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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá stěžejní iniciativu týkající se účinnosti využívání zdrojů, jež musí zahrnovat veškeré 
evropské zdroje, včetně surovin, jako jsou paliva, nerosty a kovy, a rovněž zdroje, jako 
jsou potraviny, půda, voda, vzduch a životní prostředí; zdůrazňuje, že tato politika by 
měla podporovat udržitelné využívání zdrojů a zaměřovat se na investice do udržitelného 
rozvoje území, aby se v Evropě zajistil inteligentní, udržitelný a inkluzivní rozvoj, jenž 
přispěje k zabezpečení dodávek energie a k energeticky účinnější dopravě a současně 
naplní potenciál zelených pracovních míst a konkurenceschopnosti evropských podniků 
a zlepší kvalitu života současných i budoucích generací a zajistí mezigenerační solidaritu;

2. zdůrazňuje, že je třeba zaměřit investice na energetickou účinnost, obnovitelné energie, 
energetickou účinnost budov a čistou dopravu a na regionální infrastrukturu pro 
obnovitelné energie, zejména ve znevýhodněných regionech; vybízí členské státy, aby 
během stávajícího programového období posílily příspěvek strukturálních fondů 
k udržitelnému růstu, a žádá Komisi, aby pozměněné operační programy posoudila 
urychleně a bez byrokracie;

3. podotýká, že i přes úsilí vyvinuté EU a vnitrostátními, regionálními a místními orgány 
dosud existují významné nedostatky, pokud jde o sdílené využívání zdrojů; zdůrazňuje 
proto, že má-li být realizována Evropa účinně využívající zdroje, je v zájmu zajištění 
účinnosti zdrojů a podpory společné strategie pro jejich využívání třeba zvýšit na místní, 
regionální, vnitrostátní i evropské úrovni koordinaci a synergie mezi celou škálou oblastí 
politik a jejich nástroji a současně sdílet osvědčené postupy, pokud jde o sítě místních 
a regionálních orgánů týkající se řízení regionálních fondů; upozorňuje, že regionální 
politika již koordinovaný a integrovaný přístup zavedla; konstatuje, že mezi některými 
oblastmi politiky lze nalézt kompromisy a tyto kompromisy je třeba podporovat 
prostřednictvím jasných politických směrů, založených na spolehlivých údajích;

4. poukazuje na zásadní roli regionální politiky při podpoře iniciativ, jejichž cílem je účinné 
využívání zdrojů, zejména v souvislosti s energetickou účinností budov, investice do 
výzkumu, inovace a udržitelný rozvoj, a to vzhledem k jejím dlouhodobým rozvojovým 
programům, decentralizovanému správnímu systému a k tomu, že zahrnuje priority EU 
týkající se udržitelného rozvoje, což ji činí zvlášť vhodnou k dosažení cíle účinnějšího 
využívání zdrojů; s ohledem na debatu o politice založené na výsledcích požaduje 
programy a postupy, jež zajistí, aby bylo maximálně účinné využívání zdrojů klíčovým 
ohledem regionální politiky, a domnívá se, že tyto priority je třeba brát v úvahu v budoucí 
legislativě týkající se regionální politiky a zdůrazňovat projekty, které podporují účinnost 
zdrojů v Evropě;

5. upozorňuje na význam skupin regionů a členských států, jež vypracovávají společné 
strategie pro účinné využívání zdrojů; zdůrazňuje v tomto ohledu důležitou úlohu, kterou 
může hrát pro zajištění tohoto druhu koordinovaných strategií evropská územní 
spolupráce, a naléhavou potřebu investic do přeshraniční energetické a environmentální 
infrastruktury, jež zajistí účinnější ochranu a pohyb zdrojů; dále vyzývá k vypracování 
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makroregionálních strategií zaměřených zejména na ochranu životního prostředí, 
zásobování energiemi a energetickou nezávislost;

6. zdůrazňuje, že s ohledem na potenciál, znevýhodnění a různé úrovně rozvoje evropských 
regionů je třeba řešit otázku účinnosti zdrojů na regionální a místní úrovni a že do 
plánování a provádění příslušných opatření je třeba přímo zapojit regionální a místní 
orgány a organizace občanské společnosti, občany a další partnery, a to na základě zásady 
partnerství, s náležitými finančními prostředky v rámci technické podpory; tento přístup 
by ve spojení se strategií pro informování veřejnosti vedl k většímu pocitu odpovědnosti 
a sounáležitosti s cíli účinného využívání zdrojů na všech úrovních a jeho úlohou při boji 
proti změně klimatu; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby místní a regionální orgány uvedly 
opatření v oblasti energetické účinnost do souladu se strategií EU 2020 a zahrnuly tato 
opatření do širších územních paktů, jež pokrývají veškeré stěžejní iniciativy;

7. doporučuje členským státům, aby do vymezování priorit, plánování opatření a jejich 
provádění od počátku přímo zapojovaly nižší úrovně státní správy, včetně úrovně místní; 
dále doporučuje, aby proběhly konzultace s občany, jež by poskytly platformu pro diskusi 
a poskytování informací, neboť veřejnost bude hrát při provádění těchto opatření klíčovou 
úlohu a bude konečným příjemcem výhod plynoucích z Evropy účinně využívající zdroje;

8. upozorňuje, že je třeba, aby existovaly společné ukazatele, na jejichž základě bude možné 
posoudit úplný dopad opatření přijatých na úrovni odvětví, a domnívá se, že je nezbytné, 
aby byla do stanovení těchto ukazatelů zapojena Komise; 

9. upozorňuje, že subjekty, které přijímají rozhodnutí na vnitrostátní a regionální úrovni, si 
musí plně uvědomovat význam oddělení růstu od využívání zdrojů; vyzývá všechny 
členské státy a regiony, aby vyvíjely další úsilí v oblasti účinného využívání zdrojů a aby 
podporovaly financování výzkumu a vývoje v této oblasti; zdůrazňuje v této souvislosti, 
že cíle musí být uskutečnitelné a finančně dostupné a že musí být provázány 
s dlouhodobým cílem a s cestou k jeho splnění;

10. domnívá se, že podmínkami nezbytnými k uskutečnění obecných cílů politiky soudržnosti 
jsou transparentnost, pokud jde o politiku soudržnosti a její programový cyklus, rozdělení 
výdajů a přístup potenciálních příjemců prostředků ze strukturálních fondů k informacím; 

11. zdůrazňuje, že pro zavedení udržitelnějších způsobů výroby a spotřeby jsou nezbytné 
inovace a výzkum;

12. připomíná, že EFRR musí i nadále dosahovat komplementárních cílů, jež doplňují účinné 
využívání zdrojů a boj proti energetické chudobě;

13. zdůrazňuje, že důležitý klíč k účinnému využívání zdrojů v Evropě je v rukou podnikatelů 
i spotřebitelů;

14. zdůrazňuje, že v souvislosti s energetickou infrastrukturou a projekty energetické 
účinnosti v městských oblastech je třeba podporovat nástroj finančního inženýrství 
JESSICA.
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