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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá závěry Evropské rady z 9. března a zejména její rozhodnutí, že EU až do uzavření 
celosvětové a komplexní dohody pro období po roce 2012 učiní pevný samostatný 
závazek snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990 
nejméně o 20 % a splnit velmi ambiciózní kvantifikované cíle v oblastech energetické 
účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a používání biopaliv;

2. dále vítá skutečnost, že „Nová energetická politika pro Evropu“ plně respektuje skladbu 
zdrojů energie zvolenou členskými státy a jejich svrchovanost v případě primárních 
zdrojů energie, přičemž je zároveň podpořena vzájemnou solidaritou členských států, 
která zajišťuje jednotný přístup ke klimatickým změnám a k problému udržitelnosti 
životního prostředí;

3. v souvislosti s každoroční přezkumem energetického akčního plánu vyžaduje, aby byl 
Evropský parlament každoročně informován o vývoji a výsledcích dosažených při 
provádění politiky EU pro energetiku a klimatické změny, a to před její výroční revizí 
Evropskou radou;

4. naléhavě žádá Komisi, aby co nejdříve představila navrhovanou směrnici pro obnovitelné 
zdroje energie, a vyzývá ji, aby objasnila role a povinnosti regionů a místních orgánů 
při provádění této politiky;

5. vyzývá členské státy, které tak ještě neučinily, aby rychle zahájily provádění směrnice 
o energetické náročnosti budov (2002/91/ES);

6. v této souvislosti vyzývá regiony a místní orgány, aby systematicky vyžadovaly, aby 
nové stavby a budovy byly uhlíkově neutrální, a aby zjednodušily a urychlily 
administrativní postupy nezbytné pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie;

7. žádá členské státy, regiony a místní orgány, aby zajistily, že široká veřejnost bude mít 
k dispozici jasné informace objasňující technologické aspekty výroby elektrické energie 
pomocí fotovoltaických systémů, technické i praktické informace o biopalivech i finanční 
pobídky poskytované různými orgány;

8. žádá, aby byly uvolněny finanční prostředky v rámci územní soudržnosti za účelem 
podpory přeshraniční a meziregionální spolupráce regionálních a místních orgánů a 
nevládních organizací, jež by přispěla k jednotnému přístupu k energetické politice;

9. naléhavě žádá regionální a místní orgány a nevládní organizace, aby využily finančních 
prostředků poskytovaných v rámci 7. rámcového programu k podpoře technologií 
využívajících obnovitelné zdroje energie a používání biopaliv;

10. domnívá se, že úkoly související s klimatickými změnami by měly být vnímány jako 
příležitost k investicím do nových technologií, které podpoří udržitelnost životního 
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prostředí a zvýší konkurenceschopnost podniků, a dále jako příležitost k dokončení 
vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou, což umožní propojenější a bezpečnější 
dodávky energie.


