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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. víta Plán postupu v energetike do roku 2050, ktorý predložila Komisia, a jeho cieľ 
zabezpečiť rovnaký a všeobecný prístup k udržateľným dodávkam energie pre všetkých 
európskych občanov;

2. zdôrazňuje potrebu zladiť uplatňovanie klimatických cieľov s potrebou udržateľného 
a konkurenčného rastu a energetickej bezpečnosti v regiónoch; v tejto súvislosti považuje 
za veľmi poľutovaniahodné, že plán postupu sa zakladá len na scenároch zahŕňajúcich 
celú EÚ, neprezentuje dosah politických rozhodnutí na jednotlivé členské štáty 
a nezohľadňuje špecifické okolnosti na miestnej a regionálnej úrovni; domnieva sa, že ich 
účasť v rámci všetkých fáz a postupov vykonávania je nevyhnutná na zachovanie a 
posilnenie územnej súdržnosti; 

3. podporuje odporúčanie poradnej skupiny pre plán postupu v energetike, aby sa v každom 
scenári otvorene riešili a spriehľadnili potenciálne kompromisy a synergie medzi 
znižovaním emisií uhlíka, bezpečnosťou dodávok a konkurencieschopnosťou; 

4. dôrazne podporuje myšlienku zahrnúť závery pracovného dokumentu Komisie s názvom 
Regióny 2020 – posúdenie budúcich výziev pre regióny EÚ, ktoré sa týkajú skutočnosti, 
že je dôležité zohľadniť aj potenciál najvzdialenejších a menej rozvinutých regiónov 
v oblasti dodávok energie počas nadchádzajúcich rokov;

5. zdôrazňuje, že všetky budúce opatrenia v oblasti energetiky musia uplatňovať zásadu 
spravodlivého rozdelenia záťaže medzi európskymi regiónmi, a to s ohľadom na ich 
špecifické okolnosti;

6. domnieva sa, že treba venovať pozornosť tým regiónom, kde je uhlie stále prevládajúcim 
zdrojom energie a/alebo kde je produkcia uhlia a tepelná výroba elektrickej energie 
životne dôležitým regionálnym zdrojom zamestnanosti; domnieva sa, že sú potrebné 
ďalšie sociálne opatrenia zo strany členských štátov podporované dôraznými opatreniami 
na úrovni EÚ, aby sa regionálne pracovné trhy prispôsobili ekologickým pracovným 
miestam a odbornej príprave a aby obyvateľstvo príslušných regiónov prijalo scenáre 
uvedené v Pláne postupu v energetike do roku 2050; domnieva sa, že je nutné zvoliť si 
podporu energie z obnoviteľných zdrojov a úspory energie v súlade s cieľmi na rok 2020;

7. domnieva sa, že za návrhmi plánu postupu v energetike musí stáť primerané financovanie 
konkrétnych programov a že politika súdržnosti by sa nemala považovať za náhradu tohto 
financovania; zdôrazňuje, že politika súdržnosti môže podporovať určité oblasti opatrení, 
ako napríklad energetickú účinnosť, ako dodatočný zdroj finančnej podpory, ale iba vtedy, 
keď príslušné programy podporujú ciele politiky súdržnosti;

8. zdôrazňuje, že väčšina scenárov plánu postupu v energetike sa nebude dať zrealizovať bez 
väčšieho prepojenia a rozvoja miestnych a regionálnych inteligentných sietí na rozvod 
elektriny a plynu, ako aj decentralizovanej výroby energie z obnoviteľných zdrojov vo 
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veľmi malom meradle; domnieva sa, že popri cezhraničných projektoch by Únia mala 
prijať opatrenia na podporu takéhoto vytvárania alebo zlepšovania miestnej a regionálnej 
inteligentnej energetickej infraštruktúry vo všetkých európskych regiónoch;

9. domnieva sa, že s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok energie by sa mala venovať 
osobitná pozornosť regiónom na vonkajších hraniciach EÚ prostredníctvom podpory 
vytvárania sietí a budovania novej energetickej infraštruktúry v spolupráci so susediacimi 
krajinami;

