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Písemné prohlášení podle článku 136 jednacího řádu Parlamentu o zvýšení energetické 
účinnosti ve venkovských, horských a odlehlých oblastech1

1. Venkovské, horské a odlehlé oblasti představují 90 % území EU a žije v nich 57 % jejího 
obyvatelstva. Generují 46 % z celkové hospodářské hodnoty a zajišťují 55 % pracovních 
míst. A přesto venkovská společenství čelí značným energetickým problémům.

2. Energetická účinnost představuje specifický problém ve venkovských, horských 
a odlehlých oblastech, neboť domácnosti a obchodní budovy obvykle bývají starší, 
používají neefektivní topiva a jsou energeticky náročné. K tomu se přidává otázka cenové 
dostupnosti a dosažitelnosti nízkouhlíkových energetických řešení, jelikož energetická 
chudoba je ve venkovských oblastech větší. 

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je zapotřebí, aby se financování projektů EU 
v oblasti energetické účinnosti zefektivnilo a dostalo se ke spotřebitelům z venkovských, 
horských a odlehlých oblastí.

4. Komise se vyzývá, aby zjednodušila administrativní postupy tím, že na regionální i místní 
úrovni poskytne snazší přístup k finančním zdrojům uzpůsobeným venkovským oblastem, 
a aby lépe propagovala systémy financování, aby se tak příjemci ve venkovských 
oblastech dozvěděli o možnostech, jež jim EU nabízí. 

5. Komise se dále vyzývá, aby prověřila skutečný potenciál venkovských oblastí, pokud jde 
o energetickou účinnost.

6. Toto prohlášení je spolu se jmény jeho signatářů předáno Komisi.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.


