
 

AD\1139931SK.docx  PE610.699v02-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre regionálny rozvoj 
 

2017/2084(INI) 

8.12.2017 

STANOVISKO 

Výboru pre regionálny rozvoj 

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

k urýchleniu inovácií v oblasti čistej energie 

(2017/2084(INI)) 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Monika Smolková 

  



 

PE610.699v02-00 2/8 AD\1139931SK.docx 

SK 

PA_NonLeg 



 

AD\1139931SK.docx 3/8 PE610.699v02-00 

 SK 

NÁVRHY 

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že v článku 8 nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU) sa stanovuje, že 

„ciele EŠIF sa realizujú v súlade so zásadou udržateľného rozvoja“, s cieľom EÚ, 

ktorým je zachovanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia, a s jej 

záväzkami v súvislosti s Parížskou dohodou; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu väčšej 

súdržnosti medzi odvetvovými politikami EÚ a politikami EÚ v oblasti financovania; 

naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zapájali mestá, regióny a občiansku 

spoločnosť a zverili im aktívnu úlohu pri vypracúvaní a vykonávaní konkrétnych 

opatrení; 

2. pripomína, že účelom dohôd o partnerstve a programov v rámci NSU je podporovať 

efektívne využívanie zdrojov, zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu, ako aj 

horizontálne zásady partnerstva, viacúrovňové riadenie, nediskrimináciu a rodovú 

rovnosť; 

3. pripomína, že európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) ponúkajú významné 

možnosti na inovácie v oblasti energetiky a na ich zavádzanie na trh a takto môžu 

zohrávať dôležitú úlohu pri prechode na iné zdroje energie Európy; víta zámer Komisie 

zaviesť cielené finančné nástroje v záujme dosiahnutia primeranej rovnováhy medzi 

grantmi a finančnými nástrojmi, a zdôrazňuje, že verejno-súkromné partnerstvá (PPP) a 

spoločné podniky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií by mohli podnietiť investície 

súkromného sektora do oblasti čistej energie; zdôrazňuje, že treba posilniť podporu 

regiónov a miest z EŠIF v oblasti prechodu na iné zdroje energie; konkrétne poukazuje 

na to, že treba zvýšiť hospodársku podporu a zdroje na vykonávanie miestnych 

programov energetickej obnovy; naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 

zastavili priamu alebo nepriamu podporu rušivých alebo z hľadiska životného prostredia 

škodlivých subvencií s cieľom presmerovať finančné toky na výskum v oblasti čistej 

energie; pripomína záväzok v rámci stratégie EÚ 2020 k uprednostňovaniu iniciatív v 

oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov; 

4. konštatuje celkový pokrok pri plnení cieľov stratégie Európa 2020, pokiaľ ide o prechod 

na energiu z obnoviteľných zdrojov; zdôrazňuje však, že výsledky jednotlivých 

členských štátov sa výrazne líšia; upozorňuje, že zvýšené investície do vedeckých 

projektov v oblasti čistej energie by mohli pomôcť pri dosahovaní stanovených úloh a 

hmatateľných výsledkov; pripomína, že záväzné normy a ciele môžu predstavovať 

riešenie problémov v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, zaistiť udržateľnú 

bezpečnosť dodávok a zachovať konkurenčnú výhodu EÚ v oblasti energetických 

technológií šetrných ku klíme; zdôrazňuje, že väčšina v súčasnosti používaných 

technológií v oblasti čistej energie (napríklad veterná a slnečná energia) vo veľkej miere 

závisí od nestálych prírodných faktorov, ktoré môžu ohrozovať stabilitu dodávok 

energie v jednotlivých regiónoch alebo dokonca členských štátoch, a preto žiada, aby sa 

primeraná pozornosť venovala prepojenosti elektrizačných sústav, vyváženiu 

energetických rezerv, skladovaniu a ďalším opatreniam potrebným na vytvorenie plne 

funkčného spoločného trhu s energiou; žiada o investície do výskumných a inovačných 

projektov s cieľom venovať osobitnú pozornosť družstvám v oblasti obnoviteľnej 
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energie, decentralizácii obnoviteľnej energie a iniciatívam týkajúcim sa vlastnej výroby, 

ako aj inovačným opatreniam MSP; okrem toho poukazuje na to, že je dôležité 

zachovať územnú rovnováhu v EÚ a poskytovať rozsiahlejšiu podporu regiónom a 

mestám, ktoré sú v tomto smere menej rozvinuté; 

