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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 

Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że konferencja COP21 uwidoczniła kluczową rolę miast i regionów w 

transformacji energetyki oraz ich wkład w łagodzenie zmiany klimatu; podkreśla 

kluczową rolę polityki spójności w osiąganiu celów dyrektywy w sprawie odnawialnych 

źródeł energii i celów unii energetycznej; 

2. jest zdania, że ze względu na specyfikę odnawialnych źródeł energii i możliwość 

wykorzystania ich na różną skalę oraz w wielu sektorach działalności i systemach, od 

najmniejszych po największe, europejskie regiony, miasta, strefy miejskie, podmiejskie i 

wiejskie są centralnymi elementami przemian prowadzących do powstania czystego 

społeczeństwa, wytwarzającego niskie emisje CO2 i innych zanieczyszczeń; wyraża 

opinię, że odnawialne źródła energii na szczeblu regionalnym powinny być 

eksploatowane bardziej wydajnie; podkreśla, że szersze wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii sprawia również, że stają się one bardziej przystępne cenowo, a w sektorze 

ekologicznym powstaje więcej miejsc pracy; 

3. przypomina, że uzależnienie od niektórych nieodnawialnych źródeł energii wiąże się nie 

tylko z wpływem na klimat, ale również z bezsprzecznymi konsekwencjami 

geopolitycznymi i zagrożeniami dla bezpieczeństwa; 

4. uważa, że EFRR i Fundusz Spójności mogą znacznie przyczynić się do osiągnięcia celów 

dyrektywy 2009/28/WE i ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, a także 

do finansowania badań i innowacji w dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych, a jednocześnie wspierać tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy; 

podkreśla znaczenie koncentracji tematycznej w polityce spójności, która powinna 

przyczyniać się do ukierunkowania inwestycji na gospodarkę niskoemisyjną, obejmującą 

również energię ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza w związku z zasadniczą rolą celu 

tematycznego „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach”; wzywa państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków i lepszego 

wykorzystania możliwości finansowania przeznaczonego na ten cel, a jednocześnie 

podkreśla wynikające stąd szanse rozwoju przedsiębiorstw na szczeblu lokalnym i 

tworzenia miejsc pracy; przypomina o wspólnych przepisach EFRR i Funduszu Spójności 

wspierających kwalifikowalność projektów związanych z efektywnością energetyczną i 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych, budynkach 

użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach, i jest zdania, że regionalna integracja rynku 

energii, jaką można by osiągnąć dzięki tym funduszom, stanowiłaby istotny wkład 

polityki spójności w tej dziedzinie; 

5. przypomina, że należy dokładnie i systematycznie monitorować wykorzystanie funduszy 

europejskich na zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w koszyku 

energetycznym, by stworzyć bazę danych do wykorzystania w ocenie przyszłych strategii 

oraz by śledzić finansowanie i ocenę jego skuteczności; 

6. zwraca uwagę na wsparcie systemów ciepłowniczych z Funduszu Spójności i z 
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zadowoleniem przyjmuje fakt, że w tym sektorze energia ze źródeł odnawialnych jest 

coraz częściej używana jako alternatywa dla paliw kopalnych; 

7. wyraża rozczarowanie faktem, że wsparcie energii ze źródeł odnawialnych, wynoszące 

1,1 % funduszy polityki spójności w latach 2007-2013, podniesiono do zaledwie 1,4 % 

tych funduszy na okres 2014-2020; zaznacza w związku z tym, że fundusze polityki 

spójności mogą w większym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów dyrektywy 

2009/28/WE; 

8. zauważa, że w niektórych państwach członkowskich, którym daleko jeszcze do 

osiągnięcia celów tej dyrektywy, nadal na rozwój energii ze źródeł odnawialnych 

wykorzystuje się stosunkowo niewiele środków z europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych; zachęca organy krajowe, regionalne i lokalne, zwłaszcza w tych 

państwach członkowskich, do pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez 

europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, i podkreśla w tym kontekście znaczenie 

oddolnego planowania środków dotyczących zrównoważonej energii oraz wymiany 

najlepszych praktyk; zauważa, że należy uwzględnić różne potrzeby, zasoby i poziomy 

rozwoju państw członkowskich i regionów UE; 

