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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. připomíná, že článek 8 nařízení o společných ustanoveních stanovuje, že „cíle fondů 

ESI jsou sledovány v souladu se zásadou udržitelného rozvoje“ s cílem EU, kterým je 

zachovat a chránit a životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, a s jejími závazky 

vyplývajícími z Pařížské dohody; zdůrazňuje v této souvislosti, že je nutné zajistit větší 

provázanost odvětvové politiky EU a politiky financování; naléhavě žádá Komisi 

a členské státy, aby zapojily města, regiony a občanskou společnost a daly jim aktivní 

úlohu při vypracovávání a provádění konkrétních opatření; 

2. připomíná, že cílem dohod o partnerství a programů podle nařízení o společných 

ustanoveních je podporovat účinné využívání zdrojů, zmírňování změny klimatu 

a přizpůsobování se této změně a horizontální zásady partnerství, víceúrovňovou státní 

správu, nediskriminaci a rovnost žen a mužů; 

3. připomíná, že evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) poskytují významné 

možnosti pro inovace v oblasti energií a jejich uvádění na trh a v tomto ohledu mohou 

hrát důležitou úlohu při transformaci evropské energetiky; vítá záměr Komise zavést 

cílené finanční nástroje s cílem dosáhnout vyváženosti mezi granty a finančními nástroji 

a zdůrazňuje, že partnerství veřejného a soukromého sektoru a společné podniky 

v oblasti výzkumu, vývoje a inovací by mohly stimulovat investice soukromého sektoru 

do čisté energie; zdůrazňuje, že v oblasti transformace energetiky je nutné navýšit 

podporu regionů a měst v rámci ESI fondů; poukazuje konkrétně na to, že je nutné 

navýšit ekonomickou podporu a zdroje za účelem realizace místních programů 

zaměřených na renovaci energetických zdrojů; naléhavě žádá členské státy a Komisi, 

aby zastavily poskytování přímé či nepřímé podpory dotací, které narušují nebo 

poškozují životní prostředí, aby se finanční toky přesměrovaly na výzkum čisté energie; 

připomíná závazek ve strategii Evropa 2020, že iniciativy v oblasti energetické 

účinnosti a obnovitelných zdrojů energie budou prioritou; 

4. poukazuje na celkový pokrok při realizaci cílů strategie Evropa 2020, pokud jde 

o přechod na obnovitelné zdroje energie; zdůrazňuje však, že výsledky se v jednotlivých 

členských státech významně liší; poukazuje na to, že by při dosahování stanovených 

cílů a hmatatelných výsledků mohly pomoci vyšší investice do vědeckého úsilí v oblasti 

čistých zdrojů energie; připomíná, že závazné normy a cíle mohou vyřešit obavy 

spojené se změnou klimatu a se zhoršováním životního prostředí, zajistit trvalou 

bezpečnost dodávek a zachovat konkurenční výhodu EU v oblasti energetických 

technologií šetrných k životnímu prostředí; poukazuje na to, že většina v současnosti 

používaných čistých energetických technologií (např. větrná a solární energie) je velmi 

závislá na proměnlivých přírodních faktorech, které mohou ohrozit stabilitu dodávek 

energie v jednotlivých regionech či dokonce členských státech, a proto vyzývá k tomu, 

aby se věnovala přiměřená pozornost zajištění propojenosti elektrických soustav, 

vyrovnávání energetických rezerv, skladování energie a dalším opatřením, která jsou 

nezbytná k zajištění plně funkčního společného trhu s energií; vyzývá k tomu, aby se 

v rámci investic jak do výzkumných, tak i do inovativních projektů zaměřovala 

pozornost zejména na družstva pro obnovitelné zdroje energie, decentralizaci 
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obnovitelných zdrojů, iniciativy zaměřené na vlastní výrobu energie a na inovativní 

kroky malých a středních podniků; poukazuje kromě toho na to, jak je důležité zachovat 

územní rovnováhu v EU a poskytovat rozsáhlejší podporu regionům a městům, která 

jsou v tomto ohledu méně rozvinutá; 