5. domnieva sa, že by sa mala ďalej rozvíjať koncepcia inteligentnej špecializácie (vedúca 

k vyše 120 výskumným a inovačným stratégiám pre inteligentnú špecializáciu), ktorá 

bola zriadená v rámci reformovanej politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020; v tejto 

súvislosti tiež nabáda na vytvorenie medziregionálnych partnerstiev vrátane partnerstiev 

v oblasti energetiky, s osobitným dôrazom na projekty cezhraničnej spolupráce; 

zdôrazňuje potrebu zlepšenia informovanosti príjemcov na miestnej a regionálnej 

úrovni s cieľom zabezpečiť čo najlepšiu účasť malých a stredných podnikov 

pôsobiacich v tejto oblasti spolu s mladými podnikateľmi, ako aj spoluprácu s 

univerzitami, aby sa zaistilo plynulé zavádzanie inovačných riešení; zdôrazňuje, že na 

dosiahnutie cieľov týkajúcich sa čistej energie je potrebná trvalá a posilnená politika 

súdržnosti na obdobie po roku 2020; 

6. poukazuje na osobitné vlastnosti a možnosti určitých území, napríklad najvzdialenejších 

regiónov, pokiaľ ide o inovácie v oblasti čistej energie; v tejto súvislosti podčiarkuje, že 

je potrebná dodatočná podpora pre menej rozvinuté, odľahlé a vidiecke regióny s 

cieľom zabezpečiť energetickú konvergenciu naprieč všetkými regiónmi EÚ; 

7. trvá na tom, že dôležitý je multidisciplinárny a technologicky neutrálny prístup zdola 

nahor zapájajúci všetky relevantné zainteresované strany – miestne, regionálne a 

národné orgány, univerzity a MSP – s cieľom stimulovať výskum, vývoj a inovácie v 

oblasti technológií a partnerstiev pod záštitou Európskej rady pre inováciu, ktorá môže 

prispieť inovatívnymi produktmi, najmä prostredníctvom opatrení na podporu 

začínajúcich a rozširujúcich sa MSP; zdôrazňuje, že na zabezpečenie úspešného 

prechodu na iné zdroje energie treba už v počiatočnej fáze zapojiť do procesu tvorby 

politiky miestne a regionálne orgány a zainteresované strany vrátane menších strán; 

8. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s rozmanitosťou a komplexnosťou existujúcich 

finančných nástrojov (Horizont 2020, EŠIF, Európsky fond pre udržateľný rozvoj, 

Európsky fond pre strategické investície atď.), ktoré by sa mohli použiť ako dodatočný 

nástroj len v prípade odvetví, v ktorých sa ukázali ako vhodnejšie než subvencie na 

dosiahnutie cieľov politiky súdržnosti, a trvá na tom, aby sa vynaložilo úsilie o 

zjednodušenie a koordináciu týchto nástrojov, aby regionálne a miestne orgány a malí 

realizátori projektov mohli získať prístup k zdrojom financovania jednoduchšie, a teda 

prispelo sa k celkovej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti; zdôrazňuje, že tieto 

nástroje treba prispôsobiť osobitným potrebám jednotlivých regiónov; poukazuje na to, 

že s cieľom posilniť synergie a zmierniť komplementárnosť fondov EÚ by sa mal ďalej 

vypracovať jeden poradenský nástroj a Európsky portál investičných projektov s cieľom 

upozorniť potenciálnych investorov na vhodné nástroje financovania; zdôrazňuje, že 

zjednodušenie a pákový efekt finančných nástrojov EÚ iba prostredníctvom mobilizácie 

súkromných investícií nebude stačiť a že na pokrytie nevyhnutných a ambicióznych 

projektov v oblasti infraštruktúry bude potrebné financovanie z verejných zdrojov EÚ 

vzhľadom na ťažkosti so získavaním prístupu k finančným nástrojom a na zložitosť 

postupov, ktoré príjemcovia uvádzajú ako hlavnú prekážku; poznamenáva, že v 

súvislosti s využívaním finančných nástrojov v politike súdržnosti po roku 2020 by 
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nemal existovať žiadny záväzný cieľ; podporuje zámer zvýšiť výdavky súvisiace s 

klímou v rámci politiky súdržnosti po roku 2020;  

