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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. žádá členské státy a regionální a místní orgány, aby diverzifikovaly a decentralizovaly 
produkci energie;

2. zdůrazňuje, že je obtížné oddělit hospodářský růst od spotřeby energie, zejména v 
regionech spadajících pod cíl „konvergence“; žádá proto Evropskou komisi a členské 
státy, aby prověřily, jaké prvky přispívají k tomuto oddělení, a aby za tímto účelem 
podporovaly výměnu osvědčených postupů;

3. vítá závěry ze zasedání Evropské rady ze dne 9. března a zejména její rozhodnutí stanovit 
si za cíl, aby 20 % spotřeby energie v Evropské unii pocházelo z obnovitelných zdrojů; 
žádá členské státy, aby při vytváření a provádění vnitrostátních plánů na dosažení tohoto 
cíle úzce spolupracovaly s místními a regionálními orgány;

4. znovu zdůrazňuje velký potenciál odlehlých a nejvzdálenějších regionů v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie, který vyplývá z jejich zeměpisných a klimatických 
podmínek; naléhavě žádá, aby se tohoto výjimečného potenciálu využilo v nejvyšší 
možné míře;

5. konstatuje velký potenciál produkce energie z biomasy, která navíc může přispět k 
vytváření pracovních míst ve venkovských oblastech;

6. domnívá se, že v oblasti čistých a účinných energetických technologií s nízkými emisemi 
uhlíku zaujímá Evropská unie světové prvenství, což může být klíčovým faktorem pro 
regionální rozvoj, a žádá členské státy a regionální a místní orgány, aby podporovaly 
investice do těchto technologií;

7. naléhavě žádá Komisi, členské státy, regiony a ostatní zúčastněné strany, aby účelně 
využily možností, jež nabízí politika soudržnosti, a investovaly do nových energetických 
technologií, a to jak do obnovitelných energií, tak do technologií udržitelných fosilních 
paliv („elektrárny s nulovými emisemi“);

8. domnívá se, že pro dosažení cílů Lisabonské agendy jsou zásadně důležité investice do 
udržitelných energetických technologií a podporuje využívání strukturálních fondů k 
financování tohoto typu projektů;

9. lituje, že na regionální úrovni neexistuje více přesnějších údajů o spotřebě, cenách a 
produkci energie, a žádá Komisi a členské státy, aby spolupracovaly na vypracování 
studie na evropské úrovni, která by tyto údaje poskytla;

10. naléhavě žádá Komisi, aby zhodnotila územní dopad svých návrhů v rámci energetické 
politiky a dala členským státům k dispozici výsledky; 

11. opakovaně konstatuje, že uhlí pochází z rezerv, které jsou rozptýleny po celém světě a že 
tyto rezervy se nachází i v Evropské unii, což je zárukou zásobování; vítá proto návrh 
Komise investovat do projektů, které si kladou za cíl představit integrovaná řešení 
ekologických uhelných technologií prostřednictvím zachycování a skladování CO2, s 
cílem zajistit komerční životaschopnost těchto technologií na výrobu elektrické energie z 
udržitelných uhelných technologií; 



PE 388.628v01-00 4/4 PA\666616CS.doc

CS

12. konstatuje, že třetina zařízení v Evropské unii, která fungují na bázi uhlí, dojdou ke konci 
svého životního cyklu dříve, než tzv. „udržitelné uhelné technologie“ budou komerčně 
životaschopné, a žádá, aby na nová elektrická zařízení, která fungují na bázi fosilních 
paliv, mohly být využity národní podpory a podpory Společenství (strukturální fondy); 

13. naléhavě žádá členské státy, aby vyčlenily stejné finanční prostředky na výzkum, vývoj a 
inovace jako na demonstrační projekty zaměřené na vývoj ekologických uhelných 
technologií.


