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NÁVRHY 

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. podčiarkuje, že konferencia COP 21 zdôraznila kľúčovú úlohu miest a regiónov pri 

energetickej transformácii a ich prínos pre zmiernenie zmeny klímy; zdôrazňuje kľúčovú 

úlohu politiky súdržnosti pri dosahovaní cieľov smernice o energii z obnoviteľných 

zdrojov a cieľov energetickej únie; 

2. domnieva sa, že osobitosti obnoviteľných energií, ich potenciál využívania na rôznych 

stupňoch a naprieč mnohými odvetviami činnosti a systémami, od najmenších po 

najväčšie, robia z európskych regiónov, z ich miest, z mestských, prímestských, ako aj 

vidieckych oblastí ústredné úrovne transformácie smerom k čistým spoločnostiam s 

nízkymi emisiami CO2 a iných znečisťujúcich látok; zastáva názor, že obnoviteľné zdroje 

energie na regionálnej úrovni by sa mali využívať efektívnejšie; zdôrazňuje, že 

intenzívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie napomáha pri dosahovaní cieľa 

zvyšovať ich dostupnosť a vytvárať viac pracovných miest v ekologickom odvetví; 

3. pripomína, že závislosť od určitých neobnoviteľných zdrojov energie má okrem vplyvu na 

klímu nesporné geopolitické a bezpečnostné dôsledky; 

4. domnieva sa, že EFRR a Kohézny fond môžu prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v 

smernici 2009/28/ES a rámci v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, ako aj 

financovaniu výskumu a inovácií v súvislosti s výrobou energie z obnoviteľných zdrojov, 

pričom sa podporí tvorba pracovných miest a hospodársky rast; zdôrazňuje význam 

tematickej koncentrácie v rámci politiky súdržnosti, keďže by to malo prispieť k 

nasmerovaniu investícií do nízkouhlíkového hospodárstva vrátane energií z obnoviteľných 

zdrojov, najmä vzhľadom na kľúčovú úlohu tematického cieľa „Podpora prechodu na 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch“; vyzýva členské štáty, aby 

zintenzívnili svoje úsilie a čo najlepšie využívali možnosti financovania existujúce na 

tento účel, pričom zdôrazňuje príležitosti na rozvoj miestnych podnikov a vytváranie 

pracovných miest; pripomína spoločné ustanovenia v EFRR a Kohéznom fonde na 

podporu oprávnenosti projektov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie 

energie z obnoviteľných zdrojov v domácnostiach, verejných budovách a podnikoch, a 

domnieva sa, že regionálna integrácia trhu s energiou z obnoviteľných zdrojov, ktorá by 

sa mohla dosiahnuť prostredníctvom takéhoto financovania, by z tohto pohľadu 

predstavovala dôležitý príspevok politiky súdržnosti; 

5. poukazuje na dôležitosť dôkladného a podrobného monitorovania využívania finančných 

prostriedkov EÚ určených na zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na 

energetickom mixe s cieľom zostaviť databázu, ktorá sa má použiť pri hodnotení budúcich 

stratégií, ako aj sledovať financovanie a hodnotiť jeho účinnosť; 

6. poukazuje na podporu z Kohézneho fondu určenú na diaľkové vykurovanie a víta 

skutočnosť, že energia z obnoviteľných zdrojov sa v tomto odvetví využíva čoraz častejšie 

ako alternatíva k fosílnym palivám; 

7. je sklamaný, že podpora energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá tvorila 1,1 % finančných 
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prostriedkov vyčlenených na politiku súdržnosti na obdobie 2007 – 2013, stúpla len na 

1,4 % rovnakého objemu finančných prostriedkov na obdobie 2014 – 2020; konštatuje 

preto potenciál finančných prostriedkov vyčlenených na politiku súdržnosti výraznejšie 

prispieť k dosiahnutiu cieľov smernice 2009/28/ES; 

8. konštatuje, že v niektorých členských štátoch, ktoré ešte stále výrazne zaostávajú v 

dosahovaní cieľov stanovených v smernici, zostáva mobilizácia EŠIF na rozvoj 

obnoviteľných zdrojov energie pomerne slabá; nabáda celoštátne, regionálne a miestne 

orgány, a to najmä v týchto členských štátoch, aby v plnej miere využívali potenciál, ktorý 

ponúkajú prostriedky EŠIF, a v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitosť plánovania opatrení 

v oblasti energie z udržateľných zdrojov zdola nahor a význam výmeny najlepších 

postupov; konštatuje, že sa musia zohľadniť rozličné potreby, zdroje a úrovne rozvoja 

naprieč členskými štátmi a regiónmi EÚ; 

