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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zahrnul do svojho uznesenia tieto návrhy:

1. podporuje Komisiu v jej úsilí zaviesť spoločný prístup k energetickej politike, ktorá by 
viedla k plne udržateľným a konkurencieschopným vnútorným trhom, bezpečnosti 
dodávok, zníženiu nákladov pre spotrebiteľa a univerzálnemu prístupu a zdôrazňuje, že 
táto politika musí obsahovať udržateľný, súdržný, strategický a nadnárodný prvok;

2. nalieha na Komisiu, členské štáty, regióny a ostatných účastníkov dialógu, aby na jednej 
strane ako súčasť národných strategických referenčných rámcov a operačných programov 
na obdobie 2007 – 2013, a na druhej strane aj v súlade so strategickými usmerneniami 
odsúhlasenými Parlamentom, účinne využívali možnosti, ktoré im ponúka kohézna 
politika a podporili túto európsku stratégiu pre udržateľnú, konkurencieschopnú a 
bezpečnú energetiku;

3. naliehavo žiada Komisiu, aby zahrnula návrhy patriace do tejto európskej stratégie pri 
príprave štvrtej kohéznej správy a venovala zvláštnu pozornosť úlohe bezpečného prístupu 
k energetickým zdrojom a rôznorodému, udržateľnému a účinnému využívaniu 
energetických zdrojov ako doplnkového ukazovateľa ekonomickej, sociálnej a regionálnej 
súdržnosti; preto vyzýva Komisiu, aby podporila existenciu a činnosť EIB, ako aj nových 
kohéznych finančných nástrojov (JASPERS, JEREMIE a JESSICA) v projektoch 
týkajúcich sa účinnosti energetických zdrojov a podpory obnoviteľných zdrojov;

4. považuje za nevyhnutné, aby boli najskôr v plnom rozsahu posúdené súčasné opatrenia a 
postupy v rámci energetickej politiky na európskej úrovni a ich realizácia členskými 
štátmi a aby sa nové predpisy a inštitúcie navrhovali až následne, iba v prípade potreby;

5. s poľutovaním konštatuje, že energetická politika sa orientuje najmä na oblasť dodávok, a 
že otázkam energetickej účinnosti sa v rámci stratégie nepripisuje dostatočná dôležitosť; 
je presvedčený o tom, že spoločná energetická politika by sa mala v prvom rade zamerať 
na účinnosť trvalo udržateľných energetických zdrojov, ktoré už v súčasnosti dokážu 
zabezpečiť skutočné a merateľné úspory, ako aj na obnoviteľné a decentralizované zdroje 
energie, najmä v súvislosti s vybavením a technológiami, ktoré využívajú poskytovatelia 
verejných služieb a domácnosti; pripomína, že spoločná energetická politika musí 
vytvoriť aj podmienky, ktoré by umožnili rýchle a účinné využitie nových technológií, 
ktoré je možné využívať v krátkodobom aj strednodobom meradle;

6. žiada, aby bol regionálny rozmer neoddeliteľnou súčasťou energetickej politiky EÚ s 
cieľom podporiť rovnomernejšie rozdelenie výroby energie a jej spotreby na území EÚ, 
ktorým by sa zabezpečilo lepšie rozloženie hospodárskych činností a obyvateľstva;

7. zdôrazňuje, že veľa odľahlých a najokrajovejších regiónov má značný potenciál  
obnoviteľných zdrojov energie odvíjajúci sa z ich zemepisnej polohy alebo vlastností 
podnebia (slnečná energia, veterná energia, biomasa, energia vĺn); dúfa, že sa táto 
výnimočná možnosť bude viac využívať, a to najmä pri aktívnom plnení kjótskych cieľov;
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8. vyzdvihuje kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú miestne a regionálne orgány, ako aj 
potenciálnu úlohu, ktorú by mohli zohrávať pri prijímaní a vykonávaní opatrení 
týkajúcich sa zahrnutia obnoviteľných zdrojov energie a technológií na úsporu energie do 
projektov, ktoré vykonávajú, a na ktoré dostávajú finančnú podporu Spoločenstva a 
jednotlivých štátov, ako sú napríklad opatrenia týkajúce sa energetickej účinnosti budov, 
pri ktorých možno plne využívať smernicu o energetickej hospodárnosti budov1; vyzýva 
miestne a regionálne orgány, aby využívali väčšinu energeticky účinnej infraštruktúry a 
služieb, napr. v systémoch vonkajšieho osvetlenia a verejnej dopravy;

9. žiada, aby sa miestnym a regionálnym orgánom poskytla pri uplatňovaní opatrení na 
efektívne využívanie energie a udržateľnosť jednotná a nepretržitá podpora z európskych 
systémov finančnej podpory, akými sú predovšetkým štrukturálne fondy, 7RP, program 
Inteligentná energia pre Európu a vo všeobecnosti všetky opatrenia regionálnej politiky a 
finančného riadenia zahrnuté v kohéznej politike na obdobie rokov 2007 – 2013, ako aj v 
súvislosti s činnosťou EIB;

10. vyzýva Komisiu, aby na základe štruktúrovaného dialógu uverejnila oznámenie o úlohe 
miestnych a regionálnych orgánov v energetickej politike, s osobitným zameraním na 
efektívne využívanie energie, obnoviteľné zdroje neprodukujúce CO2 alebo 
decentralizované zdroje energie, ako aj udržateľnú dopravu a mestský rozmer 
energetickej politiky;

11. vyzýva Komisiu, aby plne podporila riadne fungujúci vnútorný trh s plynom a elektrinou 
pracujúci v prospech všetkých európskych občanov, v nemalej miere s cieľom prekonať 
nadvládu bývalých monopolných dodávateľov; ďalej požaduje väčšie prepojenie medzi 
národnými trhmi s plynom a elektrinou, čo prinesie úžitok najmä pohraničným regiónom 
Únie.

  
1 smernica 2006/32/ES Európskeho parlamentu a Rady z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného 

využitia energie a energetických službách, ktorou sa zrušuje smernica Rady 93//76/EHS (Ú. v. L 114, 
27.4.2006, s. 64).
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