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NÁVRHY

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

1. zdôrazňuje, že opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti predstavujú nákladovo 
efektívny spôsob podpory hospodárskej konkurencieschopnosti, zvyšovania bezpečnosti 
dodávok, znižovania emisií CO2, tvorby pracovných miest a znižovania miery 
energetickej chudoby; vyjadruje obavy v súvislosti s nedostatočným čerpaním 
prostriedkov EFRR na opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti vo viacerých 
členských štátoch; naliehavo vyzýva členské štáty, aby vo svojich operačných programoch 
stanovili energetickú efektívnosť za horizontálnu prioritu; vyzýva Komisiu a vnútroštátne 
a regionálne orgány, aby zabezpečili jednoduchšie využívanie štrukturálnych fondov 
na opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti, napr. zaistením lepšieho informačného 
toku na regionálnu a miestnu úroveň a vytvorením jednotných kontaktných miest (one-
stop shop);

2. uznáva, že jednou z najväčších prekážok pri realizácii opatrení v oblasti energetickej 
efektívnosti na miestnej a regionálnej úrovni je potreba počiatočných investícií; je 
presvedčený, že každé opatrenie prijaté na úrovni EÚ by malo náležite zohľadňovať 
dôsledky pre miestne samosprávy a regióny a ich rozpočtové obmedzenia; odporúča preto 
Komisii, aby konzultovala s miestnymi a regionálnymi zástupcami s cieľom vypracovať 
usmernenia pre rozvoj v oblasti energetiky a aby poskytovala finančnú podporu na 
miestne a regionálne projekty prostredníctvom inovačných programov využívajúcich 
existujúce energetické zdroje a štrukturálne fondy;

3. zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať technickú pomoc a finančné inžinierstvo na úrovni 
miestnych a regionálnych orgánov s cieľom podporiť miestne subjekty pri príprave 
projektov, napríklad využitím nástroja technickej pomoci EIB ELENA a skúseností 
spoločností poskytujúcich energetické služby;

4. zdôrazňuje, že pre využitie potenciálu EÚ v oblasti úspor energie je kľúčové, aby členské 
štáty rýchlo a správne vykonali právne predpisy EÚ v oblastiach, ako sú energetická 
hospodárnosť budov, energetické označovanie a ekodizajn; vyzýva Komisiu, aby proces 
vykonávania aktívne podporovala a sledovala;

5. poznamenáva, že na miestnej aj regionálnej úrovni, najmä v oblasti bývania, existujú 
rôzne prekážky, ktoré sú dôsledkom finančných nákladov a dlhých splátkových období, 
protichodných motivácií pre nájomcov a vlastníkov či zložitých rokovaní vo viacbytových 
budovách; požaduje inovačné a nákladovo efektívne riešenia na odstránenie týchto 
prekážok, ako sú oblastné sanačné plány, finančné stimuly a technická pomoc;

6. zdôrazňuje kľúčovú úlohu regionálnych a miestnych orgánov pri dosahovaní cieľov 
v oblasti energetickej efektívnosti, a podporuje preto viacúrovňový a decentralizovaný 
prístup k energetickej politike a energetickej efektívnosti vrátane Dohovoru starostov a 
iniciatívy Inteligentné mestá; vyzdvihuje dôležitosť prístupu EÚ k energetickej politike 
pre mestá a regióny zdola nahor zameraného na podporu čistých, energeticky účinných 
investícií; zdôrazňuje, že zosúladenie budúcej politiky súdržnosti so stratégiou Európa 
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2020 môže poskytnúť kľúčový mechanizmus na podporu miestneho a regionálneho 
rozvoja, ktorý povedie k inteligentnému, hospodársky konkurencieschopnému a 
udržateľnému rastu v členských štátoch, regiónoch a mestách;

7. konštatuje, že medzi európskymi regiónmi sa vyskytujú značné rozdiely, ktoré bránia 
stanoveniu štandardného záväzného cieľa v oblasti energetickej efektívnosti, čo by 
zároveň nenáležite zaťažilo najmä MSP; navrhuje preto, aby sa sústavne monitorovalo 
vykonávanie existujúcich právnych predpisov a začali sa konania o porušení v prípadoch 
nedodržiavania týchto predpisov;

8. uznáva, že v rámci politík energetickej efektívnosti sa doposiaľ dostatočne nevyriešila 
otázka faktoru spoločenskej prijateľnosti v oblasti znižovania spotreby energie; 
zdôrazňuje, že pre úspech opatrení v oblasti energetickej efektívnosti má kľúčový význam 
nielen správanie používateľov, ale mala by sa posilniť aj dôvera spotrebiteľov; žiada, aby 
budúci akčný plán energetickej efektívnosti obsahoval dodatočné podporné opatrenia 
na zvýšenie spoločenskej prijateľnosti; zdôrazňuje, že regionálna a miestna úroveň môže 
zohrávať zásadnú úlohu pri dosahovaní konsenzu;

9. vyzýva Komisiu, aby zaviedla opatrenia na boj proti energetickej chudobe, ktorá v Európe 
postihuje najchudobnejšie domácnosti, a aby aktívne podporovala vykonávanie 
a financovanie energetickej efektívnosti v oblasti bývania;

10. poukazuje na to, že podniky zohrávajú prostredníctvom svojho úsilia v oblasti inovácií 
kľúčovú úlohu pri navrhovaní a vykonávaní opatrení na úsporu energie; vyjadruje nádej, 
že financovanie zo štrukturálnych fondov podporí podniky v tom, aby sa aktívne podieľali 
na projektoch v oblasti energetickej efektívnosti;

11. vyzýva Komisiu, aby existujúce európske právne predpisy, ako sú smernica o ekodizajne 
a smernica o energetickom označovaní, namiesto ich ďalšieho rozširovania zlúčila, a to 
v záujme optimalizácie vykonávania právnych predpisov EÚ a využívania synergií, 
predovšetkým v prospech spotrebiteľa.



AD\837003SK.doc 5/5 PE448.974v02-00

SK

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia 28.10.2010

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

42
0
2

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Sophie Auconie, Catherine 
Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John 
Bufton, Alain Cadec, Ricardo Cortés Lastra, Francesco De Angelis, 
Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Filiz 
Hakaeva Hyusmenova, Juozas Imbrasas, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, 
Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif 
Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Wojciech 
Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika 
Smolková, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, 
Oldřich Vlasák, Hermann Winkler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Karima Delli, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, 
James Nicholson, Elisabeth Schroedter, László Surján, Patrice Tirolien

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní

Andrea Češková


