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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že investice do obnovitelných energií a jejich využívání podporují 
hospodářský rozvoj, nové inovace a technologie, jakož udržitelný rozvoj v regionech EU; 
dále se tak zajistí diverzifikace dodávek energie, sníží se závislost EU na konvenčních 
zdrojích energie a současně budou vytvořena nová pracovní místa, konkurenceschopnost a 
územní a sociální soudržnost;

2. konstatuje, že v odvětví obnovitelných energií bylo vytvořeno přibližně půl milionu 
pracovních míst a že intenzivnější rozvoj tohoto odvětví by mohl do roku 2030 vést 
k vytvoření dalších 3 milionů pracovních míst;

3. vyzývá členské státy, aby nadále podporovaly investice do obnovitelných zdrojů energie a 
energetické konvergence, a lituje trendu směrem k rušení pobídek pro obnovitelné energie 
ve prospěch jiných zdrojů energie, které jsou z environmentálního a socio-ekonomického 
hlediska méně udržitelné;

4. domnívá se, že regionální politika EU hraje důležitou úlohu při podpoře produkce 
obnovitelné energie a rovněž energetické účinnosti v celé Evropě a také v oblasti služeb 
dodávky elektřiny a přepravy energie; vítá skutečnost, že působnost iniciativ v oblasti 
politiky soudržnosti a regionální politiky, které podporují využívání obnovitelné energie 
se i nadále rozšiřuje s cílem, aby energie z obnovitelných zdrojů plně přispívala k cílům 
energetické politiky EU a aby se cíle EU v oblasti energetiky prováděly v celé EU; 
považuje zejména za důležité, aby Evropská politika směřovala k tomu, aby míra 
financování v příštím období 2014–2020 byla dostatečná; bere v úvahu význam 
ambiciózních cílů pro oblast energie z obnovitelných zdrojů, aby byla po roce 2050 
podporována výroba energie z obnovitelných zdrojů;

5. domnívá se, že pro získání veškerého prospěchu z výhod poskytovaných obnovitelnými 
zdroji energie je zapotřebí úzké spolupráce v oblasti energetické infrastruktury a 
dodatečného evropského financování nových technologií;

6. domnívá se, že inteligentní využívání financování Společenství na příští programové 
období 2014–2020 umožní dosáhnout cíle, jímž je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů 
energie na 20 %, a zároveň také cílů udržitelnosti a konkurenceschopnosti v Evropské 
unii;

7. zdůrazňuje, že investice ze společného strategického rámce by mohly významně 
napomoci při řešení výzev v oblasti obnovitelných energií a při využívání jejich 
potenciálu energetické účinnosti; připomíná rovněž význam veřejných a soukromých – a 
především evropských – investic a inovativních finančních nástrojů; aniž by zapomínal na 
významnou úlohu programu Horizont 2020, zdůrazňuje dále, že výzkumné a rozvojové 
projekty podporované v rámci strukturálních fondů, a to zejména ty, které jsou 
uskutečňovány na místní úrovni, mají zásadní význam pro rozvoj evropského odvětví 
obnovitelných energií a při řešení konkrétních územních výzev; zdůrazňuje, že je 
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nezbytné investovat do oblasti obnovitelných zdrojů energie, aby se stala 
konkurenceschopnější ve vztahu k jiným tradičnějším zdrojům energie;

8. zdůrazňuje význam inteligentní infrastruktury v budoucnu – jak předpokládá návrh 
energetické politiky předložený Evropskou komisí – aby se vyřešila nerovnováha 
obnovitelných energií, které jsou k dispozici v celé EU, a aby byl vytvořen panevropský 
trh s energiemi, který tyto energie dokáže dodávat do všech regionů; 

9. zdůrazňuje, že využívání technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie je třeba 
optimalizovat na základě dostupnosti obnovitelných zdrojů v regionu; připomíná, že 
zvýšení produkce obnovitelných energií bude představovat výzvu z hlediska funkčnosti 
stávající energetické infrastruktury, neboť zdroje jsou často vzdálené, a proto vyžadují 
značnou práci na rozvoji vedení pro přenos a distribuci; domnívá se, že pro účely další 
integrace obnovitelných zdrojů energie budou potřebné úpravy infrastruktury v EU jak na 
úrovni dopravy, tak i distribuce, a že vnitrostátní právní předpisy musejí zajistit 
zjednodušení a urychlení postupů plánovaní, které často vyžadují interakci mezi 
rozličnými úrovněmi plánování; zdůrazňuje význam jak veřejného, tak i soukromého 
financování, co se týče investic do energetické infrastruktury; naléhavě připomíná, že je 
zapotřebí dosáhnout pokroku v rozvoji a rozšíření vnitřního trhu s energií na úrovni EU; 
zdůrazňuje potenciál strukturálních fondů za účelem modernizace stávající energetické 
infrastruktury a obsluhy dobře propojené evropské infrastruktury s cílem začlenit 
obnovitelné energie do evropského trhu s energiemi; zdùrazòuje rovnìž význam vytváøení 
inteligentních rozvodných sítí; trvá však na tom, že částka na financování nových 
energetických kapacit ze strany ERDF je ve stávajícím finančním období poněkud nízká; 
domnívá se, že např. financování z fondu evropská energetická pomoc na místní úrovni 
(ELENA) by mělo podporovat větší a decentralizované investiční projekty v oblasti 
obnovitelné energie s cílem dosáhnout lepšího výsledku a že projekty programu 
Inteligentní energie–Evropa by mohly být použity na podporu společných projektů 
obnovitelné energie mezi malými komunitami, a to včetně venkovských;

