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WSKAZÓWKI

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

1. z zadowoleniem przyjmuje ogólne podejście polegające na powiązaniu polityki spójności 
z celami strategii „Europa 2020” i jej inicjatywami przewodnimi, aby poczynić postępy na 
drodze do inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz wspierać przejście w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i 
energooszczędnej we wszystkich sektorach; zwraca ponadto uwagę na znaczenie funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności dla osiągnięcia celów krótko- i długoterminowych 
zgodnie z duchem solidarności między państwami członkowskimi, o którym mowa 
w traktacie lizbońskim, oraz dla walki z ubóstwem energetycznym w najmniej 
rozwiniętych regionach UE i gospodarstwach domowych znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji;

2. uważa, że cel polityki spójności polegający na europejskiej współpracy terytorialnej, a 
także strategie makroregionalne mogą zwiększyć możliwości współpracy w ramach 
projektów transgranicznych, w celu stworzenia skutecznych i inteligentnych połączeń 
źródeł energii lokalnej i regionalnej z wielkimi sieciami energetycznymi; zwraca zatem 
uwagę na potrzebę skutecznej współpracy regionalnej przy określaniu priorytetów w 
zakresie infrastruktury regionalnej i wdrażaniu projektów użyteczności publicznej; 
podkreśla potrzebę współpracy władz miejskich i regionów na szczeblu krajowym i 
europejskim, co może się przyczynić do likwidacji tzw. wysp energetycznych, do 
tworzenia wewnętrznego rynku energii i wdrażania przedsięwzięć z zakresu infrastruktury 
energetycznej; wzywa Komisję do stworzenia ogólnounijnego programu współpracy w 
oparciu o doświadczenia z programu partnerskiego, tak aby pogłębić współpracę między 
regionami o wysokim poziomie wykorzystania środków z funduszy UE a regionami o 
niskim poziomie ich wykorzystania oraz ułatwić rozpowszechnianie sprawdzonych 
wzorców postępowania;

3. podkreśla, że biurokracja i brak jasności proceduralnej utrudniły dostęp do funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zniechęciły podmioty, które najbardziej 
potrzebują tych funduszy, do ubiegania się o nie; opowiada się zatem za uproszczeniem 
zasad i procedur, zniesieniem obciążeń administracyjnych i zwiększoną elastycznością w 
alokowaniu tych środków, zarówno na szczeblu UE, jak i na poziomie krajowym; uważa, 
że uproszczenie przyczyni się do sprawnego przydziału funduszy, wyższego poziomu ich 
wykorzystania, zmniejszenia liczby błędów i skrócenia okresów płatności oraz umożliwi 
najuboższym państwom członkowskim i regionom pełne skorzystanie z instrumentów
finansowych mających na celu zmniejszenie dysproporcji między państwami i regionami; 
jest zdania, że trzeba osiągnąć równowagę między uproszczeniem, a stabilnością zasad i 
procedur;

4. podkreśla potrzebę rozwiązania problemu fragmentacji rynku energii w UE dzięki 
usunięciu przeszkód i słabych punktów w odpowiednich ramach regulacyjnych oraz w 
systemie dostępu do publicznych i prywatnych funduszy potrzebnych do opracowania i 
wdrożenia projektów;
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5. zwraca uwagę na potrzebę rozróżnienia, z jednej strony między celami polityki spójności, 
które przyczyniają się do realizacji celów strategii UE 2020, a z drugiej bardziej 
dalekosiężnymi celami polityki energetycznej UE, które również mają wpływ na kraje 
kwalifikujące się do otrzymania wsparcia z Funduszu Spójności; podkreśla, że Fundusz 
Spójności może być wykorzystany jako dodatkowe źródło finansowania projektów 
energetycznych, tylko jeżeli projekty te spełniają założenia polityki spójności;

6. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie europejskiego partnerstwa innowacyjnego –
inteligentne miasta i wspólnoty – oraz wzywa zainteresowanych partnerów 
zaangażowanych w proces planowania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast do 
większych wysiłków na rzecz promowania i pełniejszego czerpania z korzyści, jakie mogą 
oferować inicjatywy JESSICA i ELENA pod względem inwestycji w zrównoważoną 
energię na poziomie lokalnym, z myślą o pomaganiu miastom i regionom w realizacji 
rentownych projektów inwestycyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej, czystej 
energii spalania i odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego transportu 
miejskiego;

7. podkreśla wagę polityki spójności oraz przeznaczonych na nią środków finansowych dla 
pełnego rozwoju infrastruktury i sieci przesyłu oraz infrastruktury magazynowania energii 
(ze szczególnym naciskiem na inteligentne sieci i dystrybucję) między państwami 
członkowskimi i wszystkimi regionami UE, łącznie z tymi najbardziej oddalonymi, dla 
finalizacji i funkcjonowania wewnętrznego rynku energetycznego, dla zagwarantowania 
przystępnych cenowo, bezpiecznych i zrównoważonych dostaw energii oraz dla 
osiągnięcia celu konwergencji wśród regionów UE, biorąc pod uwagę szczególne 
potrzeby obywateli UE w każdym państwie członkowskim; podkreśla, że żaden z 
regionów państw członkowskich nie powinien zostać odizolowany od europejskiej sieci 
gazowej i elektrycznej po roku 2015, ani cierpieć z powodu nieodpowiedniego połączenia 
z siecią energetyczną;

