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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. žiada členské štáty a regionálne orgány, aby diverzifikovali a decentralizovali výrobu 
energie;

2. zdôrazňuje, že je ťažké oddeliť hospodársky rast od spotreby energie a to hlavne v 
regiónoch, ktoré spadajú pod cieľ „konvergencie“; žiada preto Komisiu a členské štáty, 
aby preskúmali, ktoré prvky napomáhajú toto oddelenie a ktoré by mohli za týmto účelom 
podporovať výmenu osvedčených postupov;

3. víta závery Európskej rady z 9. marca a predovšetkým jej rozhodnutie stanoviť si za cieľ 
20 % podiel obnoviteľných energií na celkovej energetickej spotrebe Európskej únie; 
žiada členské štáty, aby úzko spolupracovali s miestnymi a regionálnymi orgánmi na 
vypracovaní a zavedení národných plánov so zámerom dosiahnuť tento ambiciózny cieľ;

4. znovu zdôrazňuje veľký potenciál, ktorým disponujú odľahlé a najvzdialenejšie regióny v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie z dôvodu ich špecifických geografických a 
klimatických podmienok; naliehavo žiada, aby sme túto situáciu, ktorá vytvára výnimočný 
potenciál, využili čo možno najlepšie;

5. konštatuje veľký potenciál energetickej výroby z biomasy, čo môže okrem iného prispieť 
k vytvoreniu mnohých pracovných miest vo vidieckych oblastiach;

6. sa domnieva, že v oblasti čistých energetických technológií, ktoré sú efektívne a majú 
nízke emisie uhlíka, čo môže predstavovať kľúčový faktor pre regionálny rozvoj, je 
Európska únia na poprednom mieste a naliehavo žiada členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby podporovali investície do týchto technológií;

7. dôrazne vyzýva Komisiu, členské štáty, regióny a ďalšie zúčastnené strany, aby efektívne 
využívali možnosti, ktoré im poskytuje kohézna politika, a aby investovali do nových 
energetických technológií, ktoré využívajú ako obnoviteľné energie, tak aj fosílne 
obnoviteľné palivá (prevádzky s „nulovými emisiami“);

8. domnieva sa, že na dosiahnutie cieľov stanovených v Lisabonskej agende, je nevyhnutné 
investovať do udržateľných energetických technológií a podporuje využívanie 
štrukturálnych fondov na financovanie projektov tohto druhu; 

9. ľutuje, že na regionálnej úrovni nie sú k dispozícii presnejšie údaje o spotrebe, cenách a o 
výrobe energie; žiada Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali s cieľom vypracovať 
štúdiu na európskej úrovni, ktorá by poskytla tieto údaje;

10. naliehavo žiada Komisiu, aby vyhodnotila územné vplyvy svojich návrhov v oblasti 
energetickej politiky a aby jej výsledky dala k dispozícii členským štátom;

11. opakovane pripomína, že uhlie pochádza z rezerv, ktoré sú rozptýlené po celom svete a že 
Európska únia niektorými z nich disponuje, čo je zárukou zásobovania; víta preto návrh 
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Komisie investovať do projektov, ktorých cieľom je predstaviť integrované technologické 
riešenia čistého uhlia, ktoré budú používať zachytávanie a skladovanie CO2, s cieľom 
zabezpečiť komerčnú schodnosť týchto technológií, ktoré budú vyrábať elektrinu z 
udržateľného uhlia;

12. konštatuje, že v Európskej únii tretina zariadení, ktoré fungujú na uhlie, dospeje do konca 
svojho životného cyklu skôr, ako budú tzv. „technológie udržateľného použitia uhlia“ 
komerčne schodné a žiada, aby nové elektrárne na fosílne palivá mohli využívať 
vnútroštátne podpory a podpory Spoločenstva (štrukturálne fondy); 

13. naliehavo žiada členské štáty, aby poskytli rovnaké finančné prostriedky na výskum, 
vývoj a inovácie, ako na prezentačné projekty, ktoré sú zamerané na vývoj čistých 
uhoľných technológií.


