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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 modernizácia a obnova energetickej infraštruktúry sú zásadnými faktormi 
na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020; poznamenáva, že regionálne a miestne 
orgány zohrávajú najdôležitejšiu úlohu pri autorizačných postupoch, ako aj pri propagácii 
európskych partnerstiev v oblasti inovácií v radoch širokej verejnosti;

2. zdôrazňuje, že spolupráca medzi regiónmi v členských štátoch a EÚ je nevyhnutnou 
súčasťou úspešného vykonávania európskych partnerstiev v oblasti inovácií, a zastáva 
názor, že makroregionálne stratégie môžu slúžiť ako platformy spolupráce pre 
cezhraničné projekty;

3. trvá na integrite politiky súdržnosti a vyzýva Komisiu, aby predišla vytvoreniu nových 
sektorových fondov, napr. v oblasti energetiky alebo klímy; nabáda Komisiu, aby sa pri 
stanovovaní opatrení v rámci energetickej politiky poučila zo skúseností získaných 
v oblasti politiky súdržnosti, najmä pokiaľ ide o výber projektov;

4. vyzýva príslušných partnerov, aby lepšie propagovali a využívali výhody, ktoré môže 
program JESSICA poskytnúť v oblasti mestskej energetickej infraštruktúry; poukazuje na 
potenciál cezhraničnej finančnej pomoci medzi susediacimi krajinami v rámci nástroja 
európskeho susedstva a partnerstva;

5. poznamenáva, že stimuly na úrovni vnútroštátnych regulačných systémov sú stále 
nedostatočné, najmä pokiaľ ide o rizikovejšie a inovačné projekty, ako sú inteligentné 
siete; poukazuje na potrebu úpravy vnútroštátnych regulačných rámcov;

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že financovanie investícií do infraštruktúry bude 
vychádzať z potrieb trhu, pričom sa však zaručí ochrana verejných záujmov, a to 
predovšetkým na miestnej a regionálnej úrovni.


