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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. zdůrazňuje, že mnohá odvětví mohou mít dopad na energetickou účinnost; klade důraz na 
to, že pouze globální a koordinovaný přístup uplatňovaný mezi politikami EU 
a vnitrostátními politikami (jak je tomu v oblasti soudržnosti, zemědělství, dopravy, 
životního prostředí atd.) umožní definovat výhledovou a dlouhodobou strategii, která 
zajistí soudružnost mezi projekty a dosáhne nejlepších výsledků;

2. zdůrazňuje vztah mezi energetickou a územní soudržností tak, jak na něj poukazuje zelená 
kniha o územní soudržnosti, pokud jde o pozitivní přínos opatření na zvýšení energetické 
účinnosti pro udržitelný rozvoj a možná dlouhodobá řešení pro izolované regiony; vyzývá 
Komisi, aby v co nejvyšší míře zohlednila tyto oblasti, zejména horské a nejvzdálenější 
regiony, a aby přijala okamžitá konkrétní opatření přizpůsobená jejich specifickým 
vlastnostem a omezením, jejichž záměrem bude zajistit větší energetickou účinnost; 

3. konstatuje, že ve většině členských států jsou prostředky poskytnuté na financování 
energetických projektů stále nedostačující; vyzývá členské státy a regiony, aby za tímto 
účelem více využívaly strukturální fondy a aby pořádaly tematické výzvy k předkládání 
návrhů zaměřených na prioritní otázky vztahující se k odvětví energetiky; 

4. vybízí zejména členské státy a regiony, aby využívaly strukturální fondy k vytváření 
tematických sítí na svých územích v rámci společného postupu stanoveného pracovním 
programem Inteligentní energie pro Evropu 2008 za účelem získání informací 
o postupech a výměny know-how a zkušeností dalších regionů EU v oblasti účinného 
využívání energie;

5. žádá Komisi, aby pro další programové období strukturálních fondů zvážila prioritní 
kritéria pro stanovení cílů v oblasti energetické účinnosti nebo zavedla konkrétní opatření 
a technologie pro úsporu energie, a to i vytvářením partnerství v rámci projektů, jako jsou 
renovace budov, modernizace zařízení pro dálkové vytápění a pro výrobu tepla 
a elektřiny;

6. zdůrazňuje strategickou úlohu veřejných orgánů EU, zejména na regionální a místní 
úrovni, kterou mají při zajišťování nezbytné institucionální podpory iniciativ v oblasti 
energetické účinnosti; doporučuje, aby tyto regionální a lokální veřejné orgány na svém 
území zahájily drobné informační kampaně, např. používáním snadno srozumitelných 
etiket s informací o energetické účinnosti, pomocí pilotních iniciativ pro energetickou 
účinnost a školení, které budou mít za cíl zvýšit povědomí občanů a změnit jejich 
návyky;

7. domnívá se také, že by veřejné orgány na všech úrovních měly jít první příkladem a ve 
svých prostorách používat energeticky účinná zařízení, v postupech pro zadávání zakázek 
zohlednit kritéria udržitelnosti a ve své každodenní činnosti podporovat úsporu energie.
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