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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. vítá energetický plán Komise do roku 2050 a jeho cíl zajistit rovný a všeobecný přístup 
k energii pro všechny evropské občany;

2. zdůrazňuje, že je potřeba nalézt rovnováhu mezi plněním cílů v oblasti boje proti změně 
klimatu a potřebou udržitelného a konkurenceschopného růstu a zabezpečení dodávek 
energie v regionech; v tomto ohledu považuje za velmi nešťastné, že tento plán vychází 
pouze z celoevropských scénářů a neukazuje dopady politických rozhodnutí na jednotlivé 
členské státy a jejich regiony; 

3. zdůrazňuje, že veškeré budoucí kroky v oblasti energetiky musí uplatňovat zásadu 
rovnoměrného rozdělení zátěže mezi evropskými regiony;

4. domnívá se, že je třeba věnovat zvláštní pozornost těm regionům, v nichž je v současné 
době uhlí hlavním zdrojem výroby energie nebo v nichž je produkce uhlí a výroba 
elektřiny v uhelných elektrárnách zásadním regionálním zdrojem zaměstnanosti; domnívá 
se, že budou nutná další sociální opatření podporovaná EU, pokud mají obyvatelé těchto 
regionů přijmout scénáře uvedené v energetickém plánu do roku 2050;

5. domnívá se, že návrhy obsažené v energetickém plánu musí být podpořeny řádným 
financováním konkrétních programů a že politika soudržnosti by neměla být vnímána jako 
náhrada tohoto financování; zdůrazňuje, že politika soudržnosti může podpořit některé 
oblasti činnosti, jako např. energetickou účinnost, jako doplňkový zdroj finanční podpory, 
ale pouze v případě, že dané programy podporují cíle politiky soudržnosti;

6. zdůrazňuje, že většina scénářů obsažených v energetickém plánu nebude proveditelná, 
pokud nedojde k rozvoji místních a regionálních inteligentních distribučních sítí pro 
elektřinu a plyn; domnívá se, že kromě přeshraničních projektů by Unie měla přijmout 
opatření na podporu vytváření nebo renovace místních sítí, a zejména přístupu pro 
chráněné odběratele;

7. poznamenává, že veškeré budoucí plány týkající se energetiky, včetně tohoto 
energetického plánu, jsou založeny na nejistých předpokladech ohledně technologického a 
hospodářského vývoje; zdůrazňuje proto, že veškerá politická rozhodnutí a programy, 
včetně těch, které souvisí s politikou soudržnosti, musí být neustále přehodnocovány a 
upravovány a musí vycházet z co nejopatrnějších předpokladů;

8. vzhledem k tomu, že všechny scénáře v energetickém plánu ukazují, že ceny energií 
v nadcházejících letech porostou, se domnívá, že členské státy by se měly dohodnout na 
opatřeních, jejichž cílem bude zajistit, aby růst cen byl úměrný různým úrovním příjmů 
domácností po celé Evropě, a předejít nárůstu energetické chudoby v Evropě;

9. poznamenává, že různé zeměpisné podmínky znemožňují uplatnění jednotné energetické 
politiky ve všech regionech; domnívá se, že každý evropský region by měl mít možnost 



PE496.464v01-00 4/4 PA\913386CS.doc

CS

uplatňovat individuální plán vhodný pro jeho situaci a ekonomiku a rozvíjet ty zdroje 
energie, které nejúčinněji plní cíle energetického plánu do roku 2050; vyzývá proto 
Komisi, aby schválila strategii regionální energetické specializace; domnívá se, že na 
základě takové specializace by EU měla začít měřit evropské energetické cíle na úrovni 
celé EU, a ne na úrovni vnitrostátních cílů.


