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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że efektywność energetyczna jest najbardziej opłacalnym środkiem 
pozwalającym na zmniejszenie emisji CO2 i innych emisji i że oferuje ona wyjątkowe 
możliwości w zakresie wspierania i tworzenia miejsc pracy, jednocześnie zmniejszając 
zależność od importu energii; zauważa, że zdaniem Komisji, korzyści wynikające z 
oszczędności energii mogłyby przekroczyć 1 000 EUR rocznie na gospodarstwo domowe;

2. uważa, że pomimo osiągniętych postępów, np. dzięki przyjęciu pakietu w sprawie 
wydajności energetycznej, obowiązujące obecnie przepisy i środki dotyczące wydajności 
energetycznej nie będą wystarczające, by w pełni wykorzystać potencjał w zakresie 
opłacalnych ekonomicznie oszczędności energii; stwierdza, że skutki kryzysu 
gospodarczego i strategie polityczne wdrożone przed końcem 2009 r. przyniosły 
oszczędności w wysokości około 9% w porównaniu z przewidywaniami na 2020 r.; 
wydaje się zatem, że wynoszący 20% docelowy poziom opłacalnych ekonomicznie 
oszczędności energii w UE na 2020 r. nie zostanie osiągnięty bez dalszych działań;

3. zwraca uwagę, że chociaż UE postawiła sobie wiążący cel, jakim jest osiągnięcie 20% 
udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 2020 r. i pomimo obowiązującej 
dyrektywy, która określa środki osiągnięcia tego celu, efektywność energetyczna, która 
jest bardziej opłacalnym narzędziem, nie podlega podobnym przepisom; uważa zatem, że 
jest właściwe, aby wszelkie przyszłe przepisy UE prowadziły do takiego samego poziomu 
inwestycji w dziedzinie efektywności energetycznej, jak w przypadku odnawialnych 
źródeł energii; wzywa Komisję do przedstawienia do końca 2010 r. wniosku 
ustawodawczego podobnego do dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, który 
wprowadziłby wiążący cel, zakładający obniżenie zużycia energii o 25% dzięki 
wydajności energetycznej;

4. zwraca uwagę, że nie należy prowadzić dalszych działań w zakresie promowania energii 
ze źródeł odnawialnych i że rządy państw członkowskich powinny zobowiązać się do 
przyjęcia długoterminowych ram prawnych gwarantujących długofalowe inwestycje i 
otwarcie rynków; zaznacza, że aby wprowadzać zachęty umożliwiające rozwój 
technologiczny, dzięki któremu obniżone zostaną koszty, niezbędna jest strategia 
umiarkowanych subwencji;

5. podkreśla znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w związku z 
podnoszeniem wydajności energetycznej oraz zwraca uwagę na to, jak istotną rolę 
odgrywają one, zwłaszcza w przypadku inteligentnych systemów pomiarowych i 
inteligentnych sieci energetycznych, we włączaniu odnawialnych źródeł energii do 
systemu zaopatrzenia w energię;

6. wskazuje, że cele długoterminowe mają również kluczowe znaczenie dla podmiotów 
gospodarczych, i dlatego proponuje wprowadzenie długoterminowych celów w zakresie 
zmniejszenia zużycia energii o 42% do 2030 r. i o 75% do 2050 r.;
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7. wzywa do przyjęcia środków, które pozwolą rozwiązać problem efektu zwrotnego, tak 
aby dopilnować, by wpływ ulepszeń technicznych nie został zniweczony oddolnym 
naciskiem na ceny energii i wzrost zużycia;

8. podkreśla, że właściwe wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu jest kluczowym 
priorytetem i przypomina, że dyrektywa przewiduje już środki wykonawcze w odniesieniu 
do 12 grup produktów do 2007 r.; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
usprawnienia nadzoru rynku w celu zapewnienia zgodności, zwłaszcza z produktami 
importowanymi, oraz zwraca się do Komisji i państw członkowskich o usprawnienie 
procesu komunikacji w odniesieniu do podejmowanych działań; podkreśla, że zgodnie z 
dyrektywą należy określić minimalne wymagania w zakresie najmniejszych kosztów 
cyklu życia, uwzględniając najlepsze produkty, tj. produkty osiągające najlepsze rezultaty 
na rynku;

