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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. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je základným nástrojom na dosiahnutie cieľa „20/20/20“ 
do roku 2020 a na vytvorenie koherentnej stratégie v záujme docieliť, aby sa európske 
hospodárstvo vyznačovalo v strednodobom aj dlhodobom horizonte vysokou energetickou 
efektívnosťou a nízkou úrovňou emisií CO2; konštatuje, že investície do projektov v 
oblasti energetickej efektívnosti a zdrojov obnoviteľnej energie nenapredujú podľa 
očakávaní;

2. žiada Komisiu, aby zistila, aké prekážky bránia využívaniu väčšieho podielu týchto 
finančných prostriedkov v oblasti energetiky, a aby predložila dodatočné opatrenia na 
riešenie tejto situácie;

3. vzhľadom na revíziu politiky súdržnosti a finančného výhľadu EÚ žiada Komisiu, aby 
úsporu energie automaticky začlenila medzi kritériá pre prideľovanie prostriedkov zo 
štrukturálnych a kohéznych fondov a aby vyčlenila zdroje na zvýšenie podielu finančných
prostriedkov určených na projekty v oblasti energetickej efektívnosti a decentralizovaných 
obnoviteľných zdrojov energie;

4. uznáva, že účinné využívanie zdrojov prináša mnohé sociálne a ekonomické výhody, 
najmä tvorbu nepresídliteľných pracovných miest, a to vo vidieckych, ako aj mestských 
oblastiach, a predovšetkým v rámci MSP;

5. zdôrazňuje významnú úlohu informačných a komunikačných technológií pri podpore 
energetickej efektívnosti a sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti EÚ;

6. konštatuje, že rozvoj investícií v oblasti digitálneho hospodárstva je nerovnomerný; žiada 
Komisiu a členské štáty, aby zvýšili podporu IKT podnecovaním inovácií v tejto oblasti a 
aby zintenzívnili úsilie o podporu investícií do nových, otvorených a 
konkurencieschopných vysokorýchlostných sietí, ktoré zaručia prístup na internet ako k 
univerzálnej službe, a zmenšia tak digitálnu priepasť medzi európskymi občanmi.


