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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. pripomína, že bezpečná, udržateľná a konkurencieschopná energetika a vhodné, 
integrované a spoľahlivé energetické siete s účinným vnútorným prepojením sú jednou 
z hlavných budúcich výziev pre všetky regióny EÚ; zdôrazňuje, že modernizácia 
a obnova energetickej infraštruktúry, podpora transeurópskych energetických sietí 
a obnoviteľných zdrojov energie, rozvoj domácich rozvodov elektriny a plynu 
a začlenenie izolovaných častí EÚ do európskeho trhu s energiou sú veľmi dôležitými 
faktormi v záujme dosiahnutia cieľov 20-20-20, ako aj cieľov stratégie Európa 2020; 
poznamenáva, že vo viacerých krajinách úroveň vzájomnej prepojenosti nedosahuje prah 
10 %; zdôrazňuje, že politika EÚ v oblasti energetiky sa musí koordinovať a vymedzovať 
na kontinentálnej úrovni a že prepojenie európskych sietí so susednými krajinami by 
stimulovalo hospodársku súťaž na spoločnom európskom trhu s energiou a zvýšilo 
solidaritu medzi členskými štátmi; domnieva sa, že Únia, členské štáty a regionálne 
orgány musia v tejto oblasti spolupracovať, aby sa zlepšila nielen cezhraničná 
infraštruktúra, ale aj infraštruktúra, ktorá umožňuje prenos na prenosové diaľnice a z nich 
a šírenie na vnútroštátnej úrovni; zdôrazňuje, že regionálne a miestne orgány v spolupráci 
s vnútroštátnymi jednotnými kontaktnými miestami zohrávajú dôležitú úlohu pri 
udržateľnom plánovaní, autorizačných postupoch, ako aj pri propagovaní projektov 
energetickej infraštruktúry (EIP) v radoch širokej verejnosti; 

2. zdôrazňuje, že najväčšou výzvou je zabezpečiť, aby projekty energetickej infraštruktúry 
akceptovala verejnosť na miestnej úrovni; je presvedčený, že akceptáciu a dôveru 
verejnosti a rozhodovacích orgánov možno získať len otvorenými a transparentnými 
diskusiami pri príprave rozhodnutí o projektoch energetickej infraštruktúry;

3. zdôrazňuje, že je potrebné zmodernizovať prenosovú sieť EÚ ako celok a že Únia musí 
podporovať členské štáty a regióny v tomto úsilí a že všetky regióny, a to aj tie odľahlé, 
musia byť zapojené do všetkých fáz a vykonávacích postupov, aby sa zachovala územná 
súdržnosť; 

4. naliehavo vyzýva Komisiu, aby prehodnotila existujúcu energetickú infraštruktúru 
a predložila návrhy zamerané na vytvorenie nových kapacít v oblasti infraštruktúry s 
cieľom zaručiť, že jej politiky týkajúce energetickej infraštruktúry umožnia regiónom, 
aby boli výrobcami, ako aj spotrebiteľmi udržateľnej energie; zdôrazňuje, že je to 
potrebné z bezpečnostných aj hospodárskych dôvodov;

5. vyzýva Komisiu, aby predložila ambicióznu stratégiu pre odvetvie vykurovania a 
chladenia;

6. tvrdí, že rozvoj regionálnej výroby energie je významný spôsob, ako zaručiť energetickú 
sebestačnosť v rôznych častiach Európy, najmä v baltskom regióne, ktorý je naďalej 
izolovaný a závislý na jedinom zdroji zásobovania; konštatuje, že regióny môžu využívať 
široké spektrum zdrojov vrátane možností, ktoré ponúkajú prírodné zdroje, a že budúcim 
cieľom by malo byť využívať tieto zdroje v plnej miere v záujme diverzifikácie výroby 
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energie;