9. zachęca Komisję do wspierania działań krajowych polegających na wprowadzaniu zachęt 
podatkowych lub przyznawaniu subwencji w zgodzie z przepisami UE dotyczącymi 
pomocy państwa w celu pobudzenia popytu na usługi związane z wydajnością 
energetyczną;

10. pomimo właściwego wdrożenia dyrektywy w sprawie ekoprojektu podkreśla, że w 
pewnych sektorach dodatkowe korzyści z wydajności energetycznej można osiągnąć w 
skuteczniejszy sposób poprzez zastosowanie systemów zintegrowanych; wzywa Komisję 
do szczegółowego zbadania takich możliwości i przygotowania odpowiednich narzędzi 
prawodawczych umożliwiających wdrożenie innego podejścia, które pozwoli zająć się 
problemem wydajności energetycznej również na poziomie systemu, a nie jedynie na 
poziomie produktu;

11. wyraża ubolewanie z powodu nikłych postępów i ograniczonych ambicji w zakresie 
środków realizacji koncepcji ekoprojektu w odniesieniu do ważnych produktów na prąd, 
takich jak urządzenia do podgrzewania wody i bojlery; jest zaniepokojony, iż 
odzwierciedla to brak poparcia politycznego Komisji dla realizacji celów w dziedzinie 
wydajności energetycznej;

12. uważa, że wszystkie narzędzia, w tym opodatkowanie pojazdów i paliw, etykietowanie, 
minimalne normy wydajności i środki mające na celu poprawę i wspieranie transportu 
publicznego, są pilnie potrzebne do zajęcia się kwestią emisji związanych z transportem;

13. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku ustawodawczego mającego na celu 
przekształcenie dyrektywy w sprawie usług energetycznych, obejmującego obowiązki 
dostawców energii w celu zmniejszenia zużycia energii; podkreśla, że taki wniosek 
powinien zapewnić zarówno odpowiedni udział MŚP w działaniach na rzecz efektywności 
energetycznej jak i wspieranie mobilizacji indywidualnych gospodarstw domowych w 
dążeniu do tego samego celu;

14. zwraca się do Komisji o wspieranie i promowanie budowy i rozwoju europejskiej sieci 
wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC), która będzie w stanie optymalnie wykorzystać 
energię ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza energię wiatrową i wodną; sieć taka 
umożliwiłaby przesył energii na duże odległości przy jednoczesnej minimalizacji strat 
przesyłowych oraz zjawisko synergii między wszystkimi odnawialnymi źródłami energii;
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15. podkreśla znaczenie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej ( układ CHP) 
a szczególnie układu mikro CHP dla domów 1-3-rodzinnych i zwraca się do Komisji o 
zbadanie instrumentów prawnych i finansowych niezbędnych do wykorzystania pełnego 
potencjału tych układów oraz o zaproponowanie wszelkich niezbędnych działań i 
środków prawnych;

16. podkreśla znaczenie sieci kogeneracji rozproszonej lub trójgeneracji umożliwiającej w 
praktyce dwa razy wyższą wydajność energetyczną; ponadto zaznacza, że 
przechowywanie energii cieplnej i służącej do chłodzenia uelastyczniłoby sieć w 
godzinach szczytu, umożliwiając wytwarzanie energii elektrycznej i przechowywanie 
energii cieplnej wówczas, gdy produkcja przekracza lokalne potrzeby;

17. zwraca się o ustanowienie ram prawnych, dzięki którym w długofalowej perspektywie 
wszystkie budynki, w tym istniejące budynki, będą neutralne dla klimatu najpóźniej do 
2050 r.;