9. nabáda členské štáty, aby v záujme dosiahnutia svojich cieľov zintenzívnili spoluprácu, 

najmä prostredníctvom využívania mechanizmov spolupráce zriadených podľa smernice o 

energii z obnoviteľných zdrojov; 

10. trvá na tom, že najvzdialenejšie, regióny, ako aj regióny s obmedzenými alebo 

neexistujúcimi prepojeniami energetických systémov („energetické ostrovy“), si môžu dať 

za cieľ energetickú samostatnosť a zdôrazňuje, že cieľ energetickej bezpečnosti by bolo 

možné dosiahnuť financovaním z fondov EŠIF a EFSI takým spôsobom, aby sa mohol v 

plnej miere využívať energetický potenciál dotknutých regiónov a zároveň mohli 

zohľadniť miestne zdroje; 

11. domnieva sa tiež, že vo všetkých regiónoch EÚ by sa mali podniknúť kroky na podporu 

čo najvyššieho stupňa vlastnej výroby energie z obnoviteľných zdrojov, počnúc verejnými 

budovami, a to s cieľom posilniť celkovú sebestačnosť, a tým aj energetickú bezpečnosť; 

12. nabáda európske mestá a regióny, aby zintenzívnili už prijaté alebo navrhované opatrenia 

a podnikli ďalšie kroky na zabezpečenie čistej, udržateľnej, bezpečnej, účinnej a 

energeticky efektívnej dopravy s využitím energie s obnoviteľných zdrojov, keďže pokrok 

smerom k dosiahnutiu cieľa na úrovni 10 %, pokiaľ ide o podiel energie z obnoviteľných 

zdrojov, nie je úplne uspokojivý; domnieva sa, že investície do systémov elektrických 

nabíjacích staníc pripravovaných na regionálnej úrovni by mali byť prioritou pre všetky 

európske mestá a regióny, vychádzajúc z ich osobitostí a potrieb, v záujme dosiahnutia 

cieľa, ktorým je mestská mobilita čo najšetrnejšia k životnému prostrediu; nalieha na 

financovanie investícií do verejnej dopravy poháňanej energiou z obnoviteľných zdrojov 

vo všetkých členských štátoch, ako aj poskytovanie dodatočných finančných stimulov na 

miestnej a regionálnej úrovni s cieľom uprednostňovať prepojenosť mestských a 

prímestských oblastí a podporiť väčšiu sebestačnosť, konkurencieschopnosť, hospodársky 

rast, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a lepšie pracovné podmienky; 

13. vyzýva Komisiu, aby vykonala kvantitatívne opatrenia vo vzťahu k prostriedkom EŠIF, 

ktoré sú mobilizované pre sektor dopravy (70 miliárd EUR), posúdila skutočný vplyv, 

ktorý budú mať tieto fondy na úsilie o zníženie emisií skleníkových plynov a iných 

znečisťujúcich látok a dosiahla prechod na iné druhy dopravy v tomto sektore; 

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že mestská agenda EÚ bude v plnej 

miere zahŕňať všetky ciele dohodnuté členskými štátmi podľa smernice 2009/28/ES a 



 

AD\1092707SK.doc 5/6 PE578.466v02-00 

 SK 

ciele dohodnuté Radou do roku 2030, ktoré obsahujú požiadavku týkajúcu sa zníženia 

emisií, ktorá členským štátom ponecháva priestor, aby si mohli určiť svoje vlastné 

nákladovo efektívne riešenia; 

15. vyzýva Komisiu, aby v novej smernici, v ktorej sa stanovia ciele klimatického a 

energetického rámca do roku 2030, zaviedla hodnotiace vnútroštátne a regionálne 

ukazovatele v úzkej spolupráci s členskými štátmi a na základe ich regionálnych 

osobitostí, v záujme dosiahnutia cieľov EÚ podľa tohto rámca; 

16. vyzýva Komisiu a skupinu EIB, aby zintenzívnili svoje úsilie na podporu EŠIF a 

príslušných investičných platforiem pre oblasť infraštruktúry a inovácií (Infrastructure and 

Innovation Window), s cieľom mobilizovať investície v členských štátoch, ktoré majú 

vysoký potenciál z hľadiska energie z obnoviteľných zdrojov. 
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