7. konštatuje, že EFRR výrazne prispieva k financovaniu projektov v oblasti energetickej –
a inej – infraštruktúry, a upozorňuje na významnú úlohu politiky súdržnosti na miestnej 
a regionálnej úrovni s cieľom zlepšiť energetickú efektívnosť a dosiahnuť ciele Únie 
v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov;

8. zdôrazňuje, že je potrebné dôkladné hodnotenie vplyvu projektov energetickej 
infraštruktúry na životné prostredie a že je dôležité pripraviť primerané plány reakcie v 
prípade mimoriadnych situácií týkajúcich sa energetickej infraštruktúry, najmä preto, aby 
sa zabránilo environmentálnym katastrofám; zdôrazňuje, že plány reakcií by mali 
stanoviť spôsob, ako takéto udalosti riešiť z technického a hospodárskeho hľadiska;

9. zdôrazňuje, že spolupráca medzi obcami a regiónmi na národnej a európskej úrovni 
prispieva k zániku energetických ostrovov, dokončovaniu vnútorného trhu s energiou 
a vykonávaniu projektov energetickej infraštruktúry (EIP); zastáva názor, že cieľ politiky 
súdržnosti Európska územná spolupráca, ako aj makroregionálne stratégie môžu rozšíriť 
možnosti spolupráce pre cezhraničné projekty v záujme dosiahnutia efektívneho a 
inteligentného prepojenia medzi nekonvenčnými miestnymi a regionálnymi zdrojmi 
energie a veľkými energetickými sieťami; zdôrazňuje, že vhodná koordinácia projektov 
infraštruktúry môže zaručiť najlepší možný pomer nákladov a prínosov a zabezpečiť 
maximálnu efektívnosť prostriedkov EÚ; v tejto súvislosti sa domnieva, že by sa mala 
zlepšiť regionálna spolupráca, a to najmä s cieľom zabezpečiť náležité prepojenie medzi 
určenými prioritami a európskymi regiónmi;

10. zdôrazňuje význam, ktorý má zvýšenie kapacity prepojenia energetických sietí na 
cezhraničnej úrovni, a poukazuje na to, že je dôležité poskytovať finančné prostriedky 
potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov vrátane územnej súdržnosti;

11. víta rozhodnutie zamerať sa v období do roku 2020 na malý počet priorít v oblasti 
infraštruktúry, a to na tzv. projekty v európskom záujme; vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
presné kritériá, ktoré sa majú používať pri výbere týchto projektov, v úzkej spolupráci 
s členskými štátmi a regionálnymi a miestnymi zainteresovanými subjektmi;

12. pripomína, že je potrebné presadzovať integráciu vnútorného trhu s energiou 
predovšetkým prostredníctvom podpory projektov na zabezpečenie dobre vyváženého 
národného energetického mixu v susedných krajinách;

13. vyzýva EÚ a členské štáty, aby určili záväzné ciele v oblasti vzájomného prepojenia 
medzi členskými štátmi, a to buď prostredníctvom špecializovaných regionálnych 
platforiem, alebo v rámci regionálnych iniciatív, aby sa uľahčilo plánovanie 
a uskutočňovanie určených priorít a dohľad nad nimi, a vypracovali investičné plány 
a osobitné projekty;

14. zdôrazňuje význam projektov tzv. južného koridoru pri sledovaní základného cieľa EÚ, 
ktorým je diverzifikácia jej dodávok energie;

15 trvá na integrite politiky súdržnosti a vyzýva Komisiu, aby nevytvárala nové sektorové 
fondy, napr. v oblasti energetiky alebo klímy; nabáda Komisiu, aby sa pri stanovovaní 
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opatrení v rámci energetickej politiky poučila zo skúseností získaných v oblasti politiky 
súdržnosti, najmä pokiaľ ide o výber projektov;

