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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. víta závery Európskej rady z 9. marca, a najmä jej rozhodnutie, že EÚ sa až do uzavretia 
globálnej a komplexnej dohody pre obdobie po roku 2012 pevne a nezávisle zaviaže 
dosiahnuť aspoň 20 % zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2020 v porovnaní s 
rokom 1990 a splniť vysoko ambiciózne kvantifikované ciele v oblasti úspory energie, 
obnoviteľných energií a používania biopalív;

2. taktiež víta skutočnosť, že „Nová energetická politika pre Európu“ plne rešpektuje 
členské štáty pri ich výbere kombinácií energetických zdrojov a ich zvrchovanosť nad  
primárnymi zdrojmi energie a že zároveň túto politiku posilňuje vzájomná solidarita 
členských štátov,  a tým zabezpečuje integrovaný prístup k zmene klímy a výzve 
podporovať environmentálnu udržateľnosť;

3. v súvislosti s každoročným prieskumom energetického akčného plánu trvá na tom, aby 
Európsky parlament bol každoročne informovaný o pokroku a výsledkoch dosiahnutých 
pri vykonávaní politiky EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy, a to ešte pred výročným 
posúdením Európskou radou;

4. naliehavo žiada Komisiu, aby čo najskôr predstavila navrhnutú smernicu o obnoviteľných 
energiách a vyzýva ju, aby objasnila úlohy a kompetencie regiónov a miestnych orgánov 
pri vykonávaní tejto politiky;

5. vyzýva členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby urýchlene začali s vykonávaním 
smernice o energetickej hospodárnosti budov (2002/91/ES);

6. následne vyzýva regióny a miestne orgány, aby systematicky trvali na tom, aby nové 
stavebné objekty a budovy boli uhlíkovo neutrálne, a aby zjednodušili a urýchlili správne 
postupy, ktoré sú potrebné na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie;

7. žiada členské štáty, regióny a miestne orgány, aby zabezpečili, že širokej verejnosti budú 
poskytnuté jasné informácie o presadzovaní technologických aspektov fotovoltaickej 
výroby energetickej energie, technické a praktické informácie týkajúce sa biopalív, ako aj 
finančných stimulov poskytovaných rôznymi orgánmi;

8. vyzýva, aby boli uvoľnené finančné prostriedky v rámci územnej súdržnosti, s cieľom 
podporiť cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu regionálnych orgánov, miestnych 
orgánov a mimovládnych organizácii, ako aj integrovaný prístup k energetickej politike;

9. naliehavo žiada regionálne orgány, miestne orgány a mimovládne organizácie, aby 
využili financovanie prostredníctvom siedmeho rámcového programu na podporu 
technológií v oblasti obnoviteľnej energie a používania biopalív;

10. domnieva sa, že výzvy, ktoré so sebou priniesli zmeny klímy, by mali byť považované za 
príležitosť na investovanie do nových technológii, s cieľom podporovať environmentálnu 
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udržateľnosť a zlepšovať konkurencieschopnosť podnikov a okrem toho za príležitosť na 
dobudovanie vnútorného trhu s plynom a elektrinou, ktorý povedie k lepšie vzájomne 
prepojenému a bezpečnému zásobovaniu.


