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NÁVRHY

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

1. vítá obecné spojování politiky soudržnosti s cíli strategie Evropa 2020 a jejími předními 
iniciativami za účelem společného postupu na cestě k inteligentnímu a udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění a podpory přechodu na energeticky účinné hospodářství 
s nízkými emisemi uhlíku v rámci všech odvětví; připomíná, jak důležité jsou strukturální 
fondy a Fond soudržnosti pro dosažení těchto krátkodobých i dlouhodobých cílů 
v souladu se solidaritou mezi členskými státy, jak stanovuje Lisabonská smlouva, a pro 
boj proti energetické chudobě v méně rozvinutých oblastech EU a nejzranitelnějších 
domácnostech;

2. zastává názor, že cíl Evropské územní spolupráce stanovený politikou soudržnosti může 
společně s makroregionální strategií rozšířit příležitosti pro spolupráci v souvislosti 
s přeshraničními projekty a přispět k dosažení účinných a inteligentních propojení mezi 
místními a regionálními zdroji energie a velkými energetickými sítěmi; zdůrazňuje proto, 
že při vymezování regionálních priorit v oblasti infrastruktury a při realizaci projektů 
společného zájmu je třeba vycházet z účinné regionální spolupráce; zdůrazňuje, že je 
nutné, aby obce a regiony spolupracovaly na vnitrostátní a evropské úrovni a mohly tak 
přispět k odstranění energetických ostrovů, dokončení vnitřního trhu s energií a provádění 
projektů energetické infrastruktury; vyzývá Komisi, aby za účelem účinnější spolupráce 
mezi regiony s vysokou mírou využívání prostředků z fondů EU a regiony, kde je míra 
jejich využívání nízká, a s cílem usnadnit šíření osvědčených postupů zavedla program 
spolupráce v rámci celé Evropské unie založený na zkušenostech s partnerskými 
programy;

3. poukazuje na to, že kvůli přílišným administrativním požadavkům a nedostatečně jasným 
postupům při vyřizování žádostí je obtížné získat prostředky z Fondu soudržnosti 
a strukturálních fondů a že tyto překážky odrazují od podání žádosti o čerpání těchto 
prostředků subjekty, které je nejvíc potřebují; podporuje proto zjednodušení pravidel 
a postupů, odstranění byrokratické zátěže a zavedení flexibilnějšího přidělování těchto
prostředků jak na úrovni EU, tak na úrovni jednotlivých členských států; je přesvědčen, že 
díky takovému zjednodušení se finanční prostředky budou efektivněji přidělovat a více 
využívat, sníží se počet chyb, zkrátí výplatní lhůty a nejchudší členské státy budou moci 
tyto finanční nástroje, jejichž cílem je zmenšovat rozdíly mezi regiony a státy, plně 
využívat; domnívá se, že je zapotřebí dosáhnout rovnováhy mezi zjednodušením pravidel 
a postupů a jejich stabilitou;

4. zdůrazňuje, že roztříštěnost trhu s energií v EU je nutné řešit odstraněním překážek 
a nedostatků, které se týkají příslušných právních rámců a systému přístupu k veřejným 
i soukromým prostředkům, jež jsou určeny na vypracování a realizaci projektů;

5. zdůrazňuje, že je potřeba rozlišovat mezi cíli politiky soudržnosti, které přispívají k plnění 
strategie Evropa 2020, a cíli obecněji pojaté energetické politiky EU, jejichž důsledky 
jsou znatelné i v zemích, které jsou způsobilé k čerpání podpory z Fondu soudržnosti; 
poukazuje na to, že prostředky z Fondu soudržnosti lze použít jako dodatečný zdroj 
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financování projektů v oblasti energetiky pouze v případě, kdy konkrétní projekt přispívá 
k plnění cílů politiky soudržnosti;

6. vítá zahájení evropského inovačního partnerství Inteligentní města a obce a vyzývá 
příslušné partnery, kteří se podílí na plánování udržitelného městského rozvoje, aby lépe 
propagovali a ve větší míře využívali podporu, kterou lze na místní investice do udržitelné 
energetiky získat v rámci iniciativ JESSICA a ELENA, aby tak pomohli městům 
a regionům uskutečnit proveditelné investiční projekty v oblasti energetické účinnosti, 
čistého spalování, obnovitelných zdrojů energie a udržitelné městské dopravy;

7. zdůrazňuje význam politiky soudržnosti a finančních prostředků na ni vyčleněných pro 
plné rozvinutí infrastruktury a sítí na skladování a přenos energie – zejména pak 
inteligentních sítí a distribučních systémů – mezi členskými státy a všemi regiony EU, 
včetně těch nejvzdálenějších, pro doplnění a fungování vnitřního energetického trhu, pro 
zajištění cenově dostupných, bezpečných a udržitelných dodávek energie a pro splnění 
cíle sblížení mezi jednotlivými regiony EU s přihlédnutím ke zvláštním potřebám občanů 
EU v jednotlivých členských státech; zdůrazňuje, že po roce 2015 by žádný region 
v členských státech neměl zůstat odříznut od plynových a elektrických sítí nebo trpět 
nedostatečným napojením na energetické sítě;

