciatív v oblasti 
energetickej účinnosti; odporúča, aby sa v 
jednotlivých oblastiach príslušných 
regionálnych a miestnych orgánov 
realizovali cielené informačné kampane, 
napríklad používaním ľahko 
zrozumiteľných označení o energetickej 
účinnosti, pomocou pilotných iniciatív v 
oblasti energetiky a školení, ktoré zvýšia 

6. zdôrazňuje strategickú úlohu, ktorú 
zohrávajú verejné orgány EÚ, a to najmä
na regionálnej a miestnej úrovni, 
pri posilnení poskytovania nevyhnutnej 
inštitucionálnej pomoci iniciatívam v 
oblasti energetickej účinnosti, ako sú 
iniciatívy popísané v smernici 2006/32/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 5. apríla 
2006, o energetickej účinnosti konečného 
využitia energie a energetických 
službách1; odporúča, aby sa v jednotlivých 
oblastiach príslušných regionálnych a 
miestnych orgánov posilnili cielené 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 64.
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povedomie občanov a povedú k zmene ich 
návykov;

informačné kampane, napríklad 
používaním ľahko zrozumiteľných 
označení o energetickej účinnosti, 
pomocou pilotných iniciatív v oblasti 
energetiky a školení, ktoré zvýšia 
povedomie občanov a povedú k zmene ich 
návykov;

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. zdôrazňuje strategickú úlohu, ktorú 
zohrávajú verejné orgány EÚ, najmä na 
regionálnej a miestnej úrovni, pri 
zabezpečovaní nevyhnutnej 
inštitucionálnej podpory iniciatív v oblasti 
energetickej účinnosti; odporúča, aby sa v 
jednotlivých oblastiach príslušných 
regionálnych a miestnych orgánov 
realizovali cielené informačné kampane, 
napríklad používaním ľahko 
zrozumiteľných označení o energetickej 
účinnosti, pomocou pilotných iniciatív v 
oblasti energetiky a školení, ktoré zvýšia 
povedomie občanov a povedú k zmene ich 
návykov;

6. zdôrazňuje strategickú úlohu, ktorú 
zohrávajú verejné orgány EÚ, najmä na 
regionálnej a miestnej úrovni, pri 
zabezpečovaní nevyhnutnej 
inštitucionálnej podpory iniciatív v oblasti 
energetickej účinnosti; odporúča, aby sa v 
jednotlivých oblastiach príslušných 
regionálnych a miestnych orgánov 
realizovali cielené informačné 
a vzdelávacie kampane, napríklad 
používaním ľahko zrozumiteľných 
označení o energetickej účinnosti, 
pomocou pilotných iniciatív v oblasti 
energetiky a školení, ktoré zvýšia 
povedomie občanov a povedú k zmene ich 
návykov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Jill Evans

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
dopravného odvetvia pri znižovaní 
energetickej spotreby a podpore 
energetickej účinnosti; zdôrazňuje, že pre 
členské štáty a ich regióny je potrebné, 
aby podporovali opatrenia zamerané na 
zabraňovanie, znižovanie a obmedzovanie 
rozsahu cestnej a leteckej dopravy, 
a ďalej, aby presunuli výraznú časť svojej 
dopravy na trvalo udržateľnejšie druhy 
dopravy (zmena druhu dopravy)pričom by 
mali zlepšiť výkonnosť všetkých druhov 
dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Rolf Berend

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. domnieva sa, že verejné orgány na 
všetkých úrovniach by mali ísť príkladom a 
vo svojich priestoroch využívať 
energeticky účinné zariadenia, do postupov 
obstarávania začleniť kritériá trvalej 
udržateľnosti a vo svojich každodenných 
aktivitách podporovať úsporu energie.

7. domnieva sa, že verejné orgány na 
všetkých úrovniach by vzhľadom na ich 
finančné predpoklady mali ísť príkladom a 
vo svojich priestoroch využívať 
energeticky účinné zariadenia, do postupov 
obstarávania začleniť kritériá trvalej 
udržateľnosti a vo svojich každodenných 
aktivitách podporovať úsporu energie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Jill Evans

Návrh stanoviska
Odsek 7
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. domnieva sa, že verejné orgány na 
všetkých úrovniach by mali ísť príkladom a 
vo svojich priestoroch využívať 
energeticky účinné zariadenia, do postupov 
obstarávania začleniť kritériá trvalej 
udržateľnosti a vo svojich každodenných 
aktivitách podporovať úsporu energie.

7. domnieva sa, že verejné orgány na 
všetkých úrovniach by mali ísť príkladom a 
vo svojich priestoroch využívať 
energeticky účinné zariadenia, do svojich
postupov implementovať zelené verejné 
obstarávanie a vo svojich každodenných 
aktivitách podporovať úsporu energie.

Or. en
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