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WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla, że oszczędne gospodarowanie zasobami i efektywność energetyczna mają 
fundamentalne znaczenie dla promowania zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami 
klimatu, a w związku z tym są w średniookresowej i długookresowej perspektywie 
kluczowymi elementami konkurencyjności;

2. zauważa, że według najnowszych szacunków Komisji UE najprawdopodobniej osiągnie 
cel 20% jedynie w połowie, a obecne plany państw członkowskich mogą znacznie 
odbiegać od ogólnego celu 20% efektywności energetycznej określonego w strategii 
Europa 2020, co doprowadzi do utraty szans na wzrost w wielu sektorach i regionach oraz 
do utraty możliwości tworzenia nowych miejsc pracy;

3. wskazuje, że istnieje znaczący potencjał w zakresie zmniejszania konsumpcji, szczególnie 
w sektorach energochłonnych, takich jak budownictwo, transport czy przemysł;

4. przyjmuje do wiadomości istnienie nowego „Planu na rzecz efektywności energetycznej 
z 2011 r.” (COM(2011)01091), przyjętego przez Komisję w marcu 2011 r., sugeruje 
jednak, że należy przyjąć dalej idące i bardziej restrykcyjne środki;

5. w związku z tym wzywa Komisję, aby zaproponowała prawnie wiążące krajowe cele 
w zakresie efektywności energetycznej, uwzględniając odmienne sytuacje wyjściowe 
poszczególnych państw członkowskich, ich wyniki gospodarcze oraz wcześniej podjęte 
w tym zakresie działania;

6. podkreśla, że europejski okres oceny koordynacji polityki gospodarczej ex-ante musi 
odzwierciedlać promowanie przejścia na gospodarkę sprzyjającą ochronie środowiska;

7. w związku z tym wzywa Komisję, aby w każdym rocznym sprawozdaniu gospodarczym 
uwzględniała sprawozdanie z postępów w zakresie wskaźników rachunków 
ekonomicznych środowiska.
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