10. konstatuje, že nejúčelnější a nejkonkurenceschopnější místa s obnovitelnou energií v EU 
jsou v některých případech geograficky vzdálená od míst spotřeby a že je proto zapotřebí 
rozvíjet vhodné sítě pro přenos čisté energie; zdůrazňuje, že účelnou místní produkci 
obnovitelné energie je také třeba podporovat, aby se tak snížily ztráty při přenosu, zvýšila 
bezpečnost dodávek a podpořila regionální energetická soběstačnost;

11. podporuje víceúrovňové řízení a decentralizovaný přístup k energetické politice 
a obnovitelným energiím, mimo jiné včetně Paktu primátorů a dalšího rozvoje iniciativy 
„inteligentní města“, jakož i prosazování nejlepších řešení na regionální a místní úrovni 
prostřednictvím informačních kampaní;

12. poukazuje na důležitost toho, aby byl pro potřeby regionálních ekonomik zajištěn dostatek 
vlastních zdrojů energie i zaručení bezpečnosti dodávek energie v celé EU, jakož i na 
významnou úlohu evropských obnovitelných zdrojů, a to včetně pomalu se obnovujících 
zdrojů; připomíná, že úsilí o nahrazení fosilní a dovážené energie evropskými zdroji 
obnovitelné energie vyprodukované na místní a regionální úrovni a také v rámci 
přeshraničních projektů s cílem splnit cíle stanovené v energetickém plánu do roku 2050 a 
ve strategii Evropa 2020 má v dlouhodobém horizontu velký význam; neboť by poskytlo 
přístup k bezpečné, udržitelné a cenově přístupné energii pro všechny evropské občany; 
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lituje, že vzhledem k rostoucí závislosti EU na dovážených fosilních palivech jsou 
evropské regiony zranitelné vůči krizím a konkurenceschopnosti;

13. je toho názoru, že evropské regiony potřebují větší flexibilitu, aby se adaptovaly a 
využívaly obnovitelné energie dostupné na jejich území, což vyžaduje plné využívání 
decentralizované produkce energie s cílem adaptovat se na varianty a využívat je tam, kde 
jsou dostupnější; zdůrazňuje, že by to mělo být provedeno pomocí decentralizovaného 
přístupu zaměřeného na inteligentní sítě a technologie a podporujícího propojení mezi 
inovací a investováním, a to udržitelným způsobem;

14. domnívá se, že co se týče regionálního a sociálního rozvoje hrají strategie místních 
udržitelných energií významnou úlohu, protože posilují účast regionálních subjektů na 
projektech obnovitelné energie; poznamenává, že členské státy a regiony mají své silné 
stránky, co se týče zdrojů obnovitelné energie vzhledem k jejich zeměpisným rozdílům; 
konstatuje, že politika obnovitelných zdrojů energie nemůže být stejná ve všech 
regionech, a je proto třeba pružnosti; domnívá se, že konkrétní silné stránky regionu by 
měly být zjišťovány a co nejlépe využívány; připomíná, že při rozvoji potenciálu v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie je zapotřebí zohlednit místní a regionální podmínky a 
zdroje; zdůrazňuje, že bioenergie a další obnovitelné zdroje energie mohou být velkým 
přínosem pro podporu řízení v oblasti energetiky, hospodářského růstu a životaschopnosti, 
a to zejména v nejvzdálenějších regionech, na ostrovech a vzdálených oblastech a v řídce 
obydlených regionech a venkovských oblastech; domnívá se, že financování 
obnovitelných energií ze společného strategického rámce by se mělo primárně zaměřit na 
regionální distribuci vyrobené energie a na malé projekty v oblasti obnovitelných energií; 
zdůrazňuje významnou úlohu, kterou hrají MSP v oblasti politiky obnovitelných energií;

15. konstatuje, že bude nezbytný integrovaný přístup na regionální úrovni s cílem podporovat 
využívání obnovitelné energie; domnívá se, že do budování infrastruktury by měly být 
zapojeny různé subjekty, aniž by to znamenalo dodatečnou byrokracii;