16. zastáva názor, že štrukturálne fondy ponúkajú priestor pre podporu osobitných investícií 
do energetickej infraštruktúry; domnieva sa však, že takéto investície sa musia 
obmedzovať na regióny, v ktorých je z politických a geografických dôvodov pre trh 
omnoho ťažšie poskytovať riešenia problémov s dodávkami energie; okrem toho žiada, 
aby podpora zo štrukturálnych fondov bola vždy podmienená zaujatím v zásade 
komerčného prístupu a dodržaním zásady spoločnej zodpovednosti za financovanie; 

17. vyzýva EÚ, aby financovala energetické projekty, ktoré nedokážu pritiahnuť súkromných 
investorov, ale ktoré majú zásadný význam pre naplnenie energetických potrieb 
izolovaných častí EÚ tým, že ich napoja na európske elektrické a plynovodné siete, čo je 
integrálna súčasť procesu vytvárania jednotného trhu EÚ s energiou; 

18. podporuje urýchlené spustenie partnerstva pre inovácie Inteligentné mestá a vyzýva 
príslušných partnerov, ktorí sú zapojení do postupov plánovania v oblasti udržateľného 
mestského rozvoja, aby lepšie propagovali a využívali výhody, ktoré môžu priniesť 
programy JESSICA a ELENA v záujme investícií do udržateľnej energie na miestnej 
úrovni, s cieľom pomôcť mestám a regiónom začať realizovať životne dôležité investičné 
projekty v oblasti energetickej efektívnosti, čistého spaľovania a obnoviteľných zdrojov 
energie a udržateľnej mestskej dopravy; poukazuje okrem toho na potenciál cezhraničnej 
finančnej pomoci medzi susediacimi krajinami v rámci nástroja európskeho susedstva 
a partnerstva;

19. poznamenáva, že stimuly na úrovni vnútroštátnych regulačných systémov sú stále 
nedostatočné, najmä pokiaľ ide o rizikovejšie a inovačné projekty, ako sú inteligentné 
siete; poukazuje na potrebu úpravy vnútroštátnych regulačných rámcov a žiada v tomto 
smere Komisiu, aby zistila, do akej miery sú vnútroštátne regulačné stimuly uspokojivé a 
primerané; vyzýva Komisiu, aby zvážila vytvorenie systému odmien a stimulov pre 
členské štáty a regióny, ktoré nielen pomáhajú zabezpečiť rýchlejšie spracúvanie 
projektov v európskom záujme, ale aj presadzujú technologické investície a kvalitatívne 
zlepšovanie a inovácie energetickej infraštruktúry;

20. žiada zrýchlenie povoľovacích postupov (maximálne päť rokov) a ich zjednodušenie 
(jednotné kontaktné miesto); zdôrazňuje, že Komisia musí zaujať prístup viacúrovňového 
riadenia a že je potrebné, aby regionálne a miestne aktivity mali v niektorých oblastiach 
dôležitejšie postavenie s cieľom určiť projekty v európskom záujme, priority pre 
energetickú infraštruktúru a bezpečnosť, dodávateľské trasy, lokality pre výrobu 
a spracovanie energetických produktov, skladovanie odpadu a nakladanie s odpadom, 
pretože miestne a regionálne orgány sú nevyhnutnými partnermi v oblasti plánovania, 
financovania a komunikácie a musia byť naďalej v plnej miere zapojené do každej fázy 
vypracúvania a realizácie projektov (vrátane stanovenia priorít, vypracúvania projektov, 
rozhodovania, podávania žiadostí a financovania, praktickej realizácie a hodnotenia); 
zdôrazňuje, že akákoľvek aproximácia povoľovacích postupov v celej EÚ musí byť 
v súlade so zásadou subsidiarity; zdôrazňuje integrovaný prístup politiky súdržnosti, 
ktorý spája niekoľko fondov, a vyzýva Komisiu, aby tento prístup zachovala;

21. žiada Komisiu, aby vyhodnotila, či je z hľadiska efektivity nákladov a akceptácie zo 
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strany verejnosti vhodnejšia modernizácia a zlepšenie súčasných energetických koridorov 
než nové koridory; okrem toho požaduje posúdenie schopností regiónov v oblasti 
prepojenia;

