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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. przypomina, że zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów „cele 

EFSI są osiągane w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju”, zgodnie z 

celem UE polegającym na zachowaniu, ochronie i poprawie jakości środowiska 

naturalnego oraz z jej zobowiązaniami w ramach porozumienia paryskiego; w związku 

z tym podkreśla potrzebę zapewnienia większej spójności unijnej polityki sektorowej z 

polityką finansowania; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zaangażowania 

miast, regionów i społeczeństwa obywatelskiego, co umożliwiłoby im odgrywanie 

aktywnej roli w przygotowywaniu i wdrażaniu konkretnych środków; 

2. przypomina, że umowy o partnerstwie i programy na podstawie rozporządzenia w 

sprawie wspólnych przepisów mają na celu promowanie efektywnego gospodarowania 

zasobami, łagodzenia skutków zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz 

horyzontalnych zasad partnerstwa, wielopoziomowego zarządzania, niedyskryminacji i 

równości płci; 

3. przypomina, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zapewniają duże 

możliwości w zakresie innowacji w dziedzinie energii i ich zastosowania na rynku i 

mogą tym samym odgrywać ważną rolę w transformacji sektora energetycznego w UE; 

z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar wprowadzenia 

ukierunkowanych instrumentów finansowych w celu osiągnięcia właściwej równowagi 

między dotacjami a instrumentami finansowymi i podkreśla, że partnerstwa publiczno-

prywatne (PPP) oraz wspólne przedsięwzięcia w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji 

mogłyby zachęcać sektor prywatny do inwestowania w czystą energię; podkreśla, że za 

pomocą europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych należy szerzej wspierać 

regiony i miasta w dziedzinie transformacji energetycznej; zwraca uwagę, że należy 

zwiększyć wsparcie ekonomiczne i środki na realizację lokalnych programów renowacji 

energetycznej; wzywa państwa członkowskie i Komisję do zaprzestania bezpośredniego 

lub pośredniego wspierania dotacji zakłócających lub szkodliwych dla środowiska 

naturalnego w celu przekierowania przepływów finansowych na badania nad czystą 

energią; przypomina, że w strategii UE na 2020 r. zobowiązano się do priorytetowego 

traktowania efektywności energetycznej i inicjatyw opartych na odnawialnych źródłach 

energii; 

4. odnotowuje ogólne postępy we wdrażaniu celów strategii „Europa 2020” w zakresie 

przejścia na odnawialne źródła energii; podkreśla jednak, że wyniki różnią się znacznie 

w poszczególnych państwach członkowskich; zwraca uwagę, że zwiększenie inwestycji 

w działania naukowe związane z czystą energią może pomóc zarówno w realizacji 

wyznaczonych zadań, jak i osiągnięciu wymiernych rezultatów; przypomina, że 

wiążące normy i cele mogą przyczynić się do rozwiązania problemów związanych ze 

zmianą klimatu i środowiskiem, zapewnienia trwałego bezpieczeństwa dostaw i 

utrzymania przewagi konkurencyjnej UE pod względem przyjaznych dla środowiska 

technologii energetycznych; podkreśla, że większość obecnie stosowanych technologii 

czystej energii (na przykład energia wiatrowa i słoneczna) jest w dużym stopniu 
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uzależniona od zmiennych czynników naturalnych, które mogą zagrozić stabilności 

dostaw energii w poszczególnych regionach lub nawet państwach członkowskich, i w 

związku z tym wzywa do zwrócenia należytej uwagi na wzajemne połączenie sieci 

elektrycznych, bilansowanie rezerw mocy, magazynowanie i inne środki niezbędne do 

zapewnienia pełnej operacyjności wspólnego rynku energii; apeluje, aby inwestycje 

zarówno w badania naukowe, jak i innowacyjne projekty szczególnie uwzględniały 

spółdzielnie produkujące energię odnawialną, inicjatywy mające na celu decentralizację 

i własną produkcję energii odnawialnej oraz innowacyjną działalność MŚP; podkreśla 

także znaczenie zachowania równowagi terytorialnej w Unii Europejskiej i szerszego 

wspierania regionów i miast słabiej w tej dziedzinie rozwiniętych; 

