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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. zdôrazňuje, že investície do energie z obnoviteľných zdrojov a jej využívanie podporia 
hospodársky rozvoj, nové inovácie a technológie a udržateľný rast v regiónoch EÚ;
navyše sa tým zaistí diverzifikácia dodávok energie, zníži závislosť EÚ od konvenčných 
zdrojov energie a súčasne sa vytvoria nové pracovné miesta, konkurencieschopnosť a 
územná a sociálna súdržnosť;

2. poznamenáva, že v sektore obnoviteľných zdrojov energie sa vytvorilo takmer pol milióna 
pracovných miest a že v rámci intenzívnejšieho rozvoja tohto sektora do roku 2030 by sa 
mohli vytvoriť ďalšie tri milióny pracovných miest;

3. vyzýva členské štáty, aby naďalej podporovali investície do obnoviteľných zdrojov 
energie a energetickej konvergencie a vyjadruje poľutovanie nad trendom odoberania 
stimulov pre obnoviteľné zdroje energie v prospech iných zdrojov energie, ktoré sú 
z environmentálneho aj sociálno-ekonomického hľadiska menej udržateľné.

4. domnieva sa, že regionálna politika EÚ musí zohrávať významnú úlohu pri podpore 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti v celej Európe, ako aj 
v oblasti služieb zásobovania elektrickou energiou a služieb prenosu energie; víta 
skutočnosť, že úsilie v rámci politiky súdržnosti a regionálnej politiky zamerané na 
podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov sa postupne zintenzívňuje s cieľom, 
aby EOZ plne prispievala k cieľom politiky EÚ v oblasti energie a aby sa ciele EÚ 
v oblasti energie implementovali v celej EÚ; v rámci smerovania európskej politiky 
považuje za mimoriadne dôležitú schopnosť zabezpečiť dostatočné financovanie v období 
2014 – 2020; ambicióznejšie ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, aby sa do 
roku 2050 dosiahlo hospodárstvo založené na energii z obnoviteľných zdrojov;

5. domnieva sa, že aby sa naplno využili výhody obnoviteľných zdrojov energie, je potrebná 
úzka spolupráca v oblasti energetickej infraštruktúry a vynaloženie ďalších európskych 
finančných prostriedkov na nové technológie;

6. domnieva sa, že inteligentným využívaním finančných prostriedkov Spoločenstva na 
ďalšie programové obdobie 2014 – 2020 sa umožní splnenie cieľa na zvýšenie podielu 
obnoviteľných zdrojov energie na 20 % a zároveň splnenie cieľov v oblasti udržateľnosti a 
konkurencieschopnosti v Európskej únii;

7. zdôrazňuje, že investície zo spoločných strategických rámcových fondov by mohli 
významne prispieť k vyriešeniu problémov týkajúcich sa energie z obnoviteľných zdrojov 
a k využívaniu ich potenciálu v oblasti energetickej účinnosti; upozorňuje na význam 
verejných a súkromných – a predovšetkým európskych – investícií a inovačných 
finančných nástrojov; bez toho, aby zabúdal na úlohu programu Horizont 2020, navyše 
poukazuje na to, že projekty v oblasti výskumu a rozvoja podporované v rámci 
štrukturálnych fondov, a to najmä projekty, ktoré sú vykonávané na miestnej úrovni, majú 
zásadný význam pre rozvoj európskeho odvetvia energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj 
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pre riešenie osobitných územných výziev; zdôrazňuje, že investície v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie majú zásadný význam pre ich konkurencieschopnosť s 
energiou z iných, tradičnejších zdrojov;

8. poukazuje na význam inteligentných rozvodných sietí v budúcnosti – ako s nimi počíta 
plán energetickej politiky Európskej komisie – pri riešení nerovnováhy v dostupnosti 
energie z obnoviteľných zdrojov v rámci EÚ a pri vytváraní celoeurópskeho trhu s 
energiami, ktorý zabezpečí dodávanie tejto energie do všetkých regiónov;