9. zdôrazňuje, že na rozvoj inovačných projektov je potrebné stabilné, udržateľné, 

transparentné a predvídateľné regulačné prostredie s tematickým a geografickým 

rozdelením zdrojov a bezprostrednejším šírením inovácií smerom k občanom; zastáva 

názor, že členské štáty zohrávajú kľúčovú úlohu pri prechode na iné zdroje energie, a 

zdôrazňuje potrebu koordinácie opatrení v oblasti výskumu a inovácií zameraných na 

prechod na iné zdroje energie na úrovni EÚ v záujme splnenia cieľov EÚ v oblasti 

energetiky; upozorňuje, že je dôležité vyvíjať väčšie úsilie v súvislosti s prechodom 

menej rozvinutých regiónov na iné zdroje energie, aby mohli využívať potenciál čistej 

energie a obehového hospodárstva zabezpečiť plynulú súdržnosť; nabáda členské štáty, 

aby sa pripojili k iniciatíve Mission Innovation a zvýšili svoje výdavky na výskum; 

domnieva sa, že plánovanie EŠIF v budúcnosti by malo byť lepšie prepojené s 

národnými plánmi v oblasti energetiky a klímy na rok 2030; 

10. domnieva sa, že mestská agenda EÚ je dôležitým nástrojom na zapojenie miest a takisto 

na podporu prechodu na iné zdroje energie v EÚ, a zdôrazňuje dôležitosť stimulov pre 

inovácie v oblasti energetickej účinnosti budov s cieľom dosiahnuť do roku 2050 

zníženie spotreby energie na minimum; požaduje pri vykonávaní mestskej agendy 

pružný a individuálny prístup, ktorý poskytne stimuly a usmernenia s cieľom v plnej 

miere využívať potenciál miest; poznamenáva, že regióny a mestské oblasti sú 

najvhodnejšie na testovanie a realizáciu integrovaných energetických riešení v priamom 

spojení s občanmi; domnieva sa, že by sa mali posilniť synergie medzi politikami EÚ 

prostredníctvom jednotnej a stabilnej pozície EÚ k antidumpingovým opatreniam s 

cieľom zabezpečiť, aby výrobné odvetvie v plnej miere využilo prechod na iné zdroje 

energie; 

11. víta nadchádzajúcu revíziu smernice o energetickej hospodárnosti budov; vyzýva však 

členské štáty, aby spustili ďalšie iniciatívy zamerané na zlepšenie podmienok 

domácností postihnutých energetickou chudobou; považuje zlepšenú energetickú 

účinnosť za príležitosť na vytváranie nových pracovných miest, najmä v odvetví 

stavebníctva; preto odporúča podporu biohospodárstva, najmä medzi mladými 

podnikateľmi pôsobiacimi v tomto odvetví; 

12. zdôrazňuje potrebu rozšíriť Investičný plán pre Európu na financovanie MSP, pokiaľ je 

to možné, a prispôsobiť ho ich požiadavkám; 

13. domnieva sa, že občania by mali byť stredobodom prechodu na iné zdroje energie a že 

hybnou silou inovácií je viac decentralizovaný energetický systém zdola nahor 

zameraný na používateľov, na ktorom sa môžu zúčastňovať spotrebitelia, miestne 

energetické spoločenstvá, mestá a malé startupy, ktorí môžu podnecovať budúci vývoj a 

inovácie; preto schvaľuje úsilie zamerané na podporu a harmonizáciu technického 

vzdelávania detí a mladých ľudí v EÚ; poukazuje na dôležitosť administratívnych 

kapacít a informovanosti občanov o konečných cieľoch a možnostiach zapojenia sa do 

prechodu na zdroje čistej energie; 

14. zdôrazňuje, že je dôležité identifikovať nadmernú byrokraciu a nekalé trhové praktiky a 

zaoberať sa nimi, vzhľadom na ich negatívny dosah v počiatočných etapách 

vznikajúcich revolučných technológií; 
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15. uznáva kľúčovú úlohu regiónov, miest a obcí pri podpore zodpovednosti v súvislosti s 

prechodom na iné zdroje energie na celom svete a pri presadzovaní inovácií zdola nahor 

v oblasti klímy a energetiky; vyzýva na uplatňovanie rovnakých noriem kvality 

životného prostredia v prípade všetkých energetických technológií vstupujúcich na trh 

EÚ; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s ochranou mestskej zelene; 
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