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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. podkreśla kluczową rolę, jaką polityka spójności będzie pełnić w zakresie wdrażania 
środków koniecznych w celu osiągnięcia unijnego celu 20 % oszczędności w zużyciu 
energii pierwotnej do 2020 r.;

2. stwierdza, że celem podstawowym polityki spójności pozostaje zmniejszenie różnic 
ekonomicznych i społecznych pomiędzy regionami oraz uważa, że polityki w zakresie 
efektywności energetycznej nie powinny być sprzeczne 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;

3. zauważa, że inwestycje w efektywność energetyczną mogą się przyczynić do wzrostu 
gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia, innowacji i zmniejszenia ubóstwa 
energetycznego w gospodarstwach domowych i tym samym mogą wnosić pozytywny 
wkład w spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną;

4. 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;

5. podkreśla w szczególności potencjalne korzyści społeczne z inwestycji w efektywność 
energetyczną, jako że inwestycje te mogą przyczynić się do zmniejszenia rachunków za 
energię u osób w niekorzystnej sytuacji społecznej;

6. przypomina w szczególności o potencjale budynków publicznych i mieszkalnych w 
zakresie oszczędności energii, które to budynki stanowią 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;

7. zachęca państwa członkowskie do pełnego wykorzystania funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w celu uruchomienia inwestycji w środki poprawy efektywności 
energetycznej;

8. 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 ułatwiania wymiany najlepszych praktyk pomiędzy właściwymi krajowymi i 
regionalnymi organami i instytucjami;
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9. wyraża zaniepokojenie ostatnimi ustaleniami Trybunału Obrachunkowego, według 
których inwestycje w efektywność energetyczną w ramach polityki spójności nie były 
racjonalne pod względem kosztów;

10. 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. 