5. uważa, że należy dalej rozwijać podejście zakładające inteligentną specjalizację 

(skutkujące przeszło 120 strategiami w zakresie badań i innowacji odnoszących się do 

inteligentnej specjalizacji), przyjęte w zreformowanej polityce spójności na lata 2014–

2020; w tym kontekście zachęca też do nawiązywania partnerstw międzyregionalnych, 

również w dziedzinie energii, ze zwróceniem szczególnej uwagi na projekty współpracy 

transgranicznej; podkreśla konieczność poprawy informacji udzielanych beneficjentom 

na szczeblu lokalnym i regionalnym, tak aby zapewnić optymalne zaangażowanie 

małych i średnich przedsiębiorstw działających w tym obszarze oraz młodych 

przedsiębiorców, a także współpracę z uniwersytetami w celu zapewnienia sprawnego 

wdrażania innowacyjnych rozwiązań; podkreśla, że stała i wzmocniona polityka 

spójności na okres po 2020 r. jest konieczna, aby osiągnąć cele UE w zakresie czystej 

energii; 

6. podkreśla szczególne warunki i atuty niektórych terytoriów – takich jak regiony 

najbardziej oddalone – dla innowacji w dziedzinie czystej energii; podkreśla tutaj, że 

potrzebne jest dodatkowe wsparcie dla regionów słabiej rozwiniętych, odległych i 

wiejskich, co zapewni konwergencję energetyczną we wszystkich regionach UE; 

7. podkreśla znaczenie podejścia oddolnego, multidyscyplinarnego i neutralnego pod 

względem technologicznym, obejmującego wszystkie zainteresowane strony – władze 

lokalne, regionalne i krajowe, uniwersytety i MŚP – w celu stymulowania badań, 

rozwoju i innowacji, zarówno pod względem technologii, jak i partnerstw w ramach 

Europejskiej Rady ds. Innowacji, która może wnieść wkład dzięki innowacyjnym 

produktom, w szczególności poprzez środki na rzecz rozruchu i rozwoju MŚP; 

podkreśla, że aby transformacja energetyki się powiodła, władze regionalne i lokalne 

oraz zainteresowane podmioty, w tym również mniejsze, powinny być zaangażowane w 

proces kształtowania polityki na wczesnym etapie; 

8. jest zaniepokojony różnorodnością i złożonością istniejących instrumentów 

finansowych („Horyzont 2020”, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, 

Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Europejski Fundusz 

Inwestycji Strategicznych itp.), które mogłyby zostać wykorzystane jako dodatkowe 

narzędzie jedynie w tych sektorach, w których okazały się bardziej odpowiednie niż 

dotacje na realizację celów polityki spójności, i nalega, by dołożyć starań w celu 

uproszczenia i koordynacji tych instrumentów, tak aby władze regionalne i lokalne oraz 

promotorzy małych projektów mieli łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania, 

przyczyniając się w ten sposób do ogólnej spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej; podkreśla, że instrumenty te powinny być dostosowane do konkretnych 
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potrzeb poszczególnych regionów; zwraca uwagę, że w celu zwiększenia synergii i 

zmniejszenia komplementarności funduszy UE należy dalej rozwijać kompleksowy 

instrument doradczy i europejski portal projektów inwestycyjnych, z myślą o 

kierowaniu potencjalnych inwestorów do odpowiednich instrumentów finansowania; 

podkreśla, że samo uproszczenie i lewarowanie instrumentów finansowych UE w 

drodze uruchomienia inwestycji prywatnych nie wystarczą, i dla pokrycia niezbędnych, 

ambitnych projektów infrastrukturalnych konieczne będzie finansowanie publiczne ze 

środków UE, zważywszy na trudności w dostępie do instrumentów finansowych i 

złożoność procedur, które zostały wymienione przez beneficjentów jako główne 

przeszkody; w związku z tym w polityce spójności po 2020 r. nie należy wyznaczać 

obowiązkowego poziomu wykorzystania instrumentów finansowych; popiera 

zwiększenie wydatków związanych z klimatem w polityce spójności po 2020 r.;  

