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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 bude zohrávať kľúčovú úlohu pri vykonávaní opatrení 
dôležitých na splnenie cieľa 20 % úspory v spotrebe primárnej energie, ktorý si Únia 
stanovila do roku 2020;

2. poznamenáva, že znižovanie ekonomických a sociálnych rozdielov medzi regiónmi 
zostáva primárnym cieľom politiky súdržnosti, a domnieva sa, že politiky v oblasti 
energetickej účinnosti by nemali do tohto cieľa zasahovať; zdôrazňuje, že niektoré 
z najchudobnejších regiónov EÚ môžu mať iné priority a vyžadovať najprv investície 
do iných oblastí;

3. upozorňuje, že investície do energetickej účinnosti majú potenciál prispievať 
k hospodárskemu rastu, zamestnanosti, inováciám a znižovaniu energetickej chudoby 
v domácnostiach, a preto môžu pozitívne prispieť k hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; 

4. vyjadruje znepokojenie nad nedávnym vývojom v krajinách ako Bulharsko, kde vysoké 
ceny energií vyvolali sociálny nepokoj, a žiada cielené opatrenia, na základe ktorých sa 
energia sprístupní bežným občanom;

5. zdôrazňuje predovšetkým možné sociálne prínosy investícií do energetickej účinnosti, 
ktoré môžu v prípade sociálne znevýhodnených osôb prispieť k zníženiu ich účtov 
za spotrebovanú energiu; 

6. pripomína predovšetkým potenciál úspory energie v sektore verejných budov a bývania, 
ktorý tvorí 40 % z konečnej spotreby energie v Únii, a nalieha na členské štáty, aby 
urýchlene prijali dlhodobé stratégie na obdobie po roku 2020 v oblasti mobilizácie 
investícií do renovácie obytných a komerčných budov s cieľom zlepšiť energetickú 
hospodárnosť fondu budov, ako vyžaduje smernica 2012/27/EU;

7. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere využívali štrukturálne fondy a Kohézny fond 
na povzbudenie investícií do opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti; 

8. žiada členské štáty o zjednodušenie vytvárania nástrojov financovania opatrení 
na zvýšenie energetickej účinnosti s cieľom maximalizovať prínosy financovania 
z viacerých zdrojov, ako vyžaduje smernica 2012/27/EU; žiada Komisiu, aby asistovala 
členským štátom pri vytváraní nástrojov financovania a aby zjednodušila výmenu 
najlepších postupov medzi príslušnými vnútroštátnymi alebo regionálnymi orgánmi alebo 
subjektmi;

9. vyjadruje znepokojenie nad najnovšími zisteniami Dvora audítorov, ktoré ukazujú, že 
investície do energetickej účinnosti vynaložené v rámci politiky súdržnosti neboli 
nákladovo efektívne; 
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10. vyzýva Komisiu na bezodkladné vykonanie odporúčaní Dvora audítorov, aby 
financovanie opatrení energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti podliehalo 
riadnemu posúdeniu potrieb, pravidelnému monitorovaniu a používaniu porovnateľných 
ukazovateľov výkonnosti, ako aj používaniu transparentných kritérií pre výber projektov 
a štandardných investičných nákladov na jednotku usporenej energie pri maximálnej 
prijateľnej jednoduchej dobe návratnosti.


