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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. zdôrazňuje, že energetickú účinnosť môže ovplyvňovať mnoho odvetví; kladie dôraz 
na to, že perspektívnu dlhodobú stratégiu, ktorá zabezpečí konzistentnosť projektov a 
prinesie najlepšie výsledky, možno vymedziť len prostredníctvom globálneho a 
koordinovaného prístupu medzi politikami EÚ a vnútroštátnymi politikami (v oblastiach 
ako súdržnosť, poľnohospodárstvo, doprava, životné prostredie atď.);

2. zdôrazňuje vzťah medzi energetikou a územnou súdržnosťou, ako ho vyzdvihuje zelená 
kniha o územnej súdržnosti, pokiaľ ide o pozitívny prínos opatrení v oblasti energetickej 
účinnosti na trvalo udržateľný rozvoj, ako aj možné dlhodobé riešenia pre izolované 
regióny; vyzýva Komisiu, aby tieto regióny, najmä horské a najvzdialenejšie oblasti, 
zohľadňovala v čo najvyššej miere a aby bezodkladne predložila konkrétne opatrenia, 
ktoré budú prihliadať na ich osobitné vlastnosti a obmedzenia a ktoré zabezpečia vyššiu 
energetickú účinnosť; 

3. poznamenáva, že vo väčšine členských štátov sú finančné prostriedky vyčlenené 
na projekty týkajúce sa energetiky stále nedostatočné; podporuje členské štáty a regióny 
v tom, aby na tento účel vo väčšej miere využívali štrukturálne fondy a aby pripravovali 
výzvy na predkladanie tematických návrhov o prioritách týkajúcich sa energetiky; 

4. vyzýva najmä členské štáty a regióny, aby využívali štrukturálne fondy na vytváranie 
tematických sietí v rámci svojich území ako súčasť spoločného postupu stanoveného 
pracovným programom Inteligentná energia pre Európu 2008 s cieľom sprostredkovávať 
informácie o postupoch ostatných regiónov EÚ pri účinnom využívaní energie a 
vymieňať si odborné znalosti a skúsenosti z tejto oblasti;

5. žiada Komisiu, aby na ďalšie programovacie obdobie štrukturálnych fondov naplánovala 
prijať prioritné kritériá na stanovenie cieľov v oblasti energetickej účinnosti a zavedenie 
konkrétnych opatrení a technológií na úsporu energie, a to aj prostredníctvom využitia 
partnerstiev v projektoch, ako sú renovácie budov, modernizácia zariadení využívaných 
na vykurovanie v mestách a výrobu tepla a elektrickej energie;

6. zdôrazňuje strategickú úlohu, ktorú zohrávajú verejné orgány EÚ, najmä na regionálnej a 
miestnej úrovni, pri zabezpečovaní nevyhnutnej inštitucionálnej podpory iniciatív 
v oblasti energetickej účinnosti; odporúča, aby sa v jednotlivých oblastiach príslušných 
regionálnych a miestnych orgánov realizovali cielené informačné kampane, napríklad 
používaním ľahko zrozumiteľných označení o energetickej účinnosti, pomocou pilotných 
iniciatív v oblasti energetiky a školení, ktoré zvýšia povedomie občanov a povedú 
k zmene ich návykov;

7. domnieva sa, že verejné orgány na všetkých úrovniach by mali ísť príkladom a vo svojich 
priestoroch využívať energeticky účinné zariadenia, do postupov obstarávania začleniť 
kritériá trvalej udržateľnosti a vo svojich každodenných aktivitách podporovať úsporu 
energie.
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