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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta všeobecný prístup, ktorým sa spája politika súdržnosti s cieľmi stratégie Európa 2020 
a jej hlavnými iniciatívami, s cieľom dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast 
a podporiť posun smerom k nízkouhlíkovému a energeticky účinnému hospodárstvu 
vo všetkých sektoroch; okrem toho pripomína dôležitosť štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu v súvislosti s dosiahnutím týchto krátkodobých a dlhodobých cieľov 
v súlade so zásadou solidarity medzi členskými štátmi, ktorá je zakotvená v Lisabonskej 
zmluve, a v súvislosti s bojom proti energetickej chudobe v menej rozvinutých regiónoch 
EÚ a v najzraniteľnejších domácnostiach;

2. zastáva názor, že cieľ politiky súdržnosti Európska územná spolupráca spolu 
s makroregionálnou stratégiou môžu rozšíriť možnosti spolupráce pre cezhraničné 
projekty v záujme dosiahnutia efektívneho a inteligentného prepojenia medzi miestnymi 
a regionálnymi zdrojmi energie a veľkými energetickými sieťami; preto zdôrazňuje 
potrebu účinnej regionálnej spolupráce pri určovaní priorít týkajúcich sa regionálnej 
infraštruktúry a vykonávaní projektov spoločného záujmu; zdôrazňuje potrebu spolupráce 
medzi obcami a regiónmi na vnútroštátnej a európskej úrovni, ktorá môže prispieť 
k odstráneniu energetických ostrovov, dokončovaniu vnútorného trhu s energiou 
a vykonávaniu projektov energetickej infraštruktúry; vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
celoeurópsky program spolupráce založený na skúsenostiach s programom partnerstva 
s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi regiónmi s vysokou mierou čerpania prostriedkov EÚ 
a regiónmi s nízkou mierou čerpania prostriedkov EÚ a uľahčiť šírenie najlepších 
postupov;

3. zdôrazňuje, že byrokracia a nedostatočná jasnosť postupov sťažili prístup k štrukturálnym 
fondom a ku Kohéznemu fondu a odradili tie subjekty, ktoré takéto prostriedky najviac 
potrebujú, aby sa o ne uchádzali; preto podporuje zjednodušenie pravidiel a postupov, 
odstránenie byrokracie a zvýšenie flexibility pri prideľovaní týchto prostriedkov tak na 
úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni; domnieva sa, že zjednodušenie prispeje 
k účinnejšiemu prideľovaniu finančných prostriedkov, vyšším mieram čerpania 
prostriedkov, menšiemu počtu chýb a kratším dobám vyplácania prostriedkov a umožní 
najchudobnejším členským štátom a regiónom plne využívať finančné nástroje určené na 
zníženie regionálnych rozdielov a rozdielov medzi jednotlivými štátmi; domnieva sa, že 
treba nájsť rovnováhu medzi zjednodušením a stabilitou pravidiel a postupov;

4. zdôrazňuje, že je potrebné riešiť roztrieštenosť trhu EÚ s energiou odstránením prekážok 
a ťažkostí súvisiacich s príslušnými legislatívnymi rámcami a so systémom prístupu 
k verejným a súkromným finančným prostriedkom na vypracúvanie a vykonávanie 
projektov;

5. zdôrazňuje, že je potrebné rozlišovať medzi cieľmi politiky súdržnosti, ktoré na jednej 
strane prispievajú k plneniu stratégie Európa 2020, a širšími cieľmi energetickej politiky 
EÚ na strane druhej, ktoré sa týkajú aj krajín oprávnených na prijímanie prostriedkov 
z Kohézneho fondu; zdôrazňuje, že prostriedky z Kohézneho fondu sa môžu používať ako 



PE494.625 4/6 AD\917665SK.doc

SK

dodatočný zdroj financovania energetických projektov iba v prípade, že tieto projekty 
prispievajú k cieľom politiky súdržnosti;

6. podporuje nadviazanie európskeho inovačného partnerstva Inteligentné mestá a obce 
a vyzýva príslušných partnerov, ktorí sú zapojení do postupov plánovania v oblasti 
udržateľného mestského rozvoja, aby lepšie propagovali a vo väčšej miere využívali 
výhody dostupné v rámci iniciatív JESSICA a ELENA týkajúcich sa investícií do 
udržateľnej energetiky na miestnej úrovni, s cieľom pomôcť mestám a regiónom 
s realizáciou uskutočniteľných investičných projektov v oblasti energetickej účinnosti, 
čistého spaľovacieho paliva, obnoviteľných zdrojov energie a udržateľnej mestskej 
dopravy;

7. zdôrazňuje význam politiky súdržnosti a finančných zdrojov, ktoré sú na ňu vyčleňované, 
pre úplné rozvinutie infraštruktúry a sietí na uskladňovanie a prenos energie (s osobitným 
zreteľom na inteligentné sústavy a distribučné systémy) medzi členskými štátmi 
a všetkými regiónmi EÚ vrátane najvzdialenejších regiónov, pre dokončenie a fungovanie 
vnútorného trhu s energiou, pre zabezpečenie cenovo dostupných, bezpečných 
a udržateľných dodávok energie a pre dosiahnutie cieľa zbližovania regiónov EÚ, pričom 
je potrebné zohľadniť potreby občanov Európskej Únie v každom členskom štáte; 
zdôrazňuje, že po roku 2015 by žiaden región členských štátov nemal zostať izolovaný 
od európskych plynárenských a elektrických sietí ani by nemal byť znevýhodnený 
neadekvátnym pripojením k energetickým sieťam;

