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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o úlohe politiky súdržnosti EÚ a jej subjektov pri realizácii novej európskej energetickej 
politiky
(2012/2099(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na oznámenie z 10. novembra 2010 s názvom Energia 2020 – Stratégia pre 
konkurencieschopnú, udržateľnú a bezpečnú energetiku (COM(2010)0639),

– so zreteľom na oznámenie z 15.decembra 2011 s názvom Plán postupu v energetike do 
roku 2050 (COM(2011)0885),

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej účinnosti a 
o zrušení smernice 2004/8/ES a smernice 2006/32/ES (COM(2011)0370),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre priemysel, 
výskum a energetiku (A7-0000/2012),

A. keďže spoločnými cieľmi európskej energetickej politiky sú bezpečnosť dodávok, 
udržateľnosť a konkurencieschopnosť;

B. keďže spoločnými cieľmi politiky súdržnosti EÚ sú hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť regiónov Európy prostredníctvom investícií do rastu a pracovných miest;

C. keďže investície v rámci politiky súdržnosti v oblasti energetiky by mohli prispieť k 
uskutočňovaniu oboch politík, pretože sa ich prostredníctvom môže podporovať rast v 
nedostatočne rozvinutých regiónoch a k tvorbe miestnych pracovných miest a zároveň 
zabezpečiť bezpečnosť dodávok energie v celej EÚ;

Všeobecný prístup

1. zdôrazňuje, že vzhľadom na negatívny dosah krízy na prehlbovanie miestnych a 
regionálnych rozdielov v Európe je potrebná silná podpora súdržnosti zo strany EÚ; je 
presvedčený, že európske projekty v oblasti energetiky by mohli prispieť k regionálnemu 
rozvoju prostredníctvom investícií do decentralizovaných zdrojov energie, energetickej 
účinnosti a iných opatrení, ktoré podporujú rast a tvorbu pracovných miest;

2. zdôrazňuje však, že programy politiky súdržnosti by nemali byť vnímané ako náhrada 
riadneho financovania európskych návrhov energetickej politiky; zdôrazňuje, že politika 
súdržnosti môže ako doplnkový zdroj financovania podporiť činnosti, ako sú napríklad 
opatrenia zamerané na energetickú účinnosť, ale len v prípade, že tieto programy podporia 
ciele politiky súdržnosti;

3. nazdáva sa, že regióny Európy by mali byť mať možnosť zamerať sa na tie zdroje energie, 
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ktoré sú pre miestne podmienky najvhodnejšie, a že EÚ by mala začať merať európske 
energetické ciele v celoeurópskom meradle; 

4. zdôrazňuje, že vzhľadom na ciele v oblasti zmeny klímy môže vývoj tvorby cien za 
energiu dostať občanov v najmenej rozvinutých regiónoch EÚ do mimoriadne 
nevýhodného postavenia; preto žiada, aby bola táto skutočnosť v rámci plánovania 
politiky súdržnosti zohľadnená;

Budovanie kapacít

5. zdôrazňuje, že všetky budúce ciele v oblasti energetiky by mali vychádzať zo 
spravodlivého rozdelenia záťaže medzi európskymi regiónmi, ktorým by sa mala 
poskytnúť možnosť budúceho rozvoja; je preto pevne presvedčený o tom, že všetky 
viacročné finančné rozpočtové prostriedky musia zohľadňovať nielen všeobecné 
celoeurópske ciele, ale aj inštitucionálne kapacity v regiónoch v celej EÚ;

6. v súvislosti s veľkoplošnými energetickými projektmi poukazuje na možné nedostatky v 
kapacitách rôznych regionálnych a miestnych orgánov, ktoré by mohli byť vážnou 
prekážkou vo vykonávaní; preto je presvedčený, že by mali byť posilnené nielen iniciatívy 
JESSICA, ELENA a IEE-MLEI, ale že do roku 2018 by sa mali preskúmať všetky 
finančné prostriedky pridelené na energetiku v rámci politiky súdržnosti s ohľadom na 
mieru ich čerpania;

7. zdôrazňuje, že hoci podporuje nové finančné nástroje pre projekty v oblasti energetiky, by 
mali byť doplnkom k priamych fondov a spolufinancovania projektov v oblasti 
energetiky, nemali byť ich nahrádzať; upozorňuje členské štáty a Komisiu na skutočnosť, 
že títo jednotlivci, malé a stredné mestá a vidiecke spoločenstvá by mali byť spôsobilé na 
čerpanie priamej finančnej pomoci v oblasti energetickej účinnosti a projektov renovácie 
budov, pretože je pravdepodobné, že nemajú dostatočnú administratívnu kapacitu na to, 
aby v plnej miere využili iné finančné nástroje;

