
PA\674208CS.doc PE 391.971v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro regionální rozvoj

PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ
2007/2106(INI)

26. 6. 2007

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro regionální rozvoj

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k akčnímu plánu pro energetickou účinnost: využití možností 
(2007/2106(INI))

Navrhovatel: Tiberiu Bărbuleţiu



PE 391.971v01-00 2/3 PA\674208CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\674208CS.doc 3/3 PE 391.971v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá sdělení Komise týkající se energetické účinnosti1; lituje nicméně nedostatku vize 
týkající se procesu provádění navrhovaných akcí; 

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou hrají regionální a místní orgány EU při dosahování cíle, 
kterým je uspoření 20 % energie do roku 20202, zvláště prostřednictvím jejich činnosti v 
rolích spotřebitelů, manažerů, dodavatelů, regulačních orgánů a poradců, kteří nesou 
odpovědnost za provádění kontroly a za vliv na rozhodnutí týkající se energie, vítá proto 
záměr Komise usnadnit propojení decentralizované výroby energie k obecné síti; vyzývá 
v tomto ohledu Komisi, aby vysvětlila, který regulační nástroj hodlá navrhnout, jakož i 
časové rozpětí pro jeho uskutečnění; 

3. vyzývá Komisi, aby vyžadovala systematickou podporu energetické účinnosti v každém 
členském státě při přezkoumávání operačních programů a stanovování priorit pro 
uplatňování strukturálních fondů; naléhá na nové členské státy, aby řádně podporovaly 
investování fondů Společenství do energeticky účinných renovací budov a modernizace 
instalace dálkového vytápění;

4. vybízí regionální a místní úřady, aby řádně prováděly směrnici o energetické náročnosti 
budov3; žádá Komisi, aby vypracovala pokyny pro kontrolní mechanismy tak, aby bylo 
možné zajistit řádné provádění této směrnice, jakož i přesné hodnotící systémy; 

5. vybízí regionální a místní úřady, aby šly příkladem zaváděním programů na úsporu 
energie ve veřejných budovách a zařadily kritéria energetické účinnosti do zadávání 
veřejných zakázek; vyzývá Komisi, aby poskytla pomoc místním orgánům při účasti na 
společných veřejných zakázkách na energeticky účinné výrobky tím, že jim poskytne 
jasný rámec usnadňující definování měřitelných cílů a kritérií kvality;

6. vybízí regionální a místní orgány, aby rozvíjely úzká partnerství s regionálními 
energetickými agenturami s cílem zlepšit školící zařízení pro energetiky a profesionály 
pracující v příbuzných oblastech; zdůrazňuje potřebu koordinovanějších sítí místních 
aktérů za účelem rozšiřování osvědčených postupů pro dosažení energetické účinnosti 
v méně rozvinutých regionech.

  
1 Sdělení Komise nazvané Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností (KOM(2006)0545).
2 Zelená kniha o energetické účinnosti aneb Méně znamená více (KOM(2005)0265).
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti 
budov.