9. zdôrazňuje, že využívanie technológií pre energiu z obnoviteľných zdrojov by sa malo 
optimalizovať podľa dostupnosti obnoviteľných zdrojov energie v príslušnom regióne;
poukazuje na to, že intenzívnejšia výroba energie z obnoviteľných zdrojov bude 
predstavovať výzvu, pokiaľ ide o funkčnosť jestvujúcej energetickej infraštruktúry, keďže 
zdroje sú často vzdialené, a preto sú potrebné rozsiahle práce na rozvoji prenosových 
a distribučných vedení; domnieva, sa že na ďalšie integrovanie obnoviteľných zdrojov 
energie budú potrebné úpravy infraštruktúry v EÚ na úrovni dopravy ako aj distribúcie, a 
že vnútroštátne právne predpisy musia zaistiť zjednodušenie a urýchlenie postupov 
plánovania, ktoré často vyžadujú interakciu medzi rozličnými úrovňami plánovania;
zdôrazňuje význam verejného, ako aj súkromného financovania, pokiaľ ide o investície do 
energetickej infraštruktúry; naliehavo zdôrazňuje potrebu pokroku v rozvoji a rozširovaní 
vnútorného trhu EÚ s energiou; zdôrazňuje potenciál štrukturálnych fondov na 
modernizáciu súčasnej energetickej infraštruktúry a na obsluhovanie dobre prepojenej 
európskej infraštruktúry s cieľom integrovať obnoviteľné zdroje energie na európskom 
trhu s energiou; zdôrazňuje tiež význam vytvorenia inteligentných rozvodných sietí; trvá 
však na tom, že objem financovania z EFRR v súčasnom finančnom období na vytvorenie 
nových energetických kapacít je dosť nízky; domnieva sa, že napr. pomoc poskytovaná 
v rámci Európskeho nástroja miestnej pomoci v oblasti energie (ELENA) by mala 
podporovať veľké, ale aj malé a decentralizované investičné projekty v oblasti energie 
z obnoviteľných zdrojov na ich účinnejšie využívanie, a že program Inteligentná energia –
Európa by sa mohol využiť na ďalší rozvoj obnoviteľnej energie a posilnenie spoločných 
projektov malých obcí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, vrátane vidieckych 
oblastí;

10. poznamenáva, že najefektívnejšie a najkonkurencieschopnejšie lokality obnoviteľných 
zdrojov energie v EÚ sú niekedy geograficky vzdialené od miest spotreby a že je preto 
potrebné rozvinúť vhodné siete na prenos čistej energie; zdôrazňuje, že v záujme zníženia 
prenosových strát, posilnenia bezpečnosti dodávok a podpory regionálnej energetickej 
sebestačnosti treba podporovať aj efektívnu miestnu výrobu energie z obnoviteľných 
zdrojov;

11. podporuje viacúrovňové riadenie a decentralizovaný prístup k energetickej politike a 
obnoviteľným zdrojom energie vrátane Dohovoru primátorov a starostov a ďalšieho 
rozvoja iniciatívy Inteligentné mestá, ako aj propagáciu najlepších riešení na regionálnej a 
miestnej úrovni prostredníctvom informačných kampaní;

12. poukazuje na význam energetickej sebestačnosti a bezpečnosti dodávok energie v EÚ, ako 
aj na veľmi dôležitú úlohu európskych obnoviteľných zdrojov energie vrátane pomaly sa 
obnovujúcich zdrojov v rámci regionálnych ekonomík; poukazuje na to, že úsilie 
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o prechod z fosílnej a dovážanej energie na európsku obnoviteľnú energiu z miestnych 
a regionálnych zdrojov vrátane cezhraničných projektov je dôležité z dlhodobého hľadiska 
pre splnenie cieľov stanovených v Pláne postupu v energetike do roku 2050, ako aj 
v stratégii Európa 2020; čím poskytne prístup k bezpečnej, udržateľnej a dostupnej energii 
pre všetkých európskych občanov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že vzhľadom závislosť 
EÚ od dovážaných fosílnych palív sú európske regióny zraniteľné krízou a konkurenciou; 

