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NÁVRHY

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

1. připomíná, že bezpečná, udržitelná a konkurenceschopná energie a dostatečné, 
integrované, spolehlivé a efektivně propojené energetické sítě představují jednu 
z hlavních budoucích výzev pro regiony EU; zdůrazňuje, že modernizace a obnova 
energetické infrastruktury, propagace transevropských energetických sítí a obnovitelných 
zdrojů energie, rozvoj domácích elektrických a plynových propojení a integrace 
izolovaných částí EU na evropský energetický trh jsou významnými faktory pro dosažení 
cílů programu 20-20-20 a cílů strategie Evropa 2020; konstatuje, že v řadě zemí je úroveň 
propojení nižší než prahová hodnota 10 %; zdůrazňuje, že politika EU v oblasti 
energetiky musí být koordinována a definována na úrovni kontinentu a že evropské sítě 
propojené se sousedními zeměmi by podpořily hospodářskou soutěž na společném 
evropském energetickém trhu a zvýšily by solidaritu mezi členskými státy; domnívá se, 
že Unie, členské státy a regionální orgány musí v tomto ohledu spolupracovat nejen 
na zlepšení přeshraniční infrastruktury, ale také infrastruktury, která umožňuje přenos 
do a z hlavních přenosových tahů a distribuci na vnitrostátní úrovni; zdůrazňuje, že 
regionální a místní orgány ve spolupráci s vnitrostátními „kontaktními místy 
pro všechno“ hrají při udržitelném plánování, ve schvalovacím procesu i při podpoře 
projektů energetické infrastruktury určených veřejnosti významnou úlohu;

2. zdůrazňuje, že největší výzva spočívá v zajištění přijetí projektů energetické 
infrastruktury ze strany místní veřejnosti; je přesvědčen, že přijetí a důvěru veřejnosti 
a rozhodovacích orgánů lze získat pouze pořádáním otevřených a transparentních diskusí 
při přípravě rozhodnutí o projektech energetické infrastruktury;

3. zdůrazňuje, že je třeba modernizovat síť EU a že členským státům a regionům musí 
při provádění tohoto úkolu pomoci Unie a že všechny regiony, včetně nejvzdálenějších 
oblastí, musí být zapojeny do všech etap a do všech postupů provádění s cílem zachovat 
územní soudržnost;

4. naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala stávající energetickou infrastrukturu a předložila 
návrhy na vytvoření nových kapacit pro infrastrukturu s cílem zajistit, aby její politika 
energetické infrastruktury poskytla regionům možnost být producentem i spotřebitelem 
udržitelné energie; zdůrazňuje, že je to nutné z důvodu bezpečnosti i z hospodářských 
důvodů;

5. vyzývá Komisi, aby předložila ambiciózní strategii pro oblast vytápění a chlazení;

6. tvrdí, že rozvoj regionální výroby elektřiny je v různých částech Evropy, zejména 
v regionu Baltského moře, který zůstává izolován a závislý na jediném zdroji dodávek, 
významným prostředkem pro zabezpečení soběstačnosti v energetice; konstatuje, že 
regiony mají velký počet zdrojů, jež mohou využívat, včetně možností nabízených 
přírodními zdroji, a že v budoucnosti by mělo být cílem jejich plné využívání s cílem 
diverzifikovat výrobu energie;
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7. konstatuje, že EFRR se významným způsobem podílí na financování projektů energetické 
a jiné infrastruktury, a poukazuje na významnou úlohu politiky soudržnosti na místní 
a regionální úrovni pro zlepšení energetické účinnosti a pro dosažení cílů Unie v oblasti 
obnovitelné energie;

8. zdůrazňuje potřebu důkladného hodnocení dopadu projektů energetické infrastruktury 
na životní prostředí a význam přípravy adekvátních plánů reakce pro případ nouzových 
situací souvisejících s energetickou infrastrukturou, zejména s cílem předcházet 
ekologickým katastrofám; zdůrazňuje, že plány reakce by měly obsahovat způsoby, jak 
jednat v takových případech z technického a hospodářského hlediska;

