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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. podčiarkuje, že opatrenia na úsporu energie predstavujú účinný spôsob zvyšovania 
bezpečnosti dodávok a znižovania emisií CO2; vyjadruje obavy z nízkej spotreby 
prostriedkov EFRR na opatrenia v oblasti energetickej účinnosti vo viacerých členských 
štátoch; naliehavo žiada členské štáty, aby do svojich operačných programov prednostne 
zaradili energetickú účinnosť a vyzýva Komisiu a vnútroštátne orgány, aby vytvorili 
metódy na jednoduchšie využívanie štrukturálnych fondov na opatrenia v oblasti 
energetickej účinnosti, ako sú zabezpečenie lepšieho informačného toku na miestnej 
úrovni alebo vybudovanie tzv. komplexných miest poskytovania služieb (one-stop shop);

2. uznáva, že jednou z najväčších prekážok pri realizácii energetických úspor na miestnej a 
regionálnej úrovni je potreba počiatočných investícií; je presvedčený, že každé opatrenie 
prijaté na úrovni EÚ by malo náležite zohľadniť dôsledky na miestne samosprávy a 
regióny a ich rozpočtové obmedzenia;

3. zdôrazňuje, že pre realizáciu potenciálu EÚ v oblasti úspor energie je kľúčová rýchla a 
správna implementácia zákonov EÚ zo strany členských štátov v oblastiach, ako sú 
energetická výkonnosť budov, energetické označovanie a ekologický dizajn; žiada 
Komisiu, aby aktívne podporovala a sledovala proces implementácie;

4. poznamenáva, že na miestnej aj regionálnej úrovni, najmä v sektore domácností, existujú 
rôzne bariéry ako dôsledok finančných nákladov a dlhých splátkových období, 
protichodných motivácií pre nájomcov a vlastníkov, či zložitých rokovaní vo 
viacbytových budovách; požaduje inovatívne riešenia na odstránenie týchto bariér, (ako) 
napríklad oblastné sanačné plány, finančné stimuly a technickú pomoc;

5. podporuje viacúrovňový a decentralizovaný prístup k energetickej politike a energetickej 
efektívnosti vrátane takzvaného dohovoru primátorov a iniciatívy inteligentných miest; 
vyzdvihuje dôležitosť prístupu EÚ k energetickej politike pre mestá a regióny zdola nahor 
zameraného na podporu čistých, energeticky účinných investícií; zdôrazňuje, že spojenie 
budúcej kohéznej politiky s európskou stratégiou do roku 2020 by predstavovalo kľúčový 
mechanizmus, ktorý by zabezpečil rozumný a trvalo udržateľný rast v členských štátoch a 
regiónoch.