22. domnieva sa, že súčasná hospodárska situácia vyzdvihuje potrebu zaujať k otázkam 
energetiky integrovaný prístup s náležitým ohľadom na jej hospodárske, environmentálne 
a sociálne aspekty; upozorňuje, že je nutné zvážiť pozitívne a negatívne vedľajšie účinky, 
aby sa v strednodobom a dlhodobom horizonte zabezpečil prístup všetkých európskych 
občanov k bezpečnej, udržateľnej a dostupnej energii;

23. pripomína, že tretí energetický balík vytvára povinnosť regulačných orgánov, aby pri 
určovaní taríf vyhodnocovali investície nielen podľa prínosov vo svojom členskom štáte, 
ale aj podľa prínosov pre celú EÚ; naliehavo žiada Agentúru pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky, aby zabezpečila plnenie tejto povinnosti zo strany svojich 
členov, a žiada Komisiu, aby tam, kde náklady a prínosy nemožno spravodlivo rozdeliť 
prostredníctvom určovania taríf, zvážila kompenzačné mechanizmy a aby táto 
kompenzácia bola spoločná aj pre dotknuté mestá a regióny;

24. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že financovanie investícií do infraštruktúry bude 
vychádzať z potrieb trhu, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže a vzniku 
falošných investičných stimulov a predišlo sa neodôvodnenej fluktuácii medzi členskými 
štátmi, pričom sa však zaručí ochrana verejných záujmov prostredníctvom obmedzeného 
objemu verejných financií, čo nutne povedie k inovatívnej zmesi finančných nástrojov 
výrazne zvyšujúcej verejné investície, a to predovšetkým na miestnej a regionálnej úrovni 
a na územiach s osobitnými geografickými podmienkami, ako sú ostrovy, hornaté oblasti 
a regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva;

25. berie na vedomie problémy regiónov, v ktorých prevláda obmedzený počet subjektov na 
trhu, čo vedie k pomalému rozvoju infraštruktúry a jej pomalej obnove; vyjadruje ľútosť, 
že to bráni univerzálnemu uplatňovaniu zásady „užívateľ platí“, a preto sa domnieva, že 
v takýchto prípadoch môže byť na vybudovanie infraštruktúry potrebnej na rozvoj týchto 
vnútroštátnych a regionálnych trhov s energiou ako súčastí európskeho trhu s energiou 
ešte stále potrebné verejné financovanie; žiada Komisiu, aby v tomto smere skontrolovala 
pravidlá v oblasti štátnej pomoci a aby v prípade potreby predložila návrhy na zmenu 
a doplnenie týchto pravidiel s cieľom umožniť, aby členské štáty mohli podporovať 
modernizáciu infraštruktúry;

26. vyzýva Komisiu, aby vydala nový usmerňujúci dokument o verejnom financovaní 
projektov a súčasných právnych predpisoch v oblasti štátnej pomoci, ktoré obsahujú jasné 
kritériá pre verejné financovanie energetickej infraštruktúry; zdôrazňuje, že tento 
dokument musia pripraviť spoločne GR pre energetiku, GR pre hospodársku súťaž a GR 
pre regionálnu politiku, aby si pravidlá Komisie navzájom neprotirečili;