Dohody o partnerstve

8. konštatuje, že ak sa projekty majú riadne realizovať, v rámci dohôd o partnerstve by mali 
prebehnúť konzultácie s regionálnymi a miestnymi orgánmi tak, aby dostali reálnu 
príležitosť ovplyvniť svoje ciele, obsah výdavkov a ich realizáciu;

9. poukazuje na to, že v mechanizmoch financovania v rámci politiky súdržnosti by sa malo 
zaručiť, že sa budú v plnej miere zohľadňovať hospodárske, sociálne a územné 
charakteristiky regiónov; 

10. je presvedčený, že spoločný strategický rámec síce poskytuje všeobecné vyčleňovanie, 
účelové viazanie a ďalšie tematické ciele, ale tieto opatrenia by sa mali uplatňovať 
pružným spôsobom v rámci dohôd o partnerstve s cieľom umožniť členským štátom, aby 
sa pri plnení cieľov do roku 2020 mohli vydať po jednotlivej vnútroštátnej ceste;

11. konkrétne poukazuje na potrebu uplatňovať čo možno najširšie špecifikácie a definície v 
energetických projektoch, ktoré sú navrhované na financovanie v rámci politiky 
súdržnosti;
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Návrhy v oblasti realizácie a politík

12. poznamenáva, že kým mnohé členské štáty menia svoju skladbu  zdrojov energie v súlade 
s klimatickými cieľmi EÚ, mnohé regióny sú závislé od fosílnych palív; nazdáva sa preto, 
že by mali byť akceptované nielen nízkouhlíkové zdroje, akým je bridlicový plyn, vrátane 
zdrojov dočasnej povahy;

13. podporuje využívanie fondov politiky súdržnosti a energetickej politiky v cezhraničných 
projektoch s partnerskými tretími krajinami; zdôrazňuje, že hraničné regióny by mali byť 
začlenené do systému EÚ, aby sa zabezpečil udržateľný rozvoj na oboch stranách hranice; 
zdôrazňuje, že takéto financovanie by malo byť predmetom uplatňovania pravidiel EÚ pre 
energetický trh;

14. domnieva sa, že finančné prostriedky politiky súdržnosti by mali byť dostupné na 
vzdelávanie MSP a jednotlivcov o vnútroštátnych systémoch obnoviteľnej energie; 
poznamenáva, že je to osobitne potrebné v tých členských štátoch, v ktorých bolo 
schválené tzv. osvedčenie o pôvode;

15. podporuje revíziu smernice EÚ o DPH (2006/112/ES) s cieľom umožniť zníženie sadzby 
DPH uplatňovanej na regionálne a miestne projekty, ktorých zámerom je zvýšiť 
energetickú účinnosť, a na nákup produktov najvyššej triedy energetickej účinnosti podľa 
smernice 2010/30/EÚ;

16. nazdáva sa, že vylúčenie projektov, ktoré by mohli patriť do rámca pôsobnosti smernice 
2003/87/ES, z EFRR a FS bude mať zrejme neprimerané účinok na menej rozvinuté 
regióny a mohlo by spomaliť ich prechod na regióny s nízkymi emisiami; žiada Komisiu, 
aby ďalej objasnila a určila, ktoré odvetvia energetiky by neboli oprávnené čerpať 
finančné prostriedky politiky súdržnosti a aby zrušila toto vylúčenie v prípade projektov 
prebiehajúcich v konvergenčných regiónoch;

Energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energie a infraštruktúra 

17. súhlasí s tým, že energetická účinnosť je pre energetické ciele EÚ rozhodujúca a že by sa 
mali presadzovať predovšetkým v rámci štruktúry tematického zamerania; je presvedčený, 
že opatrenia EÚ by mali podporovať energetickú účinnosť tak v spotrebe energie, ako aj v 
oblasti jej výroby;

18. zdôrazňuje, že každá energetická politika EÚ si vyžaduje rozvoj miestnych a regionálnych 
inteligentných distribučných a prenosových sietí pre elektrinu a plyn, ako aj rozvoj 
zariadení na skladovanie plynu;  je presvedčený, že energetické tematické zameranie by 
malo podporovať tvorbu a obnovu sietí;

19. konštatuje potrebu energetickej účinnosti a rozvoj obnoviteľnej energie vo vidieckych 
oblastiach; zdôrazňuje rastúci potenciál energetických úspor v domácnostiach na vidieku, 
čo si môže vyžiadať inovatívne systémy financovania; podporuje kroky, ktoré by uľahčili 
prístup vidieckych oblastí k novým technológiám;

20. berie na vedomie nerovnováhu v udržateľnom využívaní zdrojov medzi jednotlivými 
členskými štátmi, zastáva názor, že by sa mali posilniť opatrenia na podporu 
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hospodárnosti zdrojov a recykláciu materiálov;

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