8. konstatuje, že využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na podporu programů, 
z nichž se financují projekty v oblasti energetické účinnosti a energie z obnovitelných 
zdrojů, je úspěšné a přispívá k dosažení politických cílů Evropské unie;

9. považuje za věc prvořadé důležitosti, aby strukturální fondy, Fond soudržnosti a další 
finanční nástroje a nástroje založené na pákovém efektu mohly být používány 
k financování energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, zejména v oblasti 
bydlení; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby zavedly inovativní finanční 
mechanismy a pomocí pobídek, grantů a půjček usnadnily využívání zmíněných 
finančních prostředků na financování projektů na místní i regionální úrovni v oblasti 
nízkoenergetických budov, výroby a přepravy energie a vyzývá Komisi a členské státy, 
aby o těchto finančních nástrojích, pobídkách, grantech a půjčkách, kterými lze projekty 
služeb v oblasti energetické účinnosti podporovat, šířily jasné a snadno dostupné 
informace; zdůrazňuje, že aby bylo možné zlepšit energetickou účinnost nových 
a stávajících obytných budov a ve větší míře využívat obnovitelných zdrojů energie, měla 
by se opatření plánovaná v rámci strukturálních fondů začlenit také do regionálních 
operačních programů členských států, čímž by se zajistilo, že konečná rozhodnutí se 
budou přijímat na regionální úrovni;

10. zdůrazňuje, že je zásadní začlenit hledisko obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti do strategií inteligentní specializace v oblasti výzkumu a inovací, které členské
státy a regiony budou muset vypracovat, chtějí-li získat přístup k prostředkům na 
financování inovací v rámci budoucí politiky soudržnosti; konstatuje, že pokud má 
Evropská unie dosáhnout svých cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti, musí se na realizaci nejnutnějších inovací v odvětví energetiky zásadním 
způsobem podílet regionální a místní orgány a zainteresované subjekty;

11. zdůrazňuje skutečnost, že provádění politiky soudržnosti a přidělování prostředků na tuto 
politiku by mělo být efektivnější a mělo by vycházet ze zásad proporcionality, efektivního 
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vynakládání prostředků a odpovědnosti; podporuje proto názor, že finanční nástroje by se 
měly používat jako prostředek pro umocnění investic soukromého sektoru, především pak 
v případě projektů zaměřených na rozsáhlou energetickou infrastrukturu, energetickou 
účinnost a obnovitelné zdroje energie;

12. zdůrazňuje, že je důležité pravidelně hodnotit přidělování prostředků z Fondu soudržnosti 
na realizaci projektů v oblasti energetiky, aby bylo možné zvýšit míru využívání 
prostředků a směřovat je na programy, u nichž se prokázalo, že je využívají, vytvářejí 
přidanou hodnotu a jsou efektivní;

13. zdůrazňuje, že je velmi přínosné využívat strukturální fondy a Fond soudržnosti 
k vytváření informačních a komunikačních sítí potřebných k rozvoji zabezpečené 
a stabilní inteligentní energetické sítě v EU;

14. sdílí názor Komise, že vzhledem k omezenému množství finančních prostředků, které jsou 
v současnosti k dispozici, a k výši zdrojů, které Evropská unie potřebuje, aby splnila cíle 
strategie Evropa 2020, je třeba více využívat finanční nástroje politiky soudržnosti a toto 
využívání podporovat; domnívá se, že tyto nástroje mohou účinně a efektivně podporovat 
investice do projektů, které mohou být z ekonomického hlediska životaschopné, a díky 
tomu, že přitáhnou další veřejné či soukromé investory, mohou vést ke vzniku pákového 
efektu, což umožní řešit selhání trhu v odvětví energetiky a současně minimalizovat jeho 
narušení; je přesvědčen, že finanční nástroje by měly být přesně uzpůsobeny specifickým 
potřebám jednotlivých regionů a jejich cílových příjemců, čímž by se výrazně zlepšil 
reálný přístup mnoha tamních společensko-ekonomických subjektů k finančním 
prostředkům;

15. zdůrazňuje, že na regionální a místní úrovni členských států a mezi zainteresovanými 
subjekty je velmi důležité zvýšit administrativní kapacitu, tak aby ovšem nedošlo ke 
zvýšení administrativní zátěže, což umožní dosáhnout úplného a účinného využívání 
prostředků vyčleněných na projekty v oblasti energetiky (včetně projektů v oblasti 
energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie) v rámci politiky soudržnosti, 
překonat překážky, které brání efektivní součinnosti strukturálních a ostatních fondů, 
a podpořit vytváření a realizaci účinných politických opatření; vyzývá členské státy, aby 
se v ještě větší míře snažily zaměstnávat v oblasti správy související s fondy EU 
kvalifikované zaměstnance a udržet si je;

16. vítá nový návrh o nástroji pro propojení Evropy, který má posílit a doplňovat politiku 
soudržnosti, řešit potřebu rozsáhlých investic do modernizace a rozšíření evropské 
energetické infrastruktury, a přispět tak k plnění cílů strategie Evropa 2020; naléhavě žádá 
Komisi, aby co nejvíce posílila koordinaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na 
straně jedné a nástroje pro propojení Evropy na straně druhé.
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