9. zdůrazňuje, že spolupráce mezi obcemi a regiony na vnitrostátní a evropské úrovni 
přispívá k ukončení existence energetických ostrovů, k dokončení vnitřního trhu s energií 
a k provádění evropských inovačních partnerství; zastává názor, že cíl Evropské územní 
spolupráce stanovený politikou soudržnosti a makroregionální strategie mohou zvýšit 
příležitosti pro spolupráci v souvislosti s přeshraničními projekty a přispět k dosažení 
účinných a inteligentních propojení mezi netradičními místními a regionálními zdroji 
energie a velkými energetickými sítěmi; zdůrazňuje, že vhodná koordinace projektů 
infrastruktury může zaručit ten nejlepší poměr nákladů a přínosů a maximální účinnost 
prostředků EU; v této souvislosti se domnívá, že regionální spolupráce by se měla zlepšit, 
zejména s cílem zajistit řádné propojení stanovených priorit a evropských regionů;

10. zdůrazňuje, že je třeba zvýšit kapacitu propojení energetických sítí na přeshraniční 
úrovni, a poukazuje na to, že je důležité poskytnout požadované prostředky na dosažení 
stanovených cílů včetně územní soudržnosti; 

11. vítá rozhodnutí zaměřit se v období do roku 2020 na malý počet priorit v oblasti 
infrastruktury a soustředit se na projekty evropského zájmu; vyzývá Komisi, aby v úzké 
spolupráci s členskými státy a regionálními a místními zúčastněnými stranami 
vypracovala přesná kritéria, která se budou používat při výběru těchto projektů;

12. upozorňuje, že je nutno vyvíjet tlak na integraci vnitřního energetického trhu zejména 
podporou projektů, jejichž cílem je zajistit, aby měly sousední země vyvážený 
vnitrostátní energetický mix;

13. vyzývá EU a členské státy, aby stanovily závazné cíle pro propojení členských států, ať 
již prostřednictvím specializovaných regionálních platforem nebo na základě 
regionálních iniciativ, s cílem usnadnit plánování, provádění a dohled nad prioritami 
a vypracovat investiční plány a konkrétní projekty;

14. zdůrazňuje význam projektů jižního koridoru při plnění základních cílů EU ohledně 
diverzifikace tras dodávek energie;

15 trvá na nutnosti integrity politiky soudržnosti a vyzývá Komisi, aby nevytvářela nové 
odvětvové fondy, např. v oblasti energetiky nebo klimatu; vybízí Komisi, aby se při 
zavádění opatření pro energetickou politiku poučila ze zkušeností s politikou soudržnosti, 
zejména pokud jde o volbu projektů;

16. zastává názor, že strukturální fondy nabízí prostor pro podporu zvláštních investic 
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do energetické infrastruktury; domnívá se však, že tyto investice musí být omezeny 
na regiony, v nichž má z politických a zeměpisných důvodů trh mnohem více potíží 
při řešení problémů dodávek energie; požaduje také, aby podpora ze strukturálních fondů 
byla vždy ze zásady podmíněna přijetím komerčního přístupu a aby splňovala zásadu 
sdílené odpovědnosti za financování;

17. vyzývá EU, aby financovala energetické projekty, které nejsou přitažlivé pro soukromé 
investory, mají však zásadní význam pro splnění energetických potřeb izolovaných částí 
EU tím, že je propojí s evropskými elektrickými a plynovými sítěmi jako nedílnou 
součást procesu vytváření jednotného energetického trhu EU;

18. podporuje okamžité zahájení partnerství pro inovace „inteligentní města“ a vyzývá 
příslušné partnery zapojené do procesů plánování pro udržitelný rozvoj měst, aby více 
podpořili iniciativy JESSICA a ELENA a více využívali výhod, které mohou tyto 
iniciativy přinášet v souvislosti s investicemi do udržitelné energie na místní úrovni, 
s cílem pomáhat městům a regionům angažovat se v životaschopných investičních 
projektech v oblasti energetické účinnosti, čistého spalování a zdrojů obnovitelné energie 
a udržitelné městské dopravy; poukazuje dále na potenciál přeshraničního financování se 
sousedními zeměmi v rámci evropského nástroje sousedství a partnerství;

19. konstatuje, že pobídky ve vnitrostátních regulačních systémech jsou dosud nedostatečné, 
zejména pro projekty s větším rizikem a pro inovační projekty, jako jsou inteligentní sítě;
zdůrazňuje, že musí být upraveny vnitrostátní regulační rámce, a žádá Komisi, aby 
v tomto ohledu prošetřila, do jaké míry jsou vnitrostátní regulační podněty uspokojivé 
a odpovídající; vyzývá Komisi, aby posoudila, zda je třeba vytvořit systém odměn 
a pobídek pro členské státy a regiony, které nejen napomáhají zajistit to, že projekty 
evropského zájmu jsou zpracovány rychleji, ale také podporují investice zaměřené 
na technologie a zlepšení kvality a inovace v energetické infrastruktuře;

