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NÁVRHY

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

1. podporuje Komisi v jejím úsilí o stanovení společného přístupu k energetické politice, 
která bude směřovat k vytvoření plně udržitelných, konkurenceschopných vnitřních trhů, 
zabezpečení dodávek energie, snížení nákladů pro spotřebitele a všeobecné dostupnosti, 
a zdůrazňuje, že součástí této politiky musí být udržitelný, koherentní a strategický prvek 
zaměřený na regionální úroveň;

2. naléhá na Komisi, členské státy, regiony a na ostatní účastníky zapojené ve vnitrostátních 
strategických referenčních rámcích, ale i v operačních programech na období 2007–2013, 
aby v souladu se strategickými obecnými zásadami sjednanými s Parlamentem účinně 
využily možností, které jim nabízí politika soudržnosti, k podpoře této Evropské strategie 
pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii;

3. naléhá na Komisi, aby začlenila návrhy této evropské strategie do koncepce čtvrté zprávy 
o soudržnosti a aby věnovala zvláštní pozornost především úloze bezpečného přístupu 
k energii a různorodého, udržitelného a účinného využívání energie jakožto doplňkového 
ukazatele hospodářské, sociální a regionální soudržnosti; za tímto účelem vyzývá Komisi, 
aby podpořila přítomnost a činnost EIB i nových finančních nástrojů soudržnosti 
(JASPERS, JEREMIE a JESSICA) v projektech týkajících se energetické účinnosti 
a podpory obnovitelné energie;

4. považuje za nezbytné, aby byla důkladně zhodnocena stávající opatření a postupy 
spadající do působnosti energetické politiky na evropské úrovni a jejich uplatňování 
členskými státy a aby teprve poté byla případně navržena nová pravidla a instituce;

5. vyjadřuje politování nad tím, že navržená energetická politika je zaměřena především na 
dodávky energie a že problematika energetické účinnosti není ve strategii náležitě 
zohledněna; trvá na tom, že společná energetická politika by měla jasně upřednostnit 
udržitelnou energetickou účinnost, čímž může být již teď dosaženo skutečných
a měřitelných úspor, a dále obnovitelné a decentralizované zdroje energie, zejména ve 
spojení s vybavením a technologiemi využívanými veřejnými službami a domácnostmi;
trvá na tom, že společná energetická politika musí rovněž stanovit podmínky umožňující 
rychlejší a účinnější využívání nových technologií, které musí být dostupné  
v krátkodobém a střednědobém horizontu;

6. žádá, aby byla regionální dimenze nedílnou součástí energetické politiky Unie, aby se 
podpořilo vyrovnanější rozdělení výroby a spotřeby energie na území EU a zajistilo se tak
lepší rozložení hospodářské činnosti a obyvatelstva;

7. zdůrazňuje, že mnoho odlehlých a nejvzdálenějších regionů má, pokud jde o obnovitelnou 
energii, velký potenciál související s jejich zeměpisnými a klimatickými podmínkami
(slunce, vítr, biomasa, energie mořských vln); doufá, že se této mimořádné příležitosti 
využije více, zejména aby se aktivně přispělo k dosažení kjótských cílů;
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8. upozorňuje na klíčovou úlohu místních a regionálních orgánů a na úlohu, kterou by mohly 
hrát, pokud jde o zavedení a provádění opatření týkajících se začlenění obnovitelné 
energie a technologií zaměřených na úsporu energie do projektů, jež realizují a na něž 
dostávají finanční prostředky od Společenství a státu, např. opatření týkající se 
energetické účinnosti v budovách tím, kde mohou plně využít směrnice o energetické 
účinnosti v budovách1; vyzývá místní a regionální orgány, aby pro systémy venkovního 
osvětlení a veřejné dopravy využívaly energeticky nejúčinnější infrastruktury a služby;

9. žádá, aby v souvislosti s opatřeními v oblasti energetické účinnosti a udržitelnosti byla 
v rámci všech evropských režimů financování, jako jsou zejména strukturální fondy, 
7. rámcový program a program Inteligentní energie – Evropa a obecně také veškerá 
regionální politika a opatření finančního inženýrství zahrnuté v politice soudržnosti na 
období 2007 až 2013, i v souvislosti se všemi činnostmi EIB poskytována místním 
a regionálním orgánům jednotná a nepřetržitá podpora;

10. vyzývá Komisi, aby na základě strukturovaného dialogu vydala sdělení o úloze místních 
a regionálních orgánů v energetické politice a aby se zvláště zaměřila na energetickou 
účinnost, obnovitelné a/nebo decentralizované zdroje energie neprodukující CO2,
udržitelnou dopravu a na městský rozměr energetické politiky;

11. vyzývá Komisi, aby plně podporovala dobře fungující vnitřní trh se zemním plynem 
a elektřinou ve prospěch všech evropských občanů, jehož účelem je v neposlední řadě 
překonat převahu dosavadních monopolních dodavatelů; dále vyzývá, aby se těsněji
propojily národní trhy s plynem a elektřinou, což bude přínosem zvláště pro pohraniční 
regiony Unie.

  
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti 
u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS
(Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 64).
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