27. požaduje prijatie krokov na zabezpečenie súladu s medzinárodnými dohodami, napríklad 
s dohovorom z Espoo, pred spustením alebo ďalším rozvojom cezhraničných projektov, 
a v súvislosti s rozširovaním energetických sietí upozorňuje na potrebu podporovať užšiu 
spoluprácu, predovšetkým medzi Ruskom a Bieloruskom a pobaltskými štátmi, a teda aj 
rozvíjať dialóg medzi EÚ a Ruskom o energetike, predovšetkým v záujme dosiahnutia 
cieľa energetickej bezpečnosti pre členské štáty a regióny EÚ;
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28. zdôrazňuje význam užšej a účinnejšej spolupráce so súkromným sektorom a s finančnými 
inštitúciami, najmä s Európskou investičnou bankou a Európskou bankou pre obnovu 
a rozvoj, s cieľom presadzovať potrebné financovanie, a to najmä v prípade prioritných 
cezhraničných projektov; vyzýva Komisiu, aby preskúmala iné inovatívne finančné 
nástroje a pomohla podporovať vytváranie verejno-súkromných partnerstiev, k čomu 
miestne, regionálne a celoštátne orgány poskytujú stimuly a potrebný legislatívny rámec 
a politickú podporu; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu rozvíjať technickú pomoc 
a finančné inžinierstvo na úrovni miestnych a regionálnych orgánov s cieľom podporovať 
miestne subjekty pri vytváraní projektov v oblasti energetickej efektívnosti – napr. 
s využitím nástroja technickej pomoci EIB s názvom ELENA a skúseností podnikov 
poskytujúcich energetické služby, ak pôjde o infraštruktúru v oblasti energetickej 
efektívnosti;

29. pripomína, že zemepisné prekážky, ktoré sú ostrovom a horám bytostne vlastné, výrazne 
sťažujú ich začlenenie do energetickej siete EÚ; vyzýva preto Komisiu, aby zohľadnila 
rôzne danosti v regiónoch a zamerala sa vyslovene na regióny s osobitnými 
geografickými a demografickými črtami, ako sú ostrovy, horské oblasti a regióny s 
nízkou hustotou obyvateľstva, aby sa tak dosiahla výraznejšia diverzifikácia zdrojov 
energie a propagácia obnoviteľných zdrojov energie v záujme zníženia závislosti na 
dovoze energie; naliehavo žiada Komisiu, aby medzi svoje priority pre rok 2020 v oblasti 
energetickej infraštruktúry zaradila osobitnú situáciu ostrovných energetických systémov;

30. upozorňuje na potrebu zamerať sa na infraštruktúru energie z obnoviteľných zdrojov 
a podporovať ju, najmä pokiaľ ide o inteligentnú decentralizovanú energetickú 
infraštruktúru, v spojení s podporovaním energetickej efektívnosti s cieľom znížiť 
závislosť na fosílnych palivách a znečisťujúce emisie; v tomto smere zdôrazňuje 
obrovský hospodársky potenciál pre regionálny rozvoj v oblasti výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov podľa osobitostí regiónu; v tejto súvislosti upozorňuje na 
obnoviteľné zdroje energie a ich potenciál v rozličných európskych regiónoch a na 
potrebu poskytnúť im náležitým spôsobom navzájom prepojenú prenosovú sieť 
a dostatočnú výrobnú kapacitu; ďalej zdôrazňuje, že projekty v oblasti energie 
z obnoviteľných zdrojov môžu uspieť len vtedy, ak budú vnútroštátne prenosové siete 
dostatočne moderné na to, aby zvládli povahu tejto novej energie; podporuje prepojenie 
prenosovej sústavy so zariadeniami na uchovávanie vodnej energie v oblasti Álp 
a v severských krajinách;

31. so zreteľom na dôležitosť regionálnych stratégií v oblasti udržateľnej energetiky pre 
rozvojový potenciál týchto regiónov zdôrazňuje potrebu vytvoriť platformu pre výmenu 
najlepších postupov získaných v regiónoch zohľadňujúcu úspešné príklady obcí 
a regiónov, ktoré sa špecializujú na energiu z obnoviteľných zdrojov, úspory energie 
a energetickú efektívnosť; v tomto smere žiada systém konzultácií a hodnotenia, aby sa 
v rámci možnosti odhalili, spoločne využívali a reprodukovali najlepšie postupy 
a znalosti o prijímaní infraštruktúry zo strany verejnosti.
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