20. žádá, aby schvalovací postupy byly urychleny (maximálně pět let) a zjednodušeny (jedno 
kontaktní místo); zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise přijala přístup víceúrovňové správy 
a aby v některých oblastech byla činnostem na regionální a místní úrovni svěřena 
významnější úloha s cílem určit projekty evropského zájmu, stanovit priority energetické 
infrastruktury a bezpečnosti, zásobovací trasy, místa pro výrobu a zpracování 
energetických produktů a skladování a zpracování odpadu, protože místní a regionální 
orgány jsou nepostradatelnými partnery z hlediska plánování, financování a komunikace 
a musí být i nadále plně zapojeny do každé etapy navrhování a provádění projektů 
(včetně stanovení priorit, navrhování projektů, rozhodování, uplatňování a financování, 
praktického provádění a hodnocení); zdůrazňuje, že jakékoli celounijní sbližování 
schvalovacích postupů musí být v souladu se zásadou subsidiarity; klade důraz 
na integrovaný přístup politiky soudržnosti, který spojuje několik různých fondů, 
a vyzývá Komisi, aby v tomto přístupu pokračovala;

21. žádá Komisi, aby zvážila, zda modernizace a rekonstrukce stávajících energetických 
koridorů představuje z hlediska efektivity nákladů a přijatelnosti pro veřejnost vhodnější 
řešení než výstavba nových koridorů; požaduje také vyhodnocení propojovacích 
schopností regionů;

22. domnívá se, že současné hospodářské klima zdůrazňuje nutnost zaujmout k záležitostem 
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týkajícím se energetiky integrovaný přístup a řádně zohlednit jejich hospodářské, 
environmentální a sociální aspekty; poukazuje na to, že je třeba posoudit pozitivní 
a negativní vedlejší efekty s cílem zajistit, aby všichni evropští občané měli přístup 
k bezpečné, udržitelné a dostupné energii, a to ve střednědobém i dlouhodobém 
horizontu;

23. připomíná, že třetí energetický balíček vytváří pro regulační orgány povinnost 
při stanovování sazeb nejen vyhodnotit investice na základě přínosů v jejich členském 
státě, ale i na základě přínosů v celé EU; naléhavě vyzývá Agenturu pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů, aby zajistila, že její členové tuto povinnost dodržují, 
a žádá Komisi, aby posoudila mechanismy kompenzace pro případy, kdy náklady 
a přínosy nelze spravedlivě přidělit pomocí stanovení sazeb, a žádá, aby tuto kompenzaci 
sdílely dotyčná města a regiony;

24. vyzývá Komisi, aby zajistila, že financování investic do infrastruktury bude založeno 
na potřebách trhu s cílem předcházet narušování hospodářské soutěže a vytváření 
falešných pobídek pro investice, a že mezi členskými státy nebude docházet 
k neopodstatněným výkyvům, ovšem za předpokladu, že bude chráněn i veřejný zájem –
zejména na místní a regionální úrovni a v oblastech se zvláštními zeměpisnými rysy, jako 
jsou ostrovy, horské oblasti a regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva –, a to 
prostřednictvím omezené výše veřejných prostředků, které musí vést k inovativní směsi 
finančních nástrojů podporujících soukromé investice;  

25. bere na vědomí problémy v těchto regionech, jimž dominuje omezený počet účastníků 
trhu, což vede k pomalému rozvoji a obnově infrastruktury; vyslovuje politování nad tím, 
že to brání uplatňovat všeobecně zásadu „uživatel platí“, a domnívá se proto, že v těchto 
případech může být i nadále nutné veřejné financování s cílem vybudovat infrastrukturu 
požadovanou pro rozvoj vnitrostátních a regionálních energetických trhů jako součásti 
evropského energetického trhu; žádá Komisi, aby z tohoto hlediska přehodnotila pravidla 
pro státní pomoc a, pokud to je nutné, předložila návrhy na změnu těchto pravidel, aby 
umožnila členským státům podporovat modernizaci infrastruktury;

