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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 we 
wszystkich sektorach; zwraca jednak uwagę na znaczenie funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności dla wypracowania wymiaru społecznego polityki energetycznej, 
zgodnie z duchem solidarności między państwami członkowskimi, o którym mowa 
w traktacie lizbońskim, oraz dla walki z ubóstwem energetycznym gospodarstw 
domowych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji;

2. podkreśla wagę polityki spójności oraz przeznaczonych na nią środków finansowych dla 
pełnego rozwoju infrastruktury i sieci przesyłu energii między państwami członkowskimi 
i wszystkimi regionami UE, łącznie z tymi najbardziej oddalonymi, dla finalizacji 
i funkcjonowania wewnętrznego rynku energetycznego, dla bezpieczeństwa dostaw oraz 
dla osiągnięcia celu konwergencji wśród regionów UE; 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;

3. uznaje, że możliwość korzystania z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych 
instrumentów finansowych w celu finansowana działań na rzecz efektywności 
energetycznej oraz wykorzystywania energii odnawialnej w sektorze mieszkaniowym jest 
szczególnie ważna; apeluje zatem do Komisji i państw członkowskich, aby 
rozpowszechniały zrozumiałe i przystępne informacje na temat dostępnych instrumentów 
finansowych, zachęt, dotacji i kredytów służących wspieraniu projektów w zakresie usług 
związanych z efektywnością energetyczną. 


