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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 oznámenie Komisie o energetickej účinnosti1; ľutuje však chýbajúcu víziu pokiaľ ide 
o proces vykonávania navrhnutých opatrení;

2. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú majú zohrávať regionálne a miestne orgány EÚ pri 
dosahovaní cieľa úspor energie vo výške 20 % do roku 20202, najmä prostredníctvom ich 
krokov v pozícii spotrebiteľov, manažérov, dodávateľov, regulátorov a poradcov s 
povinnosťou kontrolovať a ovplyvňovať rozhodnutia v oblasti energetiky; preto víta 
zámer Komisie uľahčiť pripojenie decentralizovaných zariadení na výrobu energie 
k prenosovej sústave; vyzýva Komisiu, aby v tejto veci poskytla podrobnosti 
o regulačnom nástroji, ktorý zamýšľa navrhnúť, ako aj časový rámec jeho uplatňovania;

3. vyzýva Komisiu, aby pri hodnotení operačných programov stanovujúcich priority pre 
využívanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov vyžadovala systematickú podporu 
energetickej účinnosti v každom členskom štáte; nalieha na nové členské štáty, aby 
náležitým spôsobom podporovali investície z fondov Spoločenstva do rekonštrukcií budov 
s cieľom zvýšiť ich energetickú účinnosť a modernizácie zariadení diaľkového 
vykurovania;

4. vyzýva regionálne a miestne orgány, aby dôkladne vykonávali smernicu o energetickej 
hospodárnosti budov3; žiada Komisiu, aby vypracovala usmernenia o kontrolných 
mechanizmoch na zabezpečenie riadneho vykonávania tejto smernice, ako aj presné 
systémy hodnotenia;

5. vyzýva regionálne a miestne orgány, aby išli príkladom zavádzaním programov úspory 
energie vo verejných budovách a uplatňovaním kritérií energetickej účinnosti vo verejnom 
obstarávaní; vyzýva Komisiu, aby pomáhala miestnym orgánom v spoločnom obstarávaní 
energeticky účinných výrobkov poskytnutím jasného rámca na uľahčenie vymedzenia 
merateľných cieľov a kritérií kvality;

6. vyzýva regionálne a miestne orgány, aby rozvíjali úzke partnerstvá s regionálnymi 
energetickými agentúrami v záujme zlepšenia školiacich zariadení pre technikov z oblasti 
energetiky a odborníkov, ktorí pracujú v súvisiacich sektoroch; zdôrazňuje potrebu 
koordinovanejších sietí miestnych subjektov s cieľom rozšíriť osvedčené postupy v oblasti 
energetickej účinnosti do menej rozvinutých regiónov.

  
1 Oznámenie Komisie s názvom Akčný plán pre energetickú účinnosť: Využitie potenciálu (KOM(2006)0545).
2 Zelená kniha Komisie s názvom Energetická účinnosť alebo Menej znamená viac (KOM(2005)0265).
3 Smernica 2002/91/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti 
budov.