13. zastáva názor, že európske regióny potrebujú väčšiu pružnosť, aby sa mohli prispôsobiť a 
využiť výhody obnoviteľných zdrojov energie dostupných v príslušných oblastiach, čo 
prináša plné využitie decentralizovanej výroby energie s cieľom vyrovnať premenné a 
využiť ich tam, kde je dostupnosť najlepšia; poukazuje na to, že toto by sa malo vykonať 
decentralizovaným prístupom zameraným na inteligentné siete a technológie a podporou 
prepojenia medzi inováciami a investíciami udržateľným spôsobom;

14. domnieva sa, že miestne stratégie v oblasti udržateľnej energie zohrávajú zásadnú úlohu, 
pokiaľ ide o regionálny a sociálny rozvoj, pretože podporujú účasť regionálnych 
subjektov na projektoch v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov; konštatuje, že členské 
štáty a regióny majú vlastné silné stránky, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, a že 
vzhľadom na zemepisné rozdiely nemôže byť politika v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov úplne rovnaká vo všetkých regiónoch; konštatuje, že členské štáty a regióny majú 
vlastné silné stránky, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, a vzhľadom na zemepisné 
rozdiely; konštatuje, že politika obnoviteľných zdrojov energie nemôže byť rovnaká vo 
všetkých regiónoch, a je preto potrebná pružnosť; domnieva sa, že je nutné zistiť osobitné 
silné stránky regiónov a maximálne ich využiť; pripomína, že pri rozvoji potenciálu OZE 
je nutné vziať do úvahy miestne a regionálne podmienky a zdroje; poukazuje na to, že 
bioenergia a iné obnoviteľné zdroje energie môžu byť veľkým prínosom pre podporu 
riadenia v oblasti energetiky, hospodárskeho rastu a životaschopnosti, a to najmä 
v najvzdialenejších regiónoch, riedko obývaných regiónoch a vidieckych oblastiach;
domnieva sa, že financovanie obnoviteľných zdrojov energie v rámci spoločného 
strategického rámca by malo prispieť k regionálnej distribúcii vyrobenej energie a malým 
projektom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie; zdôrazňuje dôležitú úlohu MSP 
v politike obnoviteľných zdrojov energie;

15. konštatuje, že na podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov bude potrebný 
integrovaný prístup na regionálnej úrovni; domnieva sa, že v zriaďovaní infraštruktúry by 
mali byť zapojení rozliční aktéri bez pridávania ďalších stupňov byrokracie;

16. zdôrazňuje, že účinné projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov by sa nemali 
zastaviť na vnútorných, ale ani na vonkajších hraniciach EÚ; upozorňuje na význam 
cezhraničných projektov v oblasti energetiky a zastáva názor, že programy európskej 
regionálnej spolupráce, ako aj nástroj predvstupovej pomoci (IPA) a nástroj európskeho 
susedstva (ENI) by sa mali využívať s cieľom pomôcť pri zavádzaní energie 
z obnoviteľných zdrojov; zdôrazňuje, že v rámci týchto programov by sa mali vymieňať 
a využívať najlepšie postupy; podporuje využívanie fondov regionálnej politiky 
a energetickej politiky v cezhraničných projektoch týkajúcich sa obnoviteľnej energetiky 
s partnerskými tretími krajinami a na prepojenia medzi vnútroštátnymi sieťami v rámci 
tretieho balíka o energetike; zdôrazňuje, že hraničné regióny by mali byť čo najlepšie 
prepojené do siete EÚ, aby sa zabezpečil udržateľný rozvoj na oboch stranách hranice;
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konštatuje však, že existencia viacerých rozličných systémov na podporou obnoviteľnej 
energetiky v členských štátoch zapríčiňuje určité problémy s efektivitou, a to najmä 
v cezhraničných regiónoch;