9. wzywa państwa członkowskie, by dla osiągnięcia swych celów zacieśniły wzajemną 

współpracę, zwłaszcza przez stosowanie mechanizmów współpracy utworzonych na mocy 

dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii; 

10. zauważa, że regiony najbardziej oddalone, a także regiony, w których wzajemne 

połączenia infrastruktury systemów energetycznych są ograniczone lub w ogóle nie 

istnieją („wyspy energetyczne”), mogą sobie postawić za cel samowystarczalność 

energetyczną, i podkreśla, że cel, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne, można 

osiągnąć przez finansowanie zarówno z europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, jak i z EFIS, by w pełni wykorzystać potencjał energetyczny tych 

regionów z uwzględnieniem miejscowych zasobów; 

11. uważa również, że we wszystkich regionach UE należy wspierać w jak największym 

stopniu własną produkcję energii ze źródeł odnawialnych, począwszy od budynków 

użyteczności publicznej, by zwiększyć samowystarczalność, a tym samym 

bezpieczeństwo energetyczne; 

12. zachęca europejskie miasta i regiony, by rozszerzyły już wprowadzone lub opracowane 

środki i podjęły dalsze starania o zapewnienie czystego, zrównoważonego, wydajnego i 

energooszczędnego transportu z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, gdyż 

postępy w dążeniu do 10% udziału energii ze źródeł odnawialnych nie są w pełni 

zadowalające; uważa, że inwestycje w systemy punktów ładowania baterii opracowane na 

skalę regionalną powinny być priorytetem dla wszystkich europejskich miast i regionów, 

stosownie do ich specyfiki i potrzeb, w dążeniu do celu, jakim jest maksymalna przyjazna 

środowisku mobilność miejska; wzywa do finansowania we wszystkich państwach 

członkowskich inwestycji w transport publiczny zasilany energią ze źródeł odnawialnych, 

a także do oferowania dodatkowych zachęt finansowych na szczeblu lokalnym i 

regionalnym, by sprzyjać wzajemnym powiązaniom między obszarami miejskimi i 

podmiejskimi, a także wspierać większą samowystarczalność, konkurencyjność, wzrost 

gospodarczy, większe bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz lepsze warunki 

zatrudnienia; 
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13. zwraca się do Komisji o przeprowadzenie ilościowego pomiaru realnego wpływu środków 

z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych wykorzystanych w sektorze 

transportu (70 mld EUR) na obniżenie emisji gazów cieplarnianych i innych 

zanieczyszczeń oraz na przejście na bardziej zrównoważone środki transportu; 

14. apeluje do Komisji i państw członkowskich, by zapewniły pełne włączenie do unijnego 

programu rozwoju miast wszystkich celów ustalonych przez państwa członkowskie w 

dyrektywie 2009/28/WE oraz celów ustalonych przez Radę na 2030 r., które obejmują 

wymóg redukcji emisji, dając zarazem państwom członkowskim elastyczność w 

określaniu własnych opłacalnych rozwiązań; 

15. wzywa Komisję, by w nowej dyrektywie, która wyznaczy cele ram klimatyczno-

energetycznych na okres do roku 2030, opracowała – po szczegółowej konsultacji z 

państwami członkowskimi i w oparciu o ich specyfikę regionalną – krajowe wskaźniki 

oceny z myślą o osiągnięciu celów UE wyznaczonych we wspomnianych ramach; 

16. wzywa Komisję i grupę EIB do wzmożenia działań wspierających EFIS i odnośne 

platformy inwestycyjne z obszaru infrastruktury i innowacji, by pobudzić inwestycje w 

państwach członkowskich o dużym potencjale energii ze źródeł odnawialnych. 
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