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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. víta hlavnú iniciatívu o efektívnosti zdrojov, ktorá musí zahŕňať všetky zdroje Európy 
vrátane surovín ako palivá, nerasty a kovy, a tiež zdrojov ako potraviny, pôda, voda, vzduch a 
prírodné prostredie; zdôrazňuje, že táto politika by mala propagovať udržateľné využívanie 
zdrojov a zameriavať sa na investície do trvalo udržateľného rozvoja území, aby sa v Európe 
zaistil inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, ktorý prispeje k bezpečnosti dodávok 
energie, energeticky účinnejšej  doprave, pričom naplní potenciál ekologických pracovných 
miest a konkurencieschopnosti európskych podnikov, zlepší kvalitu života pre súčasné i 
budúce generácie a  zaistí medzigeneračnú solidaritu;

2. zdôrazňuje, že je potrebné zamerať investície na energetickú efektívnosť, obnoviteľné 
zdroje energie, energetickú hospodárnosť budov a čistú dopravu, ako aj na regionálnu 
infraštruktúru pre obnoviteľné zdroje energie, a to najmä v znevýhodnených regiónoch; 
vyzýva členské štáty, aby posilnili príspevok štrukturálnych fondov na udržateľný rast 
v súčasnom programovom období a žiada Komisiu, aby pozmenené operačné programy 
posúdila nebyrokraticky a rýchlo;

3. konštatuje, že napriek úsiliu, ktoré EÚ a vnútroštátne, regionálne a miestne orgány 
vyvíjajú, ešte stále existujú významné dysfunkcie v oblasti spoločného využívania zdrojov; 
zdôrazňuje preto, že na dosiahnutie Európy efektívne využívajúcej zdroje by sa mala na 
miestnej, regionálnej, vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ uplatňovať väčšia koordinácia 
a súčinnosť medzi širokou škálou politických oblastí a ich rôznymi nástrojmi, ako aj výmena 
osvedčených postupov v kontexte sietí miestnych a regionálnych orgánov, ktoré sa týkajú 
správy regionálnych finančných prostriedkov, s cieľom zaistiť ich účinnosť a propagovať 
spoločnú stratégiu na využívanie zdrojov; zdôrazňuje, že v rámci regionálnej politiky sa už 
zaviedol koordinovaný a integrovaný prístup; konštatuje, že medzi určitými politickými 
oblasťami existuje možnosť kompromisov a že ich treba podporovať jasným odborným 
vedením založeným na dôkazoch;

4. poukazuje na rozhodujúcu úlohu regionálnej politiky pri podpore iniciatív zameraných na 
efektívne využívanie zdrojov, najmä v oblasti energetickej hospodárnosti budov, investícií do 
výskumu, inovácií a trvalo udržateľného rozvoja, ktorú má vďaka svojim dlhodobým 
rozvojovým programom, decentralizovanému správnemu systému a začleneniu priorít EÚ 
týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja, čím sa stáva zvlášť vhodnou na dosiahnutie cieľa 
efektívneho využívania zdrojov; s ohľadom na diskusiu o politike založenej na výsledkoch 
požaduje programy a postupy na zaistenie toho, že otázka maximálne efektívneho využívania 
zdrojov bude v rámci regionálnej politiky kľúčovou a domnieva sa, že tieto priority ba sa mali 
zohľadňovať v budúcej legislatíve týkajúcej sa regionálnej politiky, pričom sa zdôraznia 
projekty, ktoré podporujú efektívnosť využívania zdrojov v Európe;

5. upozorňuje na význam skupín regiónov a členských štátov, ktoré vypracúvajú spoločné 
stratégie pre efektívne využívanie zdrojov; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam európskej 
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územnej spolupráce pre dosiahnutie koordinovaných stratégií a naliehavú potrebu investovať 
do energetickej a environmentálnej cezhraničnej infraštruktúry, aby sa zlepšila ochrana 
zdrojov a ich pohyb; okrem toho nabáda na vytvorenie makroregionálnych stratégií 
sústredených predovšetkým na ochranu životného prostredia, zásobovanie a energetickú 
nezávislosť;

6. zdôrazňuje, že s ohľadom na potenciál, znevýhodnenie a rôzne úrovne rozvoja európskych 
regiónov treba riešiť otázku efektívnosti zdrojov na regionálnej  a miestnej úrovni a že do 
plánovania a vykonávania príslušných opatrení treba priamo zapojiť regionálne a miestne 
orgány a organizácie občianskej spoločnosti, občanov a ďalšie subjekty, a to na základe 
zásady partnerstva, s príslušnými finančnými prostriedkami v rámci technickej podpory; tento 
prístup by v spojení so stratégiou pre informovanie verejnosti viedol k väčšiemu pocitu 
zodpovednosti a lepšiemu stotožneniu sa s cieľmi efektívnosti zdrojov na všetkých úrovniach 
a s jeho úlohou v boji proti zmene klímy; zdôrazňuje, že je potrebné, aby miestne a regionálne 
orgány zladili opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti so stratégiou EÚ 2020 a aby tieto 
opatrenia začlenili do rozsiahlejších územných paktov, ktoré pokrývajú všetky hlavné 
iniciatívy;

7. odporúča členským štátom, aby do určovania priorít a plánovania a vykonávania opatrení 
už od začiatku priamo zapájali nižšie úrovne štátnej správy vrátane miestnej úrovne; okrem 
toho odporúča, aby sa uskutočnila konzultácia s občanmi v záujme vytvorenia platformy pre 
diskusiu a informovanie, keďže verejnosť bude pri uskutočňovaní týchto opatrení kľúčová 
a práve ona bude mať v konečnom dôsledku prospech z Európy efektívne využívajúcej 
zdroje;

8. upozorňuje na význam existencie spoločného súboru ukazovateľov, na základe ktorých 
možno posudzovať integrovaný vplyv opatrení prispôsobených jednotlivým odvetviam, 
a domnieva sa, že je zásadne dôležité, aby sa do vymedzovania týchto ukazovateľov zapojila 
Komisia; 

9. poukazuje na to, že tvorcovia rozhodnutí na vnútroštátnej a regionálnej úrovni si musia 
plne uvedomovať význam oddelenia rastu od využívania zdrojov; vyzýva všetky členské štáty 
a regióny, aby vynakladali ďalšie úsilie v oblasti efektívneho využívania zdrojov a aby 
podporovali financovanie výskumu a vývoja v tejto oblasti. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
ciele musia byť uskutočniteľné a prijateľné a musia byť spojené s dlhodobým cieľom a so 
smerovaním k jeho dosiahnutiu;

10. domnieva sa, že transparentnosť v oblasti politiky súdržnosti a jej programového cyklu, 
rozdelenie výdavkov a prístup potenciálnych príjemcov prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov k informáciám sú kľúčovými predpokladmi na dosiahnutie celkových cieľov politiky 
súdržnosti; 

11. zdôrazňuje, že inovácie a výskum sú nevyhnutné na zavedenie udržateľnejších spôsobov 
výroby a spotreby;

12. pripomína, že EFRR musí aj ďalej plniť doplnkové ciele efektívneho využívania zdrojov 
a boja proti energetickej chudobe;

13. zdôrazňuje, že podnikatelia aj spotrebitelia sú pre efektívne využívanie zdrojov v Európe 
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kľúčovími;

14. zdôrazňuje potrebu presadzovať nástroj finančného inžinierstva JESSICA pre energetickú 
infraštruktúru a projekty v oblasti energetickej efektívnosti vo vidieckych oblastiach.
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