17. upozorňuje na dôležitosť postupného dosiahnutia vnútorného európskeho trhu s energiou z 
obnoviteľných zdrojov vo všetkých európskych regiónoch, ktorý by plne zohľadňoval 
všetky príslušné zdroje energie, čo týmto regiónom umožní získať trvalo udržateľnú 
konkurencieschopnosť;

18. konštatuje, že integrácia a rozširovanie energie z obnoviteľných zdrojov významne 
prispieva k znižovaniu environmentálnych nákladov v prípade konvenčných zdrojov 
energie, k znižovaniu používania fosílnych palív a k znižovaniu emisií skleníkových 
plynov, a preto by sa mali rozvíjať, pričom by sa súčasne malo dbať na ochranu prírody a 
biodiverzity;

19. konštatuje, že súdržnosť a vytrvalosť, inovácie a udržateľnosť; sú kľúčovými prvkami 
politiky EÚ v oblasti zmeny klímy a jej energetickej politiky, ak sa majú splniť ciele EÚ 
2020 a zvýšiť dodávky energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2050;  zdôrazňuje, že 
právne predpisy, ktoré obmedzujú využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, 
v najhoršom prípade skomplikujú dosiahnutie príslušných cieľov, čo by mohlo mať 
negatívny vplyv na regionálne ekonomiky.

20. zdôrazňuje potrebu posilniť v tejto oblasti spoločnú podporu konkrétnych a zacielených 
informačných kampaní, v ktorých sa zohľadnia osobitné charakteristiky jednotlivých 
regiónov a ktoré budú obsahovať prezentácie výsledkov preukazujúce výhody, ktoré 
príslušný región získal využívaním obnoviteľných zdrojov energie;

21. zdôrazňuje cenné skúsenosti získané na miestnej úrovni pri dosahovaní energetickej 
nezávislosti podporou výroby energie z obnoviteľných zdrojov; odporúča podporovať 
obecné a energetické družstvá zamerané na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov 
a uľahčovať výmenu osvedčených postupov a budovanie sietí s cieľom maximálne 
zhodnotiť úspešné modely;

22. poznamenáva, že regionálne a miestne orgány musia zohrávať kľúčovú úlohu pri 
nasadzovaní najpotrebnejších inovácií v energetickom odvetví, ak má EÚ splniť ciele 
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti, a mali by mať reálny 
vplyv na ovplyvňovanie týchto cieľov; podporuje prístup viacúrovňového riadenia 
zameraný na úzke a účinné prepojenie medzi vnútroštátnymi plánmi pre energiu 
z obnoviteľných zdrojov a regionálnymi stratégiami financovania; pripomína, že vysokú 
spoločenskú akceptáciu projektov v oblasti obnoviteľnej energetiky možno dosiahnuť len 
transparentnými postupmi týkajúcimi sa územného plánovania, výstavby a povoľovania 
za účasti všetkých zainteresovaných strán;

23. žiada Komisiu a členské štáty, aby zjednodušili postu vydávania povolení, vytvoriť 
stabilný a jednoduchý regulačný rámec, odstránili trhové bariéry a vytvorili stimuly a
zjednodušili prístup k financovaniu, aby pomohli pri zavádzaní zariadení v oblasti 
obnoviteľných energií; okrem toho žiada Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
spolufinancovanie nástrojov na financovanie kohéznej politiky z prostriedkov Európskej 
investičnej banky;
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24. upriamuje pozornosť na potrebu podporovať kroky smerujúce k využitiu potenciálu 
obnoviteľných zdrojov energie v najvzdialenejších regiónoch, na ostrovoch a v iných 
odľahlých oblastiach, kde je závislosť od fosílnych palív ešte zhoršená vzdialenosťou a 
geografickou izoláciou; vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby zriadili osobitný 
program v oblasti obnoviteľných zdrojov podľa vzoru POSEI, aby sa plne využil 
jedinečný potenciál týchto území.
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