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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. wspiera Komisję w podejmowanych przez nią wysiłkach w kierunku wypracowania 
wspólnego podejścia do polityki energetycznej prowadzącego do powstania w pełni 
trwałych i konkurencyjnych rynków wewnętrznych, zagwarantowania bezpieczeństwa 
dostaw energii oraz oferowania konsumentom niższych cen i powszechnego dostępu, 
podkreśla również, że polityka ta winna być w sposób trwały, spójny i strategiczny 
ukierunkowana na aspekt lokalny;

2. wzywa Komisję, państwa członkowskie, regiony i wszystkie zaangażowane podmioty, 
zarówno jako część krajowych strategicznych ram odniesienia, jak i programów 
operacyjnych na okres 2007-2013, oraz w zgodzie z wytycznymi strategicznymi 
przyjętymi przez Parlament, do efektywnego wykorzystywania możliwości, jakie daje im 
polityka spójności we wspieraniu europejskiej strategii na rzecz trwałej, konkurencyjnej i 
bezpiecznej energii;

3. nalega na Komisję, aby rozpatrzyła propozycje zawarte w omawianej strategii 
europejskiej przy sporządzaniu czwartego raportu na temat spójności, zwracając 
szczególną uwagę na rolę bezpiecznego dostępu do energii oraz na zróżnicowane, trwałe 
i efektywne korzystanie z energii jako dodatkowego wskaźnika spójności gospodarczej, 
społecznej i regionalnej; w tym celu wzywa Komisję do wzmocnienia obecności i działań 
zarówno EBI, jak i nowych finansowych instrumentów spójności (JASPERS, JEREMIE i 
JESSICA) w projektach związanych z efektywnym zużyciem energii oraz we wspieraniu 
energii odnawialnych;

4. uważa za konieczne dokonanie pełnej oceny środków i praktyk stosowanych aktualnie w 
ramach polityki energetycznej na poziomie europejskim oraz ich wdrożenie przez państwa 
członkowskie, a dopiero po tym fakcie ewentualne zaproponowanie nowych reguł i 
instytucji;

5. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że proponowana polityka energetyczna skupia się 
głównie na dostawach oraz że zbyt mało miejsca poświęca kwestiom efektywnego 
zużycia energii; zdecydowanie nalega na priorytetowe potraktowanie we wspólnej 
polityce energetycznej kwestii efektywnego zużycia energii, które już dzisiaj zapewnia 
konkretne i wymierne oszczędności, oraz odnawialnych i zdecentralizowanych źródeł 
energii, w szczególności w odniesieniu do urządzeń i technologii stosowanych w 
gospodarce komunalnej oraz w gospodarstwach domowych; podkreśla, że wspólna 
polityka energetyczna musi również ustalać warunki dla szybkiego i lepszego korzystania 
z nowych technologii, które okażą się gotowe do użycia w krótkim i długim terminie;

6. domaga się, aby wymiar terytorialny stanowił integralną część polityki energetycznej 
Unii, tak by sprzyjać bardziej zrównoważonemu rozdziałowi produkcji i zużycia energii 
na danym terenie w celu zagwarantowania lepszego rozmieszczenia działalności 
gospodarczej i mieszkańców;
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7. zwraca uwagę na fakt, że wiele regionów peryferyjnych i najbardziej oddalonych posiada 
znaczny potencjał w zakresie energii odnawialnych związany z ich położeniem 
geograficznym lub klimatycznym (nasłonecznienie, wystawienie na działanie wiatru, 
biomasa, energia fal); pragnie, aby ta wyjątkowa możliwość była w większym stopniu 
wykorzystywana, przede wszystkim w celu aktywnego przyczynienia się do realizacji 
celów z Kioto;

8. podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywają władze lokalne i regionalne a także rolę, jaką 
mogłyby odgrywać w związku z wprowadzaniem i wdrażaniem środków dotyczących 
włączenia energii odnawialnej i technologii oszczędności energii do projektów przez 
władze te realizowanych i otrzymujących fundusze wspólnotowe i krajowe, jak np. 
działania związane z energooszczędnością budynków, przy których mogą w pełni 
wykorzystać dyrektywę o charakterystyce energetycznej budynków1; wzywa władze 
lokalne i regionalne do stosowania najbardziej wydajnych pod względem energetycznym 
infrastruktur i usług, przykładowo do oświetlania ulic lub w systemach transportu 
publicznego;

9. domaga się udzielania zintegrowanego i stałego wsparcia władzom lokalnym i 
regionalnym w zakresie środków odnoszących się do efektywności energetycznej i 
trwałości źródeł energii wprowadzanych w ramach wszystkich unijnych programów 
finansowania, takich jak fundusze strukturalne, siódmy program ramowy, „Inteligentna 
Energia dla Europy”, a także w odniesieniu do działalności Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego;

10. wzywa Komisję do wydania, po przeprowadzeniu zorganizowanej debaty, komunikatu na 
temat roli władz lokalnych i regionalnych w polityce energetycznej z położeniem 
szczególnego nacisku na efektywność zużycia energii, odnawialne i/lub 
zdecentralizowane źródła energii niewytwarzające dwutlenku węgla, a także 
zrównoważony transport oraz wymiar miejski polityki energetycznej;

11. wzywa Komisję do udzielenia pełnego wsparcia - z korzyścią dla wszystkich obywateli 
Europy - właściwie funkcjonującemu rynkowi wewnętrznemu w sektorach gazu i 
elektryczności, także w celu zniesienia dominacji dotychczasowych dostawców 
monopolistycznych; ponadto wzywa do pogłębienia wzajemnych powiązań pomiędzy 
krajowymi rynkami gazu i elektryczności, co przyniesie szczególne korzyści regionom 
granicznym Unii.

  
1 Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności 

końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93//76/EWG 
(Dz.U. L 114, z 27.4.2006, str. 64).
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