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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že opatření na úsporu energie jsou nákladově efektivním způsobem, jak 
zlepšit zabezpečení dodávek a snížit emise CO2; je znepokojen nedostatečným 
využíváním fondu EFRR na opatření v oblasti energetické účinnosti v mnoha členských 
státech; naléhavě tyto členské státy vyzývá, aby z energetické účinnosti učinily v 
operačních programech svou prioritu, a vyzývá Komisi a vnitrostátní orgány, aby 
rozvíjely způsoby usnadňující využívání strukturálních fondů pro opatření v oblasti 
energetické účinnosti, jako je například zajištění lepšího toku informací na místní úrovni 
nebo zřizování ústředních správních míst (one-stop shop);

2. uznává, že jednou z největších překážek k dosažení úspor energie na místní a regionální 
úrovni je skutečnost, že je třeba do této iniciativy investovat předem; je přesvědčen, že 
každé opatření přijaté na úrovni EU by mělo náležitě zohledňovat důsledky, jaké bude mít 
pro obce a regiony i pro jejich rozpočtová omezení;

3. zdůrazňuje, že jednou z možností, jak využít potenciál EU v oblasti úspor energie je 
rychlé a správné uplatňování právních přepisů EU ze strany členských států v oblastech, 
jako je energetická účinnost budov, uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a 
ekodesign; vyzývá Komisi, aby proces uplatňování aktivně podporovala a sledovala;

4. připomíná, že na místní a regionální úrovni existují různé překážky, zejména v případě 
domácností – tyto překážky jsou důsledkem finančních nákladů a dlouhodobé návratnosti 
investic, rozdělování pobídek mezi nájemníky a majitele nebo složitých jednání 
v bytových domech; vyzývá k nalezení inovativních řešení, která tyto překážky odstraní, 
jako jsou plány na modernizaci čtvrtí, finanční pobídky a technická pomoc;

5. podporuje mnohoúrovňové řízení a decentralizovaný přístup k energetické politice 
a účinnosti, včetně „Paktu primátorů“ a iniciativy „Inteligentní města“; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby energetická politika EU pro města a regiony byla založena na přístupu 
„zdola nahoru“, jehož cílem je podporovat čisté, energeticky účinné investice; zdůrazňuje, 
že harmonizace budoucí politiky soudržnosti a strategie Evropa 2020 by poskytla klíčový 
prováděcí mechanismus, jenž by umožnil inteligentní a udržitelný růst v členských státech 
a regionech.