16. zastává názor, že účinné projekty obnovitelné energie by se neměly zastavit na vnitřních 
hranicích EU nebo na jejích vnějších hranicích; upozorňuje na význam přeshraničních 
projektů v oblasti energetiky a domnívá se, že programy evropské regionální spolupráce, 
jakož i nástroj předvstupní pomoci (IPA) a evropský nástroj sousedství (ENI) by měly být 
využívány s cílem pomoci odstartovat projekty v oblasti obnovitelné energie; zdůrazňuje, 
že osvědčené postupy je třeba sdílet a zohlednit je v rámci těchto programů; podporuje 
využívání regionální politiky a fondů energetické politiky pro přeshraniční projekty 
obnovitelné energie s partnerskými třetími zeměmi a propojení vnitrostátních sítí v rámci 
3. energetického balíčku; zdůrazňuje, že vnější příhraniční regiony by měly být co možná 
nejvíce začleněny do systému EU s cílem zajistit udržitelný rozvoj na obou stranách 
hranice; konstatuje však, že existence četných různých mechanismů na podporu energie 
z obnovitelných zdrojů v členských státech vede k určité nedostatečné účinnosti, a to 
zejména v přeshraničních regionech; 

17. poukazuje na to, že je důležité postupně dosáhnout evropského vnitřního trhu 
s obnovitelnými energiemi ve všech evropských regionech, který by zohlednil všechny 
jejich zdroje energie, což by jim umožnilo konkurenceschopnost na udržitelném základě;

18. konstatuje, že začlenění a rozšíření obnovitelných energií je významným příspěvkem ke 



PE502.098v02-00 6/7 AD\927635CS.doc

CS

snížení environmentálních nákladů konvenčních zdrojů energie, neboť snižuje využívání 
fosilních paliv a emise skleníkových plynů, proto by tyto energie měly být rozvíjeny a 
zároveň by se měla věnovat pozornost ochraně přírody a biologické rozmanitosti;

19. připomíná, že soudržnost a vytrvalost, inovace a udržitelnost jsou klíčovými prvky 
politiky EU v oblasti klimatu a energie s cílem splnit cíle strategie Evropa 2020 a zvýšit 
dodávky energie pocházející z obnovitelných zdrojů do roku 2050; připomíná, že právní 
předpisy, jež omezují využívání obnovitelné energie, v nejhorším případě dosažení těchto 
cílů zkomplikují, což by mohlo mít negativní dopad na regionální ekonomiky.

20. zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit v této oblasti společnou podporu, v případě konkrétních 
a cílených informačních kampaní, které zohlední zvláštnosti každého regionu a zahrnou 
představení výsledků prokazujících přínosy, které příslušný region získal využíváním 
obnovitelných zdrojů energií;

21. zdůrazňuje, že při dosahování energetické nezávislosti prostřednictvím vyšší produkce 
obnovitelných energií bylo na regionální úrovni dosaženo cenné zkušenosti; doporučuje 
podporovat obce využívající obnovitelné energie a energetická družstva a usnadňovat 
výměnu osvědčených postupů a propojování s cílem co nejlépe zhodnocovat úspěšné 
modely;

22. konstatuje, že regionální a místní orgány musí hrát klíčovou úlohu při zavádění 
nejpotřebnějších inovací v odvětví energetiky, pokud má EU dosáhnout svých výsledků 
v oblasti obnovitelných energií a energetické účinnosti, a měly by mít reálnou možnost 
tyto cíle ovlivnit; podporuje přístup víceúrovňové správy zaměřený na úzké a účinné 
propojení mezi vnitrostátními plány pro energii z obnovitelných zdrojů a regionálními 
strategiemi financování; připomíná, že společenského přijetí a podpory energie 
z udržitelných zdrojů může být dosaženo jedině prostřednictvím transparentních postupů 
při územním plánování, budování a udělování povolení, jichž se budou účastnit všechny 
zúčastněné strany;

23. žádá Komisi a členské státy, aby zjednodušily postup vydávání povolení, vytvořily 
stabilní a jednoduchý regulační rámec, odstranily překážky trhu a vytvořily stimuly a 
zjednodušily přístup k financování, což by pomohlo zavádět zařízení v oblasti 
obnovitelných energií; dále žádá Komisi a členské státy, aby zabezpečily 
spolufinancování nástrojů pro financování politiky soudržnosti z prostředků Evropské 
investiční banky;

24. zaměřuje pozornost na nutnost podporovat kroky směřující k využití potenciálu 
obnovitelných zdrojů energie v nejvzdálenějších evropských regionech, na ostrovech a v 
jiných odlehlých oblastech, kde je závislost na fosilních palivech ještě zhoršena 
vzdáleností a zeměpisnou izolací; vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby zřídily 
konkrétní program v oblasti obnovitelných energií v souladu se směry programů POSEI s 
cílem plně využít jedinečný potenciál těchto oblastí.
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