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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. zdůrazňuje, že investice do obnovitelných energií a jejich využívání podporuje 
hospodářský rozvoj, nové inovace a udržitelný rozvoj v regionech Evropské unie, a navíc 
vytváří pracovní místa;

2. domnívá se, že regionální politika EU hraje důležitou úlohu při podpoře produkce 
obnovitelné energie v celé Evropě; vítá skutečnost, že působnost iniciativ v oblasti 
politiky soudržnosti a regionální politiky, které podporují využívání obnovitelné energie 
se i nadále rozšiřuje; považuje zejména za důležité, aby politika Komise směřovala k tomu, 
aby se míra financování v příštím období dále zvyšovala; 

3. zdůrazňuje, že investice ze společného strategického rámce by mohly významně 
napomoci při řešení výzev v oblasti obnovitelných energií; připomíná rovněž význam 
soukromých – a především evropských – investic a inovativních finančních nástrojů; aniž 
by zapomínal na významnou úlohu programu Horizont 2020, zdůrazňuje dále, že 
výzkumné a rozvojové projekty podporované v rámci strukturálních fondů, a to zejména 
ty, které jsou uskutečňovány na místní úrovni, mají zásadní význam pro rozvoj 
evropského odvětví obnovitelných energií a při řešení konkrétních územních výzev; 

4. připomíná, že zvýšení produkce obnovitelných energií bude představovat výzvu z hlediska 
funkčnosti stávající energetické infrastruktury; zdůrazňuje význam jak veřejného, tak i 
soukromého financování, co se týče investic do energetické infrastruktury; domnívá se, že 
např. financování z fondu evropská energetická pomoc na místní úrovni (ELENA) by 
mělo podporovat rozsáhlé investiční projekty v oblasti obnovitelné energie s cílem 
dosáhnout lepšího výsledku a že projekty programu Inteligentní energie–Evropa by mohly 
být použity na podporu přijetí obnovitelné energie; 

5. připomíná důležitost toho, aby byl pro potřeby regionálních ekonomik zajištěn dostatek 
vlastních zdrojů energie, i významnou úlohu evropských obnovitelných zdrojů, a to včetně 
pomalu se obnovujících zdrojů; připomíná, že úsilí o nahrazení fosilní a dovážené energie 
evropskými zdroji obnovitelné energie vyprodukované na místní úrovni s cílem splnit cíle 
stanovené ve energetickém plánu do roku 2050 a ve strategii Evropa 2020 má v 
dlouhodobém horizontu velký význam; 

6. domnívá se, že co se týče regionálního a sociálního rozvoje hrají strategie místních 
udržitelných energií významnou úlohu, protože posilují účast regionálních subjektů na 
projektech obnovitelné energie; poznamenává, že členské státy a regiony mají své silné 
stránky, co se týče zdrojů obnovitelné energie, a že vzhledem k zeměpisným rozdílům 
nemůže být politika v oblasti obnovitelné energie ve všech regionech stejná; zdůrazňuje, 
že bioenergie může být velkým přínosem pro podporu řízení v oblasti energetiky, 
hospodářského růstu a životaschopnosti, a to zejména v řídce obydlených regionech a 
venkovských oblastech;

7. zastává názor, že účinné projekty obnovitelné energie by se neměly zastavit na vnitřních 
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hranicích EU, ale ani na jejích vnějších hranicích; upozorňuje na význam přeshraničních 
projektů v oblasti energetiky a domnívá se, že programy evropské regionální spolupráce, 
jakož i nástroj předvstupní pomoci (IPA) a evropský nástroj sousedství (ENI) by měly být 
využívány ve své celé šíři s cílem pomoci odstartovat projekty v oblasti obnovitelné 
energie; zdůrazňuje rovněž, že osvědčené postupy je třeba sdílet a zohlednit je v rámci 
těchto programů;

8. připomíná, že soudržnost a vytrvalost jsou klíčovými prvky politiky EU v oblasti klimatu 
a energie; poznamenává, že ne všechny stanovené cíle a požadavky na produkci jsou ve 
všech ohledech konsistentní; připomíná, že právní předpisy, jež omezují využívání 
obnovitelné energie, ztěžují dosažení těchto cílů bude a že by to mohlo mít negativní 
dopad na regionální ekonomiky.


