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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o úloze politiky EU v oblasti soudržnosti a jejích představitelů v zavádění nové evropské 
energetické politiky
(2012/2099(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 194 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na sdělení ze dne 10. listopadu 2010 nazvané „Energie 2020 – strategie pro 
konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii“(COM(2010)0639),

– s ohledem na sdělení ze dne 15. prosince 2011 nazvané „Energetický plán do roku 2050“ 
COM(2011)0885),

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a 
o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (COM(2011)0370),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku (A7–0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že společnými cíli evropské energetické politiky jsou bezpečnost 
dodávek, udržitelnost a konkurenceschopnost;

B. vzhledem k tomu, že společnými cíli evropské politiky soudržnosti jsou hospodářská, 
sociální a územní soudržnost evropských regionů prostřednictvím investování do růstu a 
pracovních míst;

C. vzhledem k tomu, že investice v oblasti energie v rámci politiky soudržnosti by mohly 
přispět k uskutečňování obou politik, neboť se jejich prostřednictvím může jednak 
podpořit růst v málo rozvinutých regionech a tvorba pracovních míst v těchto lokalitách a 
jednak zajistit bezpečnost dodávek energie po celé EU;

Obecný přístup

1. s ohledem na negativní dopady krize, které prohlubují místní a regionální rozdíly 
v Evropě, zdůrazňuje potřebu silné podpory soudržnosti ze strany EU; je přesvědčen, že 
evropské energetické projekty by mohly přispět k regionálnímu rozvoji prostřednictvím 
investic do decentralizovaných zdrojů energie, energetické účinnosti a dalších opatření, 
která podporují růst a tvorbu pracovních míst;

2. zdůrazňuje však, že programy politiky soudržnosti by neměly být považovány za náhradu 
řádného financování návrhů v oblasti evropské energetické politiky; zdůrazňuje, že 
politika soudržnosti může jakožto doplňkový zdroj financování podpořit činnosti, jako 
jsou například opatření energetické účinnosti, avšak pouze v případě, že tyto programy 
podporují cíle politiky soudržnosti;
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3. je přesvědčen, že evropské regiony by měly mít možnost soustředit se na ty energetické 
zdroje, které jsou pro místní podmínky nejvhodnější, a že EU by měla začít poměřovat 
evropské energetické cíle v měřítku celé EU; 

4. zdůrazňuje, že vzhledem k cílům EU v oblasti změny klimatu může vývoj tvorby cen 
energií dostat občany méně rozvinutých regionů EU do zvláště nevýhodného postavení; 
žádá proto, aby tato skutečnost byla při plánování politiky soudržnosti zohledněna;

Budování kapacit

5. zdůrazňuje, že základem všech budoucích cílů v oblasti energií by mělo být spravedlivé 
sdílení zátěže mezi jednotlivými evropskými regiony, které by měly mít možnost 
budoucího rozvoje; je proto pevně přesvědčen, že všechny víceleté finanční příděly musí 
zohledňovat nejen obecné celoevropské cíle, ale i institucionální kapacity regionů v celé 
EU;

6. s ohledem na rozsáhlé energetické projekty poukazuje na případné nedostatečné kapacity 
různých regionálních a místních orgánů, které by mohly být vážnou překážkou jejich 
provádění; je proto přesvědčen, že by měly být posíleny nejen iniciativy JESSICA, 
ELENA a IEE-MLEI, ale že by do roku 2018 mělo být přezkoumáno veškeré přidělování 
prostředků v oblasti energie v rámci politiky soudržnosti s ohledem na míru jejich využití;

7. podporuje nové finanční nástroje pro energetické projekty a zdůrazňuje, že by měly být 
doplňkem k přímým grantům a spolufinancování energetických projektů, a nikoli tyto 
granty a spolufinancování nahrazovat; upozorňuje členské státy a Komisi na skutečnost, 
že jednotlivci, malá a střední města a venkovská společenství by měla být způsobilá pro 
přímou finanční pomoc v oblasti energetické účinnosti a renovačních projektů, neboť je 
pravděpodobné, že nebudou mít dostatečnou administrativní kapacitu pro plné využití 
jiných finančních nástrojů;