26. vyzývá Komisi, aby vydala nový dokument s pokyny pro veřejné financování projektů 
a stávajícími právními předpisy pro státní pomoc, který bude obsahovat jasná kritéria 
pro veřejné financování energetické infrastruktury; zdůrazňuje, že tento dokument musí 
být vypracován společně GŘ pro energetiku, GŘ pro hospodářskou soutěž a GŘ 
pro regionální politiku, aby se předešlo tomu, že pravidla Komise si budou navzájem 
protiřečit;

27. požaduje, aby byla přijata opatření, která zajistí soulad s mezinárodními dohodami, jako 
je úmluva z Espoo, ještě před tím, než budou přeshraniční projekty prováděny nebo dále 
rozvíjeny, a v souvislosti s expanzí energetických sítí upozorňuje na potřebu podporovat 
užší spolupráci, zejména mezi Ruskem a Běloruskem a baltskými státy, a v této 
souvislosti rozvíjet dialog o energetice mezi EU a Ruskem, zejména s cílem dosáhnou 
cíle energetické bezpečnosti pro členské státy a regiony EU;

28. zdůrazňuje význam užší a efektivnější spolupráce se soukromým sektorem a finančními 
institucemi, zejména s Evropskou investiční bankou a Evropskou bankou 
pro rekonstrukci a rozvoj, s cílem podpořit nezbytné financování, zejména pro prioritní 
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přeshraniční projekty; vyzývá Komisi, aby prozkoumala další inovativní finanční nástroje 
a pomohla podpořit vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru, k nimž 
poskytnou pobídky a nezbytný legislativní rámec a politickou podporu místní, regionální 
a vnitrostátní orgány; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je třeba rozvinout technickou pomoc 
a finanční inženýrství na úrovni místních a regionálních orgánů s cílem podporovat 
při vytváření projektů energetické účinnosti místní aktéry, např. využitím nástroje 
technické pomoci Evropské investiční banky ELENA a zkušeností společností 
poskytujících energetické služby v případě infrastruktury energetické účinnosti;

29. poukazuje na to, že zeměpisné překážky vyplývající z jejich umístění jsou důvodem 
pro to, že ostrovy a horské oblasti se velmi obtížně integrují do energetických sítí EU;
vyzývá proto Komisi, aby zohlednila rozmanité okolnosti, jež v regionech existují, 
a soustředila se výslovně na regiony se specifickými zeměpisnými a demografickými 
rysy, jako jsou ostrovy, horské oblasti a oblasti s nízkou hustotou obyvatelstva, s cílem 
dosáhnout větší diverzifikace zdrojů energie a podpory obnovitelných zdrojů a snížit 
závislost na dovážené energii; naléhavě vyzývá Komisi, aby mezi své priority v oblasti 
energetické infrastruktury na rok 2020 zařadila zvláštní situaci energetických systémů 
na ostrovech;

30. poukazuje na potřebu zaměřit se na infrastrukturu obnovitelných zdrojů energie, zejména 
na inteligentní, decentralizovanou energetickou infrastrukturu, a tuto infrastrukturu 
podporovat, stejně jako energetickou účinnost, s cílem snížit závislost na fosilních 
palivech a omezit znečišťující emise; v tomto ohledu zdůrazňuje obrovský ekonomický 
potenciál pro regionální rozvoj v oblasti výroby obnovitelné energie podle charakteristiky 
daného regionu; v této souvislosti upozorňuje na obnovitelné zdroje energie a jejich 
potenciál v různých evropských regionech a na potřebu poskytnout jim řádně propojené 
inteligentní sítě a dostatečnou výrobní kapacitu; dále zdůrazňuje, že projekty v oblasti 
obnovitelné energie mohou být úspěšné, pouze pokud budou vnitrostátní přenosové sítě 
dostatečně moderní, aby mohly podporovat typ této nové energie; podporuje propojení 
sítí se zařízením na uchovávání vodní energie v oblasti Alp a v severských zemích;

31. vzhledem k významu strategií regionů pro udržitelnou energii pro jejich rozvojový 
potenciál zdůrazňuje potřebu vytvořit platformu pro výměnu osvědčených postupů 
získaných v regionech se zohledněním úspěšných příkladů obcí a regionů, které se 
specializovaly na obnovitelné zdroje energie, úspory energie a energetickou účinnost;
požaduje v tomto ohledu systém konzultací a hodnocení s cílem určit, sdílet a využívat, 
kde je to možné, osvědčené postupy a znalosti o přijímání infrastruktury ze strany 
veřejnosti.
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