5. domnívá se, že je třeba dále rozvíjet přístup inteligentní specializace (vedoucí k více než 

120 výzkumným a inovačním strategiím v oblasti inteligentní specializace), jak byl 

stanoven v reformované politice soudržnosti na období 2014–2020; v této souvislosti 

vybízí rovněž ke zřízení partnerství mezi jednotlivými regiony, včetně partnerství 

v oblasti energetiky, s tím, že zvláštní pozornost je nutné věnovat projektům 

přeshraniční spolupráce; poukazuje na to, že je nutné na místní a regionální úrovni 

zlepšit poskytování informací příjemcům, tak aby bylo zajištěno co nejoptimálnější 

zapojení malých a středních podniků činných v dané oblasti a mladých podnikatelů 

a také spolupráce s vysokými školami, která by zajistila rychlou realizaci inovativních 

řešení; poukazuje na to, že na období po roce 2020 je vyžadováno pokračování posílené 

politiky soudržnosti, máme-li dosáhnout cílů EU týkajících se zajištění čisté energie; 

6. poukazuje na zvláštní charakteristické rysy a možnosti, které nabízejí určitá území, jako 

např. nejvzdálenější regiony, pokud jde o inovace do čisté energie; v této souvislosti 

zdůrazňuje, že méně rozvinuté, vzdálené a venkovské oblasti vyžadují další podporu, 

aby došlo k energetické konvergenci ve všech regionech EU; 

7. zdůrazňuje, že pro stimulaci výzkumu, vývoje a inovací jak v oblasti technologií, tak 

i partnerství v rámci Evropské rady pro inovace, která by mohla přispívat pomocí 

inovativních výrobků, zejména prostřednictvím opatření na podporu začínajících 

malých a středních podniků a na jejich rozvoj, je důležité uplatňovat multidisciplinární, 

technologicky neutrální přístup „zdola nahoru“ zapojující všechny důležité zúčastněné 

strany – místní, regionální a vnitrostátní orgány, univerzity a malé a střední podniky; 

zdůrazňuje, že aby byla zajištěna úspěšná transformace energetiky, měly by se na 

vytváření politických opatření podílet už v raném stadiu regionální a místní orgány 

a zúčastněné strany, včetně těch menších; 

8. vyjadřuje znepokojení nad rozmanitostí a složitostí stávajících finančních nástrojů 

(Horizont 2020, ESI fondy, Evropský fond pro udržitelný rozvoj, Evropský fond pro 

strategické investice atd.), které by mohly být použity jako dodatečný nástroj pouze 

v těch odvětvích, ve kterých se z hlediska dosažení cílů politiky soudržnosti ukázaly být 

vhodnější než granty, a zdůrazňuje, že je třeba vyvinout úsilí o zjednodušení 

a koordinaci těchto nástrojů, aby se usnadnil přístup regionálních a místních orgánů 

a drobných navrhovatelů projektů ke zdrojům financování, kteří by tudíž mohli 

přispívat k celkové hospodářské, sociální a územní soudržnosti; zdůrazňuje, že tyto 

nástroje by měly odpovídat konkrétním potřebám různých regionů; poukazuje na to, že 

za účelem většího synergického působení a omezení doplňkovosti fondů EU je nutné 

dále rozvíjet jednotná poradní místa a Evropský portál investičních projektů, aby byli 

potenciální investoři nasměrováni ke vhodným finančním nástrojům; zdůrazňuje, že 

zjednodušení a zvyšování účinnosti finančních nástrojů EU pouze prostřednictvím 

mobilizace soukromých investic nebude stačit a že s ohledem na problémy s přístupem 

k finančním nástrojům a na složitost postupů, což uváděli příjemci jakožto hlavní 

překážky, bude k zajištění financování nezbytných náročných infrastrukturních projektů 

zapotřebí zajistit veřejné financování EU; konstatuje, že by v rámci politiky soudržnosti 
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po roce 2020 neměl existovat povinný cíl týkající se využívání finančních nástrojů; 

podporuje myšlenku navýšit v rámci politiky soudržnosti po roce 2020 výdaje 

vynakládané na klimatická opatření;  