8. zauważa, że wykorzystanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na rzecz 
programów finansujących wydajność energetyczną i projekty dotyczące energii 
odnawialnej dotychczas kończyło się sukcesem i przyczyniło się do ociągnięcia celów 
polityki UE;

9. uznaje, że możliwość korzystania z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych 
instrumentów finansowych i instrumentów pomocy finansowej w celu finansowana 
działań na rzecz efektywności energetycznej oraz wykorzystywania energii odnawialnej w 
szczególności w sektorze mieszkaniowym jest szczególnie ważna; apeluje zatem do 
Komisji i państw członkowskich, aby ustanowiły innowacyjne mechanizmy finansowe 
oraz ułatwiły wykorzystanie ww. funduszy dla potrzeb finansowania projektów w 
dziedzinie budynków wydajnych energetycznie oraz wytwarzania i przesyłu energii, na 
szczeblu lokalnym i regionalnym, dzięki zachętom, dotacjom i pożyczkom, oraz wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do rozpowszechnienia zrozumiałych i przystępnych 
informacji na temat dostępnych instrumentów finansowych, zachęt, dotacji i kredytów 
służących wspieraniu projektów w zakresie usług związanych z efektywnością 
energetyczną.; podkreśla, że aby zwiększyć wydajność energetyczną nowych i 
istniejących budynków mieszkalnych oraz zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii, działania planowane w ramach funduszy strukturalnych powinny również pojawić 
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się w regionalnych planach operacyjnych państw członkowskich, co zagwarantuje, że 
ostateczne decyzje będą podejmowane na szczeblu regionalnym;

10. podkreśla znaczenie włączenia wymiaru odnawialnych źródeł energii i wydajności 
energetycznej do strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, jaką 
państwa członkowskie i regiony będą musiały ułożyć, aby móc korzystać z funduszy na 
innowacje w ramach przyszłej polityki spójności; zauważa, że organy i zainteresowane 
podmioty na poziomie regionalnym i lokalnym mają do odegrania kluczową rolę w 
zakresie wprowadzania najpotrzebniejszych innowacji w sektorze energii, jeśli UE chce 
osiągnąć swoje cele dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wydajności 
energetycznej;

11. Podkreśla fakt, że polityka spójności oraz przyznane na nią fundusze powinny być 
skuteczniej realizowane w oparciu o zasadę proporcjonalności, opłacalności i 
odpowiedzialności; popiera zatem wykorzystanie instrumentów finansowych jako dźwigni 
dla inwestycji w sektorze prywatnym, w szczególności w celu realizacji dużych projektów 
z zakresu infrastruktury energetycznej, wydajności energetycznej i energii odnawialnej;

12. podkreśla znaczenie przeprowadzania regularnych przeglądów przydziału środków z 
Funduszu Spójności na projekty energetyczne, aby zwiększyć poziom wykorzystania 
środków i ukierunkować finansowanie na programy, które wykazały się wysokim 
poziomem wykorzystania środków, wartością dodaną i skutecznością;

13. podkreśla znaczną przewagę, jaką ma wykorzystanie funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności dla wdrażania sieci informacyjnych i komunikacyjnych potrzebnych do 
rozwoju bezpiecznej i trwałej inteligentnej sieci energetycznej w UE;

14. podziela opinię Komisji dotyczącą wspierania i zwiększania wykorzystania instrumentów 
finansowych w ramach polityki spójności, pamiętając o obecnych brakach finansowych i 
zapotrzebowaniu UE na środki na realizację strategii 2020; uważa, że instrumenty te mogą 
stanowić skuteczny i wydajny system wsparcia dla inwestycji w projekty potencjalnie 
efektywne ekonomicznie oraz stworzyć efekt dźwigni przez zmobilizowanie dodatkowych 
publicznych i prywatnych współinwestycji w celu uporania się z nieprawidłowościami na 
rynku w sektorze energii i zminimalizowania zakłóceń na rynku; uważa, że instrumenty 
finansowe powinny być dostosowane do konkretnych potrzeb regionów i docelowych 
odbiorców, co znacznie ułatwi dostęp do finansowania z korzyścią dla szerokiego 
spektrum podmiotów społeczno-gospodarczych na miejscu;

15. podkreśla znaczenie zwiększania zdolności administracyjnych – jednak bez zwiększania 
obciążeń administracyjnych – w państwach członkowskich, na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, a także pośród zainteresowanych podmiotów w celu pełnego i skutecznego 
wykorzystania środków przyznanych na projekty energetyczne (w tym w obszarach 
wydajności energetycznej i energii odnawialnej) w ramach polityki spójności, aby 
przezwyciężać przeszkody na drodze ku skutecznej synergii pomiędzy funduszami 
strukturalnymi a innymi funduszami oraz w celu wspierania skutecznego opracowywania 
polityki i jej wdrażania; wzywa państwa członkowskie do podejmowania dalszych 
wysiłków w celu przyciągnięcia i utrzymania wykwalifikowanej kadry zarządzającej 
funduszami UE;
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16. z zadowoleniem przyjmuje nowy wniosek w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” jako 
instrumentu dodatkowego i uzupełniającego w kontekście polityki spójności, którego 
celem jest zaspokojenie istotnej potrzeby inwestycji w modernizacje i rozbudowę 
europejskiej infrastruktury energetycznej, przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia 
celów strategii Europa 2020; wzywa Komisję do maksymalnego zwiększenia stopnia 
koordynacji między funduszami strukturalnymi a Funduszem Spójności z jednej strony, a 
instrumentem „Łącząc Europę” z drugiej.
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