18. podkreśla, że należy jasno określić, jakie zasoby finansowe można przeznaczyć na 
działania i projekty w dziedzinie wydajności energetycznej (analogicznie do jasno 
określonych środków budżetowych na podobne działania w dziedzinie odnawialnych 
źródeł energii); zaznacza, że należy zadbać o optymalne wykorzystanie środków 
dostępnych np. w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, funduszu 
ELENA, a także kwot pozostających do dyspozycji w ramach europejskiego planu 
naprawy gospodarczej, które można przeznaczyć na projekty w dziedzinie wydajności 
energetycznej lub energii ze źródeł odnawialnych; wskazuje, że w ramach prac nad 
nowymi instrumentami finansowymi należy zwracać uwagę na inne istniejące instrumenty 
dostępne obecnie w państwach członkowskich, aby korzystać z synergii i unikać 
powieleń;

19. podkreśla znaczenie odpowiedniego finansowania w dziedzinie wydajności energetycznej, 
w tym części dochodów uzyskanych z aukcji w ramach handlu emisjami; podkreśla, że 
wydajność energetyczna musi stanowić priorytet w ramach kolejnego ramowego 
programu w zakresie badań (8 PR);

20. zaleca utworzenie w każdym z państw członkowskich funduszu wydajności energetycznej 
lub, alternatywnie, utworzenie europejskiego funduszu wydajności energetycznej; 
połączone środki, jakimi dysponowałyby fundusze krajowe lub fundusz europejski, 
powinny wynosić co najmniej 2 mld rocznie;

21. wzywa Komisję do opracowania odpowiednich ogólnoeuropejskich instrumentów, 
których celem będzie wspieranie wydajności energetycznej i do uzgodnienia ich z 
państwami członkowskimi, aby wprowadzić więcej zachęt i osiągnąć cel polegający na 
jak najszybszym ograniczeniu emisji CO2;

22. zauważa, że jednym z celów nowego planu działania na rzecz efektywności energetycznej 
powinno być pełne włączenie kryteriów dotyczących wydajności energetycznej do 
polityki zamówień publicznych;

23. podkreśla, że wydajność energetyczna powinna zostać włączona do wszelkich odnośnych 
obszarów polityki, takich jak finansowanie, rozwój regionalny i rozwój terenów 
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miejskich, transport, rolnictwo, przemysł i edukacja; uważa, że systematyczne określanie 
wydajności energetycznej jako kryterium przyznania finansowania w dziedzinie 
zamówień publicznych i uzależnianie od niego finansowania projektów ze środków 
publicznych byłoby silnym bodźcem dla realizacji tej polityki;

24. dostrzega korzyści w jednoczesnym przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu świetlnemu i 
podnoszeniu wydajności energetycznej poprzez zastąpienie tradycyjnego oświetlenia w 
miejscach publicznych i punktowego oświetlenia ważnych pod względem turystycznym 
budynków w miastach wydajniejszym i lepiej ukierunkowanym oświetleniem;

25. podkreśla, że należy poświęcić większą uwagę analizie skutków ustanowienia norm 
wydajności energetycznej, w tym powiązań między ceną a jakością produktów 
końcowych, efektów wydajności energetycznej i korzyści dla konsumentów; przyznaje, że 
Komisja analizuje wszystkie te skutki, ale nalega, by Komisja i państwa członkowskie 
wzmogły wysiłki w zakresie komunikacji i kontroli nad produktami, również 
importowanymi, takimi jak np. żarówki energooszczędne;

26. zwraca się o przygotowanie europejskich strategii na rzecz szkolenia i podnoszenia 
świadomości w związku z wydajnością energetyczną; opracowywanie i wprowadzanie 
technologii i systemów w dziedzinie wydajności energetycznej wymaga specjalnie 
ukierunkowanego kształcenia siły roboczej (przedsiębiorców budowlanych, instalatorów, 
architektów, ekspertów, wytwórców itd.) w szczególności w zakresie dyrektywy w 
sprawie charakterystyki energetycznej budynków1; ponadto podkreśla, że należy 
przygotować programy w zakresie podnoszenia świadomości, aby informować
konsumentów i MŚP o tym, w jaki sposób mogą zmniejszyć własne zużycie energii, co 
można uczynić poprzez wspólne wysiłki krajowych agencji ds. energii i izb handlowych; 
wzywa Komisję, aby włączyła edukację na temat wydajności energetycznej do 
zmienionego planu działania w dziedzinie wydajności energetycznej;