10. konštatuje, že všetky budúce energetické plány vrátane plánu postupu v energetike 
vychádzajú z neistých predpokladov, čo sa týka technického a hospodárskeho vývoja; 
preto zdôrazňuje, že všetky politické rozhodnutia a programy vrátane tých, ktoré súvisia s 
politikou súdržnosti, sa musia neustále vyhodnocovať a upravovať a musia vychádzať z čo 
najobozretnejších predpokladov;

11. podčiarkuje, že súčasná hospodárska situácia zdôrazňuje potrebu prijať integrovaný 
prístup k energetickým otázkam s ohľadom na ich hospodárske, environmentálne a 
sociálne aspekty; považuje za nevyhnutné, aby sa pri realizácii krokov, ktoré sú potrebné 
na zaistenie prístupu k bezpečnej, udržateľnej a dostupnej energii pre všetkých 
európskych občanov v strednodobom a dlhodobom horizonte, venovala pozornosť 
pozitívnym i negatívnym vedľajším účinkom;

12. vzhľadom na skutočnosť, že každý scenár plánu postupu v energetike ukazuje, že ceny 
energie v nasledujúcich rokoch budú rásť, sa domnieva, že členské štáty by sa mali 
dohodnúť na opatreniach zameraných na zabezpečenie toho, aby rast cien bol úmerný 
rozličným úrovniam príjmov domácností v Európe, a na zabránenie rastu energetickej 
chudoby v Európe;

13. konštatuje, že líšiace sa geografické podmienky znemožňujú uplatňovať univerzálnu 
energetickú politiku na všetky regióny; bez ohľadu na kritériá pre jednotnú akciu a s 
vedomím, že je potrebné postupovať v súlade s politickým rámcom EÚ, sa domnieva, že 
každý európsky región by mal mať možnosť uplatňovať individuálny plán prispôsobený 
jeho situácii a hospodárstvu a rozvíjať tie energetické zdroje, pomocou ktorých sa ciele 
Plánu postupu v energetike do roku 2050 môžu plniť čo najúčinnejšie, a pripomína, že 
výroba energie z obnoviteľných zdrojov musí zohrávať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide 
o rozvoj a zamestnanosť vo vidieckych oblastiach i oblastiach mimo vidieka; vyzýva preto 
všetky regióny, aby vytvárali a realizovali energetické stratégie a aby zvážili začlenenie 
energie do svojich stratégií v oblasti výskumu a inovácií zameraných na inteligentnú 
špecializáciu; domnieva sa, že na základe tejto špecializácie by EÚ mala merať európske 
energetické ciele na úrovni celej EÚ namiesto národných cieľov;

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nevykonala odporúčania svojej partnersky 
preskúmanej poradnej skupiny pre Plán postupu v energetike do roku 2050; vyzýva 
Komisiu, aby tieto odporúčania zohľadnila a vypracovala aktualizovanú verziu plánu 
postupu v energetike;

15. pripomína, že regionálny rozmer výzvy, ktorú energia predstavuje, je výrazne vymedzený 
vnútroštátnymi rozhodnutiami týkajúcimi sa energetického mixu a rozvoja energetickej 
infraštruktúry; zdôrazňuje preto, že EÚ potrebuje vytvoriť skutočnú spoločnú politiku 
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v oblasti energetiky, ktorou sa zaistí fungovanie vnútorného trhu a bezpečnosť dodávok 
energie a ktorá bude platná pre všetky regióny;

16. podporuje globálnu dohodu o zmene klímy, ale vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že plán postupu neobsahuje scenár pre prípad, že by sa takáto dohoda nedosiahla; 
zdôrazňuje riziko úniku uhlíka z ťažkého priemyslu v Európe a jeho vplyv na regionálny 
rozvoj a sociálnu súdržnosť;

17. žiada Komisiu, aby predložila návrh, ako zvýšiť efektívnosť pri využívaní energie z 
obnoviteľných zdrojov v rámci EÚ a jej regiónov prostredníctvom úsilia o vytvorenie 
systému spoločných stimulov pre energiu z obnoviteľných zdrojov v celej EÚ, čo by 
umožnilo využívať konkrétne druhy obnoviteľných zdrojov energie v tých regiónoch EÚ, 
v ktorých sú z hľadiska nákladov najefektívnejšie, a tým znížiť ceny elektriny; domnieva 
sa, že v strednodobom horizonte by sa mohli vytvoriť trhové skupiny pre obnoviteľné 
zdroje energie na regionálnej úrovni.
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