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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. víta Plán postupu v energetike do roku 2050, ktorý predložila Komisia, a jeho ciele na 
zabezpečenie rovnakého a všeobecného prístupu k energii pre všetkých európskych 
občanov;

2. zdôrazňuje potrebu vyváženosti uplatňovania klimatických cieľov s potrebou 
udržateľného a konkurenčného rastu a energetickej bezpečnosti v regiónoch; v tejto 
súvislosti považuje za veľmi poľutovaniahodné, že plán postupu sa zakladá len na 
celoeurópskych scenároch a nepredstavuje účinok politických volieb na jednotlivé členské 
štáty a ich regióny;

3. zdôrazňuje, že všetky budúce opatrenia v oblasti energetiky sa musia sústrediť na 
spravodlivé rozdelenie záťaže medzi európskymi regiónmi;

4. domnieva sa, že osobitná pozornosť sa musí venovať tým regiónom, kde uhlie je v 
súčasnosti prevažujúcim zdrojom energie alebo kde ťažba uhlia a tepelná výroba 
elektrickej energie sú životne dôležitými regionálnymi zdrojmi zamestnanosti; domnieva 
sa, že ak má obyvateľstvo týchto regiónov akceptovať scenáre Plánu postupu v energetike 
do roku 2050, ďalšie sociálne opatrenia podporované EÚ budú nevyhnutné;

5. domnieva sa, že za návrhmi plánu postupu v energetike musí stáť primerané financovanie 
konkrétnych programov a že politika súdržnosti by sa nemala považovať za náhradu tohto 
financovania; zdôrazňuje, že politika súdržnosti môže podporovať určité oblasti opatrení, 
ako napríklad energetickú účinnosť, ako dodatočný zdroj finančnej podpory, ale iba vtedy, 
keď príslušné programy podporujú ciele politiky súdržnosti;

6. zdôrazňuje, že väčšina scenárov plánu postupu v energetike sa nebude dať zrealizovať bez 
rozvoja miestnych a regionálnych inteligentných sietí na rozvod elektriny a plynu; 
domnieva sa, že popri cezhraničných projektoch by Únia mala prijať opatrenia na podporu 
vytvárania alebo renovácie miestnej siete, a najmä prístupu pre chránených spotrebiteľov;

7. konštatuje, že všetky energetické plány vrátane plánu postupu v energetike vychádzajú 
z neistých predpokladov, čo sa týka technického a hospodárskeho vývoja; preto 
zdôrazňuje, že všetky politické voľby a programy, vrátane tých, ktoré súvisia s politikou 
súdržnosti, sa musia trvalo vyhodnocovať a upravovať a musia vychádzať z čo 
najobozretnejších odhadov;

8. vzhľadom na skutočnosť, že každý scenár plánu postupu v energetike ukazuje, že ceny 
energie v nasledujúcich rokoch budú rásť, domnieva sa, že členské štáty by sa mali 
dohodnúť na opatreniach zameraných na zabezpečenie toho, aby rast cien bol úmerný 
rozličným úrovniam príjmov domácností v Európe, a na zabránenie rastu energetickej 
chudoby v Európe;

9. konštatuje, že rozličné zemepisné podmienky znemožňujú aplikovať energetickú politiku 
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v štýle „jedna veľkosť pre všetkých“ na všetky regióny; domnieva sa, že každý európsky 
región by mal mať možnosť na realizáciu individuálneho plánu prispôsobeného jeho 
situácii a hospodárstvu, rozvíjaním tých energetických zdrojov, pomocou ktorých sa ciele 
Plánu postupu v energetike do roku 2050 môžu naplniť čo najefektívnejšie; preto vyzýva 
Komisiu, aby prijala stratégiu regionálnej energetickej špecializácie; domnieva sa, že na 
základe tejto špecializácie by EÚ mala pristúpiť k meraniu európskych energetických 
cieľov na úrovni celej EÚ namiesto národných cieľov.