9. zdůrazňuje potřebu stabilního, transparentního a předvídatelného regulačního prostředí 

pro rozvoj inovativních projektů, kdy by se zdroje přidělovaly na základě tematického 

a zeměpisného klíče a inovace se bezprostředněji dostávaly k občanům; je toho názoru, 

že členské státy hrají v oblasti energetické transformace klíčovou úlohu, a poukazuje na 

to, že je nutné koordinovat opatření týkající se výzkumu a inovací, která by byla 

zaměřena na energetickou transformaci na úrovni EU, aby bylo možné dosáhnout cílů 

EU v oblasti energetiky; poukazuje na to, že je nutné vynaložit větší úsilí o dosažení 

transformace v méně rozvinutých regionech, tak aby mohly využít potenciálu čisté 

energie a oběhového hospodářství k rychlému zajištění soudržnosti; vybízí členské 

státy, aby se připojily k iniciativě „Mise inovací“ a zvýšily výdaje na výzkum; je 

přesvědčen, že budoucí plánování ESI fondů by mělo být lépe provázáno 

s vnitrostátními energetickými a klimatickými plány pro rok 2030; 

10. domnívá se, že Městská agenda EU je významným nástrojem na zapojení měst a na 

podporu transformace energetiky v EU, a zdůrazňuje, že ke snížení energetické spotřeby 

na minimum do roku 2050 je nutné poskytovat pobídky pro inovativní řešení v oblasti 

energetické účinnosti budov; vyzývá k flexibilnímu, na míru upravenému postupu při 

uplatňování Městské agendy a k poskytování pobídek a poradenství, aby bylo možné 

potenciálu měst plně využít; podotýká, že pro testování a uplatňování integrovaných 

energetických řešení v přímém spojení s občany jsou nejvhodnější regiony a městské 

oblasti; domnívá se, že na základě jednotného důsledného postoje EU vůči opatřením 

proti dumpingu je nutné rozšířit součinnost mezi jednotlivými oblastmi politiky EU, tak 

aby bylo zajištěno, že výrobní průmysl plně využije výhod energetické transformace; 

11. vítá chystanou revizi směrnice o energetické náročnosti budov; vyzývá však členské 

státy, aby zahájily další iniciativy, které by zlepšily podmínky domácností, které čelí 

energetické chudobě; považuje zvyšování energetické účinnosti za příležitost 

k vytváření nových pracovních míst, zejména ve stavebnictví; doporučuje proto 

podporu biohospodářství, zejména mezi mladými podnikateli činnými v tomto odvětví; 

12. zdůrazňuje, že je nutné co nejvíce rozšířit investiční plán pro Evropu na financování 

malých a středních podniků a upravit jej na základě jejich požadavků; 

13. domnívá se, že v centru energetické transformace by měli stát občané a že motorem 

inovací je decentralizovanější energetický systém zaměřený na uživatele, který směřuje 

zdola nahoru a jehož se mohou účastnit spotřebitelé, místní energetické komunity, 

města a malé začínající podniky, které mohou popohnat budoucí rozvoj a inovace; 

schvaluje tedy snahu o podporu a harmonizaci technického vzdělávání dětí a mládeže 

v EU; poukazuje na význam administrativní kapacity a občanského povědomí, co se 

týče konečných cílů a možností zapojení do přechodu na čistou energii; 

14. zdůrazňuje, že je důležité rozpoznat a odstranit přebujelou byrokracii a nekalé obchodní 

praktiky s ohledem na jejich negativní dopad v raných fázích vznikajících revolučních 

technologií; 

15. je si vědom zásadní úlohy regionů, měst a obcí při celosvětovém prosazování vlastní 
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odpovědnosti za energetickou transformaci a prosazování klimatických a energetických 

inovací zdola nahoru; vyzývá k uplatňování stejných norem kvality v oblasti životního 

prostředí pro všechny energetické technologie vstupující na trh EU; vyjadřuje obavy 

ohledně zachování městské zeleně. 
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