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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. 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 sposób 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; oraz 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%; 

3. 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.; 

4. 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.; 

5. 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 odpowiedni udział MŚP w działaniach na rzecz efektywności 
energetycznej; 

6. 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.