9. podkreśla konieczność zapewnienia stabilnego, zrównoważonego, przejrzystego i 

przewidywalnego otoczenia regulacyjnego na potrzeby rozwoju innowacyjnych 

projektów, przewidującego tematyczną i geograficzną alokację zasobów oraz łatwiejsze 

upowszechnianie innowacji wśród obywateli; uważa, że państwa członkowskie mają do 

odegrania kluczową rolę w transformacji sektora energetycznego i podkreśla 

konieczność koordynacji środków w zakresie badań i innowacji mających na celu 

transformację sektora energetycznego na szczeblu UE, aby osiągnąć cele UE w 

dziedzinie energii; podkreśla, że ważne jest nasilenie wysiłków służących transformacji 

regionów słabiej rozwiniętych, aby mogły one wykorzystać potencjał czystej energii i 

gospodarki obiegowej w celu zapewnienia szybkiej spójności; zachęca państwa 

członkowskie do przyłączenia się do inicjatywy „Mission Innovation” i zwiększenia 

wydatków na badania; uważa, że przyszłe planowanie europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych powinno być lepiej zintegrowane z krajowymi planami 

w zakresie energii i klimatu na 2030 r.; 

10. uważa, że agenda miejska UE jest ważnym narzędziem w angażowaniu miast i 

propagowaniu transformacji sektora energetycznego w UE i podkreśla znaczenie zachęt 

do innowacji w zakresie efektywności energetycznej budynków, aby osiągnąć cel 

obniżenia zużycia energii do minimum do 2050 r. apeluje o elastyczne, dostosowane do 

potrzeb podejście do wdrażania agendy miejskiej, przewidujące zachęty i wytyczne w 

celu pełnego wykorzystania potencjału miast; zauważa, że regiony i obszary miejskie 

najlepiej nadają się do testowania i wdrażania zintegrowanych rozwiązań 

energetycznych mających bezpośredni związek z obywatelami; uważa, że synergie 

między politykami UE należy wzmocnić przez przyjęcie jednolitego i spójnego 

stanowiska UE wobec środków antydumpingowych, co zapewni przemysłowi 

wytwórczemu możliwość wykorzystania w pełni transformacji sektora energetycznego; 

11. z zadowoleniem przyjmuje zbliżającą się rewizję dyrektywy w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków; wzywa jednak państwa członkowskie do podejmowania 

dalszych inicjatyw, aby poprawić warunki dla gospodarstw domowych dotkniętych 

ubóstwem energetycznym; postrzega poprawę efektywności energetycznej jako szansę 

na stworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności w sektorze budowlanym; w 

związku z tym zaleca, aby promować biogospodarkę, zwłaszcza wśród młodych 

przedsiębiorców działających w tym sektorze; 

12. podkreśla potrzebę jak największego rozszerzenia planu inwestycyjnego dla Europy o 
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finansowanie MŚP, które powinno być dostosowane do ich potrzeb; 

13. uważa, że obywatele powinni być w centrum procesu transformacji energetyki i że 

bardziej zdecentralizowany, oddolny i ukierunkowany na użytkownika system 

energetyczny, w którym mogą uczestniczyć i dzięki któremu mogą przyspieszyć 

przyszły rozwój i innowacje konsumenci, lokalne społeczności energetyczne, miasta i 

małe start-upy, jest czynnikiem napędzającym innowacje; popiera zatem wspieranie i 

harmonizację edukacji technicznej dzieci i młodzieży w UE; zwraca uwagę na 

znaczenie zdolności administracyjnych oraz wiedzy obywateli w odniesieniu do 

ostatecznych celów, środków i możliwości uczestnictwa w przechodzeniu na czystą 

energię; 

14. podkreśla znaczenie określenia i zwalczania nadmiernej biurokracji i nieuczciwych 

praktyk rynkowych, biorąc pod uwagę ich negatywny wpływ na wczesne etapy 

powstawania rewolucyjnych technologii; 

15. uznaje kluczową rolę regionów, miast i miejscowości w promowaniu 

odpowiedzialności za ogólnoświatową transformację sektora energetycznego oraz 

oddolnego popierania innowacji związanych z klimatem i energią; wzywa do 

stosowania tych samych norm jakości środowiska w odniesieniu do całej energii 

wprowadzanej na rynek UE; wyraża zaniepokojenie co do zachowania miejskich 

terenów zielonych; 
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