Dohody o partnerství

8. konstatuje, že pro řádné provádění projektů by měly být provedeny konzultace 
s regionálními a místními orgány o dohodách o partnerství tak, aby jim byla poskytnuta 
skutečná možnost ovlivnit své cíle, obsah výdajů a jejich uplatnění;

9. poukazuje na to, že mechanismy financování v rámci politiky soudržnosti by měly zajistit, 
aby byly plně zohledněny odlišné hospodářské, sociální a územní rysy jednotlivých 
regionů; 

10. je přesvědčen, že obecné vyčlenění, účelové vymezení a další tematické cíle stanovené ve 
společném strategickém rámci by měly být uplatňovány flexibilně v rámci dohod o 
partnerství tak, aby se členské státy mohly vydat za cíli pro rok 2020 po individuální 
vnitrostátní cestě;

11. zdůrazňuje potřebu uplatňovat co nejširší specifikace a definice u energetických projektů, 
které jsou navrhovány na financování v rámci politiky soudržnosti;

Návrhy v oblasti provádění a politik
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12. konstatuje, že zatímco členské státy mění svou skladbu zdrojů energie v souladu 
s klimatickými cíli EU, mnoho regionů je závislých na fosilních palivech; je proto 
přesvědčen, že by měly být přijímány nejen nízkouhlíkové zdroje, ale veškeré zdroje 
s nízkými emisemi, jako je břidlicový plyn, včetně zdrojů přechodné povahy;

13. podporuje využívání fondů politiky soudržnosti a energetické politiky pro přeshraniční 
projekty s partnerskými třetími zeměmi; zdůrazňuje, že příhraniční regiony by měly být 
začleněny do systému EU s cílem zajistit udržitelný rozvoj na obou stranách hranice; 
zdůrazňuje, že na toto financování by se měla vztahovat pravidla EU pro energetický trh;

14. je přesvědčen, že finanční prostředky v rámci politiky soudržnosti by měly být k dispozici 
pro účely školení malých a středních podniků a jednotlivců v oblasti vnitrostátních 
systémů obnovitelné energie; konstatuje, že je to zapotřebí zejména v těch členských 
státech, kde byl schválen systém osvědčení o původu;

15. podporuje přezkum směrnice EU o DPH (2006/112/ES) tak, aby umožňovala snížení 
sazby DPH na regionální a místní projekty, jejichž cílem je zvyšovat energetickou 
účinnost, a na nákup produktů nejvyšší třídy energetické účinnosti podle směrnice 
2010/30/EU;

16. je přesvědčen, že vyloučení projektů, které by mohly spadat pod směrnici 2003/87/ES, 
z EFRR a z FS by pravděpodobně mělo nepřiměřený účinek na méně rozvinuté regiony a 
mohlo by zpomalit jejich přechod mezi regiony s nízkými emisemi; žádá Komisi, aby dále 
vyjasnila a definovala, která odvětví energetiky by nebyla způsobilá pro financování 
v rámci politiky soudržnosti a aby zrušila toto vyloučení u projektů probíhajících 
v konvergenčních regionech;

Energetická účinnost, obnovitelné zdroje a infrastruktura 

17. souhlasí s tím, že energetická účinnost je pro cíle EU v oblasti energie nanejvýš důležitá a 
že by měla být prosazována především v rámci struktury tematického zaměření;  je 
přesvědčen, že opatření EU by měla podporovat energetickou účinnost jak v oblasti 
spotřeby energie, tak v oblasti její výroby;

18. zdůrazňuje, že každá energetická politika EU vyžaduje rozvoj místních a regionálních 
inteligentních distribučních a přenosových sítí pro elektřinu a plyn, a to společně 
se zařízeními pro skladování plynu; je přesvědčen, že tematické zaměření v oblasti energií 
by mělo podpořit budování a obnovu sítě;

19. konstatuje nutnost energetické účinnosti a rozvoje obnovitelné energie ve venkovských 
oblastech; zdůrazňuje rostoucí potenciál pro šetření energií v domácnostech ve 
venkovských oblastech, které by mohlo vyžadovat inovační systémy financování; 
podporuje kroky, které by usnadnily přístup venkovských oblastí k novým technologiím;

20. upozorňuje na nevyváženost ve využívání udržitelných zdrojů mezi jednotlivými 
členskými státy a je toho názoru, že by měla být zintenzivněna opatření na podporu 
účinnosti zdrojů a recyklace materiálů;

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