27. zauważa, że zaletą pojazdów elektrycznych jest ich wkład w poprawę czystości powietrza 
na obszarach zabudowanych; wzywa Komisję do dokonania skrupulatnej oceny skutków 
powszechnego korzystania z samochodów elektrycznych w odniesieniu do wydajności 
energetycznej i zgodności z celami w zakresie ograniczania emisji CO2;

28. podkreśla, że aby osiągnąć wymienione wyżej cele w zakresie wydajności energetycznej, 
należy inwestować w sektor transportu, zwłaszcza w koleje i transport miejski, 
minimalizując tym samym korzystanie z bardziej energochłonnych środków transportu;

29. wzywa Komisję do priorytetowego potraktowania kwestii wydajności energetycznej w 
przygotowywanej białej księdze na temat przyszłości transportu i zaproponowania w niej 
ostrzejszych norm dotyczących wydajności pojazdów, systemów zarządzania prędkością, 
promowania przejścia na mniej energochłonne formy transportu, w tym transportu 
publicznego, a także działań promujących paliwa ze źródeł odnawialnych i paliwa 
alternatywne;

30. uważa, że koniecznie należy unikać strat biogazów i ciepła w procesie przetwarzania 
                                               
1 Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków (przekształcenie).
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odpadów poprzez odzyskiwanie i wytwarzanie pary lub energii elektrycznej; uważa, że 
nie powinno się wydawać zezwoleń zakładom przetwarzania odpadów, które w żadnej 
formie nie odzyskują ciepła lub nie wytwarzają energii;

31. przywiązuje wielką wagę do procesów planowania na szczeblu europejskim; wydajność 
energetyczna powinna zajmować ważne miejsce w planie działania w dziedzinie energii 
na lata 2011–2020; należy jak najszybciej przedstawić nowy europejski plan działania w 
dziedzinie wydajności energetycznej, a wydajność energetyczna powinna odgrywać 
ważną rolę w przyszłym planie realizacji koncepcji niskoemisyjnego systemu 
energetycznego i takiejże gospodarki do roku 2050;

32. zwraca uwagę, że chociaż oszczędność energii na pewno stwarza możliwości 
gospodarcze, rynek usług energetycznych wciąż jest ograniczony, a liczba przedsiębiorstw 
tej branży w większości krajów pozostaje dość niska; stwierdza, że przedsiębiorstwa 
działające na rynku usług energetycznych mogą pobudzać do działań i pomagać w 
poszukiwaniu rozwiązań finansowych we wszystkich sektorach energii końcowej; uważa, 
że w sektorze budowlanym należy zachęcać do remontów i stosowania wydajnych 
urządzeń, w transporcie należy w optymalny sposób eksploatować wydajne pojazdy, 
natomiast w przemyśle należy wykorzystać duży potencjał oszczędności związany z 
wydajniejszymi procesami;

33. podkreśla, że poparcie dla wydajności energetycznej u źródła, a mianowicie produkcji 
energii pierwotnej, i zajęcie się kwestią strat energii (elektrycznej) podczas transportu 
przez sieci, powinny być uważane za priorytet; dążenie do bardziej zdecentralizowanego 
systemu produkcji zmniejszyłoby odległości transportu i tym samym straty energii 
podczas transportu;

34. wzywa przemysł (naftowo–) chemiczny w całej UE do zwiększenia energii odzyskiwanej 
podczas spalania;

35. zauważa, że bardziej efektywne korzystanie z zasobów doprowadziłoby również do 
znaczącej poprawy w zakresie efektywności energetycznej.
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