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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti je základním nástrojem pro dosažení cíle 20-20-20
v roce 2020 a pro vytvoření komplexní strategie pro evropskou ekonomiku vyznačující se 
ze střednědobého i dlouhodobého hlediska vysokou energetickou účinností a nízkými 
emisemi CO2; konstatuje, že investice do projektů energetické účinnosti a využívání 
obnovitelných zdrojů energie nepostupují podle očekávání;

2. žádá Komisi, aby uvedla překážky, které brání vyššímu využívání těchto prostředků
v energetice, a předložila doplňková opatření, která by vedla k nápravě této situace;

3. s ohledem na revizi politiky soudržnosti a finančního výhledu EU žádá Komisi, aby 
automaticky začleňovala úsporu energie mezi podmínky pro přidělování prostředků ze 
strukturálních fondů a z fondu soudržnosti a aby vyčlenila přiměřené zdroje pro zvýšení 
prostředků, které mohou být z fondů přidělovány decentralizovaným projektům 
energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie;

4. uznává, že účinné využívání zdrojů přináší mnohonásobný užitek pro společnost
i ekonomiku, zejména prostřednictvím vytváření nepřemístitelných pracovních příležitostí 
jak ve venkovských, tak v městských oblastech, a to především v malých a středních 
podnicích;

5. zdůrazňuje významnou úlohu IKT při podpoře energetické účinnosti a sociální, 
ekonomické a územní soudržnosti EU;

6. konstatuje, že rozvoj investic v oblasti digitálního hospodářství je nerovnoměrný; žádá 
Komisi a členské státy, aby více podporovaly IKT a stimulovaly jejich inovace, aby 
usilovaly o větší podporu investic do nových vysokorychlostních sítí, které by byly 
otevřené a konkurenceschopné a zajišťovaly by přístup k internetu jakožto obecnou 
službu, a tak pomáhaly odstraňovat nerovnoměrnou dostupnost digitálních technologií pro 
evropské občany.


