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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. przypomina, że Parlament przyjął już sprawozdanie w sprawie roli polityki spójności UE i 
jej podmiotów we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej, w którym 
uwzględniono również kwestie dotyczące efektywności energetycznej;

2. podkreśla kluczową rolę, jaką polityka spójności będzie pełnić w zakresie wdrażania 
środków koniecznych do osiągnięcia unijnego celu 20 % oszczędności w zużyciu energii 
pierwotnej do 2020 r. oraz w utorowaniu drogi dla dalszego zwiększenia efektywności 
energetycznej po tym roku;

3. stwierdza, że celem podstawowym polityki spójności pozostaje zmniejszenie rozbieżności 
gospodarczych, społecznych i terytorialnych pomiędzy regionami oraz uważa, że polityka 
w zakresie efektywności energetycznej nie powinna być sprzeczna z tym celem; 
podkreśla, że priorytety niektórych najuboższych regionów UE mogą być odmienne, przy 
czym regiony te mogą w pierwszej kolejności wymagać inwestycji w innych obszarach; 
podkreśla, że siła polityki spójności tkwi w jej elastyczności i zdecentralizowanym 
zarządzaniu funduszami na szczeblu lokalnym;

4. zauważa, że inwestycje w efektywność energetyczną przyczyniają się do wzrostu 
gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia, zwłaszcza na poziomie lokalnym i 
regionalnym, a także do innowacji, niezależności energetycznej i zmniejszenia ubóstwa 
energetycznego w gospodarstwach domowych, a tym samym mogą wnosić pozytywny 
wkład w spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną; podkreśla, że przydział funduszy 
powinien opierać się na zasadzie proporcjonalności, opłacalności i wydajności 
ekonomicznej oraz nie może przyczyniać się do zwiększenia obciążeń administracyjnych;

5. 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, wyeliminowaniem biurokracji i zwiększoną elastycznością w 
przyznawaniu tych środków, zarówno na szczeblu UE, jak i na poziomie krajowym; 
uważa, że uproszczenie przyczyni się do sprawnego przydziału funduszy, wyższego 
wskaźnika absorpcji środków, 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;

6. zwraca uwagę, że państwa członkowskie nie muszą czekać do końca terminu wdrażania 
dyrektywy 2010/31/UE, ale inwestować w tworzenie nowych bardziej energooszczędnych 
materiałów oraz technologii, zdolnych do generowania zarówno miejsc pracy, jak i 
ożywienia przemysłowego oraz wzrostu konkurencyjności regionów UE;
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7. podkreśla korzyści, jakie mogą oferować inicjatywy JESSICA i ELENA pod względem 
inwestycji w zrównoważoną energię na szczeblu lokalnym, z myślą o wspieraniu miast i 
regionów w realizacji rentownych projektów inwestycyjnych w dziedzinie efektywności 
energetycznej, i wzywa do wspierania tych inicjatyw;

8. uznaje, że możliwość korzystania z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych 
instrumentów finansowych i instrumentów wsparcia finansowego w celu finansowana 
działań na rzecz efektywności energetycznej, w szczególności w sektorze 
mieszkaniowym, jest szczególnie ważna; wzywa zatem 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;

9. podkreśla znaczenie włączenia wymiaru efektywności energetycznej do strategii badań i 
innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, jaką państwa członkowskie i regiony będą 
musiały opracować, aby móc korzystać ze środków na innowacje w ramach przyszłej 
polityki spójności;

10. wyraża zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami w krajach takich jak Bułgaria, gdzie 
wysokie ceny energii doprowadziły do niepokojów społecznych, oraz wzywa do 
ukierunkowanych działań, aby uczynić energię przystępną cenowo dla zwykłych 
obywateli;

11. podkreśla w szczególności potencjalne korzyści społeczne z inwestycji w efektywność 
energetyczną, jako że inwestycje te mogą przyczynić się do zmniejszenia rachunków, 
jakie konsumenci płacą za korzystanie z energii; 