8. poznamenáva, že používanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
pri vykonávaní programov, z ktorých sa financujú projekty týkajúce sa energetickej 
účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov, bolo doteraz úspešné a prispelo 
k dosahovaniu cieľov politiky EÚ;

9. za najdôležitejšiu považuje možnosť využívania štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu 
a iných finančných nástrojov založených na pákovom efekte na financovanie energetickej 
účinnosti a využívania obnoviteľnej energie, najmä v sektore bývania; vyzýva preto 
Komisiu a členské štáty, aby vytvorili inovačné mechanizmy financovania a uľahčili 
využívanie uvedených fondov na financovanie projektov v oblasti energetickej 
hospodárnosti budov, výroby a prepravy energie na miestnej a regionálnej úrovni, a to 
poskytovaním stimulov, grantov a úverov a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby šírili 
jasné, ľahko dostupné informácie o finančných nástrojoch, stimuloch, grantoch 
a pôžičkách prístupných na podporu projektov služieb v oblasti energetickej účinnosti; 
zdôrazňuje, že s cieľom zlepšiť energetickú hospodárnosť nových a existujúcich obytných 
budov a zvýšiť používanie obnoviteľných zdrojov energie by sa mali opatrenia 
naplánované v rámci štrukturálnych fondov zahrnúť aj do regionálnych operačných 
programov členských štátov, čím by sa zabezpečilo prijímanie konečných rozhodnutí na 
regionálnej úrovni.

10. zdôrazňuje význam zahrnutia otázky obnoviteľných zdrojov energie a energetickej 
účinnosti do výskumných a inovačných stratégií inteligentnej špecializácie, ktoré budú 
musieť členské štáty a regióny vypracovať s cieľom získať prístup k financovaniu inovácií 
v rámci budúcej politiky súdržnosti; poznamenáva že, regionálne a miestne orgány 
a zainteresované strany musia zohrávať kľúčovú úlohu pri zavádzaní mimoriadne 
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potrebných inovácií v odvetví energetiky, ak má EÚ splniť svoje ciele v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti;

11. zdôrazňuje skutočnosť, že vykonávanie politiky súdržnosti a prideľovanie prostriedkov na 
túto politiku by sa malo vykonávať účinnejšie a malo by byť založené na zásadách 
proporcionality, nákladovej efektívnosti a zodpovednosti; preto podporuje využívanie 
finančných nástrojov na získavanie súkromných investícií, najmä pokiaľ ide o projekty 
týkajúce sa veľkých energetických infraštruktúr, energetickej účinnosti a obnoviteľných 
zdrojov energie;

12. zdôrazňuje, že je dôležité pravidelne kontrolovať prideľovanie finančných prostriedkov 
z Kohézneho fondu na projekty v oblasti energetiky s cieľom zvýšiť mieru čerpania 
a vyčleňovať prostriedky na programy s preukázanou mierou čerpania, pridanou hodnotou 
a účinnosťou;

13. zdôrazňuje význam výhody súvisiacej s využívaním štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu pri zavádzaní informačných a komunikačných sietí potrebných pre rozvoj 
bezpečnej a spoľahlivej inteligentnej energetickej sústavy EÚ;

14. súhlasí s názormi Komisie, ktoré sa týkajú podpory a zvýšenia používania finančných 
nástrojov v rámci politiky súdržnosti, s prihliadnutím na súčasný nedostatok financií 
a finančné potreby EÚ na naplnenie cieľov stratégie Európa 2020; domnieva sa, že tieto 
nástroje môžu poskytnúť efektívnu a účinnú podporu investícií do projektov, ktoré by 
mohli byť ekonomicky životaschopné, a vytvoriť pákový efekt prostredníctvom 
mobilizácie dodatočných verejných alebo súkromných spoločných investícií s cieľom 
riešiť trhové zlyhania v odvetví energetiky a zároveň obmedziť na minimum narušenia 
trhu; domnieva sa, že finančné nástroje by mali byť prispôsobené osobitným potrebám 
regiónov a ich cieľových príjemcov, čím by sa výrazne zlepšil prístup širokej škály 
miestnych sociálno-ekonomických subjektov k financovaniu;

15. zdôrazňuje význam rozšírenia administratívnej kapacity v členských štátoch na 
regionálnej a miestnej úrovni a medzi zúčastnenými stranami bez toho, aby sa zvýšila 
administratívna záťaž, s cieľom plne a účinne využívať finančné prostriedky, ktoré sa
pridelia na projekty v oblasti energetiky (vrátane projektov v oblasti energetickej účinnosti 
a energie z obnoviteľných zdrojov) v rámci politiky súdržnosti a v záujme prekonania 
prekážok efektívnej súčinnosti medzi štrukturálnymi fondmi a inými fondmi a podpory 
tvorby a vykonávania účinných politík; vyzýva členské štáty, aby vyvíjali ďalšie úsilie 
s cieľom prilákať a udržať si kvalifikovaný personál na správu prostriedkov EÚ;

16. víta nový návrh týkajúci sa Nástroja na prepojenie Európy ako dodatočného 
a doplnkového nástroja politiky súdržnosti, ktorý by sa zameriaval na riešenie potreby 
väčších investícií do modernizácie a rozširovania energetickej infraštruktúry Európy, 
a tým prispieval k plneniu cieľov stratégie Európa 2020; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
maximalizovala mieru koordinácie medzi štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom na 
jednej strane a Nástrojom na prepojenie Európy na strane druhej.
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