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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. zwraca uwagę, że polityka spójności to podstawowe narzędzie realizacji celu 20-20-20 do 
2020 r. i opracowania spójnej strategii dążenia do europejskiej gospodarki 
charakteryzującej się wysoką efektywnością energetyczną i niskim poziomem emisji CO2
w średniej i długiej perspektywie; stwierdza, że inwestycje w przedsięwzięcia dotyczące 
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii nie posuwają się naprzód tak, 
jak tego oczekiwano;

2. zwraca się do Komisji o wskazanie przeszkód w wykorzystaniu większego odsetka 
funduszy w dziedzinie energii oraz o przedstawienie dodatkowych środków mających 
zaradzić tej sytuacji;

3. w związku z przeglądem polityki spójności i perspektywy finansowej UE wzywa
Komisję, aby oszczędności energii włączano automatycznie do warunków, które należy 
spełnić, by uzyskać środki z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności, oraz aby 
Komisja ustanowiła mechanizm rezerwowania środków mający na celu zwiększenie 
odsetka funduszy przyznawanych na przedsięwzięcia z zakresu efektywności 
energetycznej i zdecentralizowanych odnawialnych źródeł energii;

4. uznaje fakt, że wydajne korzystanie z zasobów przynosi liczne korzyści społeczne i 
gospodarcze, zwłaszcza w postaci tworzenia miejsc pracy, których nie można przenieść 
poza UE, zarówno na obszarach wiejskich, jak i w strefach miejskich, a przede wszystkim 
w małych i średnich przedsiębiorstwach;

5. zwraca uwagę na ważną rolę technologii komunikacyjnych i informacyjnych w sprzyjaniu 
efektywności energetycznej oraz spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w UE;

6. stwierdza niejednakowy rozwój inwestycji w dziedzinie gospodarki cyfrowej; zwraca się 
do Komisji i państw członkowskich, by zwiększyły wsparcie dla technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych, pobudzając innowacyjność w tej dziedzinie, oraz by 
wzmogły wysiłki na rzecz wspierania inwestycji w nowe, otwarte i konkurencyjne sieci 
szerokopasmowe gwarantujące dostęp do Internetu jako usługę powszechną, co zmniejszy 
przepaść cyfrową między europejskimi obywatelami.