12. przypomina w szczególności o potencjale budynków publicznych i mieszkalnych w 
zakresie oszczędności energii, które to budynki odpowiadają za 40 % końcowego zużycia 
energii w Unii, oraz wzywa państwa członkowskie do szybkiego przyjęcia 
długoterminowych strategii sięgających poza 2020 r. w zakresie aktywizacji inwestycji w 
odnawianie budynków mieszkalnych i komercyjnych w celu poprawy charakterystyki 
energetycznej zasobów mieszkaniowych, zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE;

13. przypomina, że do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki będą budynkami o 
zużyciu energii bliskim zeru oraz że dwa lata przed tą datą nowe budynki zajmowane 
przez władze publiczne oraz będące ich własnością muszą stać się budynkami, których 
zużycie energii jest bliskie zeru; domaga się zatem, by państwa członkowskie 
przyspieszyły opracowywanie krajowych planów na rzecz zwiększenia liczby budynków, 
których zużycie energii jest bliskie zeru oraz aby wprowadziły na poziomie krajowym 
definicję budynków, których zużycie energii jest bliskie zeru, co odzwierciedlać będzie 
ich krajową, regionalną lub lokalną sytuację w tym zakresie;

14. podkreśla wagę polityki spójności oraz przeznaczonych na nią środków finansowych dla 
pełnego rozwoju inteligentnych sieci i infrastruktury przyczyniających się do 
powstawania efektywniejszych systemów energetycznych we wszystkich regionach oraz 
do mniejszego zużycia i utraty energii;

15. wzywa Komisję do wspierania państw członkowskich w poprawianiu potencjału 
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administracyjnego i kanałów informacyjnych w celu lepszego ukierunkowania 
istniejących środków; zachęca państwa członkowskie do pełnego wykorzystania funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w celu uruchomienia inwestycji w środki poprawy 
efektywności energetycznej; 

16. wzywa państwa członkowskie do ułatwienia tworzenia mechanizmów finansowych na 
rzecz środków poprawy efektywności energetycznej w celu maksymalizacji korzyści 
płynących z wielu strumieni finansowania, zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE; wzywa 
Komisję do wspierania państw członkowskich w tworzeniu mechanizmów finansowych 
oraz do ułatwiania wymiany najlepszych praktyk pomiędzy właściwymi krajowymi i 
regionalnymi organami i instytucjami;

17. domaga się przeprowadzenia przez państwa członkowskie kampanii informacyjnych w 
celu przedstawienia korzyści polegających na podniesieniu komfortu oraz zmniejszeniu 
rachunków w jednostkach, co można uzyskać poprzez wzrost efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych; przypomina jednocześnie, że najbardziej efektywne działania na 
rzecz zwiększenia efektywności energetycznej to działania na poziomie budynku, a nie 
jednostki budynku (np. mieszkania);

18. wyraża zaniepokojenie ostatnimi ustaleniami Trybunału Obrachunkowego, według 
których inwestycje w efektywność energetyczną w ramach polityki spójności nie były 
opłacalne na skutek niewłaściwego wdrożenia i wykorzystania funduszy przeznaczonych 
na realizację tego celu;

19. wzywa Komisję do niezwłocznego wdrożenia zaleceń Trybunału Obrachunkowego, 
według których finansowanie środków efektywności energetycznej w ramach polityki 
spójności powinno być poddawane odpowiedniej ocenie w zakresie potrzeb i regularnemu 
monitorowaniu oraz stanowić przedmiot zastosowania porównywalnych wskaźników 
wydajności i przejrzystych kryteriów wyboru projektów oraz standardowych możliwych 
do zaoszczędzenia kosztów inwestycyjnych w przeliczeniu na jednostkę energii, z 
zastosowaniem maksymalnego dopuszczalnego prostego okresu zwrotu nakładów.
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