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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmiany planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii
(2010/2107(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 października 2006 r. zatytułowany „Plan 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału” 
(COM(2006) 545),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 stycznia 2008 r. zatytułowany „20 i 20 do 
2020 r. – szansa Europy na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym” (COM(2008) 30),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 listopada 2008 r. zatytułowany „Efektywność 
energetyczna: realizacja celu 20 procent” (COM(2008) 772),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 stycznia 2007 r. zatytułowany „Europejska 
polityka energetyczna” (COM(2007) 1) oraz późniejszy komunikat Komisji z dnia 13 
listopada 2008 r. zatytułowany „Drugi strategiczny przegląd sytuacji energetycznej – plan 
działania dotyczący bezpieczeństwa energetycznego i solidarności energetycznej UE” i 
towarzyszące mu dokumenty (COM(2008) 781),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 z dnia 
13 lipca 2009 r. ustanawiające program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez 
przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki 
(Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej)1,

– uwzględniając dyrektywę 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dyrektywa w sprawie usług 
energetycznych)2,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o 
produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią3,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/WE z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków4,

– uwzględniając dokument podsumowujący Komisji z dnia 7 maja 2010 r. zatytułowany „W 
kierunku nowej strategii energetycznej dla Europy 2011-2020”,

– uwzględniając niezależne badanie przygotowane na wniosek Komisji pt. „Company Car 
Taxation. Subsidies, welfare and economy” (Opodatkowanie samochodów służbowych.

                                               
1 Dz.U. L z 31.7.2009, s. 31.
2 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 64.
3 Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1.
4 Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13.
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Dotacje, dobrostan a gospodarka)1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie drugiego strategicznego 
przeglądu sytuacji energetycznej2,

– uwzględniając art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu PE,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności, jak również Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że oszczędność energii jest najbardziej opłacalnym i najszybszym 
sposobem zmniejszenia emisji CO2 i innych emisji oraz zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw, w związku z czym efektywność energetyczna powinna być kluczowym 
priorytetem każdej przyszłej strategii UE, a zwłaszcza strategii 2020,

B. mając na uwadze, że energooszczędność przynosi korzyści gospodarcze; mając na 
uwadze, że import energii do Unii wzrósł i miał wartość 332 mld EUR w 2007 r. i że 
zgodnie z obliczeniami Komisji korzyści energetyczne mogą przekroczyć 1 tys. EUR 
rocznie na gospodarstwo domowe3, a skuteczna realizacja celu dotyczącego wydajności 
energetycznej pozwoliłaby UE zaoszczędzić ok. 100 mld EUR i obniżyć emisje o blisko 
800 mln ton rocznie4,

C. mając na uwadze, że w celu osiągnięcia do 2020 r. celu zwiększenia efektywności 
energetycznej o 20% należy zintensyfikować działania, a także mając na uwadze, że 
kontrola postępów w realizacji tego celu nie jest wystarczająca,

D. mając na uwadze, że okres zwrotu inwestycji w efektywność energetyczną jest krótki i że 
inwestycje prowadzą do powstania na obszarach wiejskich i miejskich nowych miejsc 
pracy, których w większości nie można zlecać na zewnątrz, szczególnie w sektorze 
budownictwa i MŚP,

E. mając na uwadze, że wykorzystywanie funduszy publicznych w rewolwingowych 
instrumentach finansowych celem wprowadzenia zachęt finansowych dla środków w 
dziedzinie efektywności energetycznej ma w czasach ograniczeń budżetowych tę 
przewagę, że umożliwia utrzymanie większości tych funduszy przez dłuższy okres czasu,

F. mając na uwadze, że większe zużycie energii jest napędzane przez popyt i że istnieje 
rzeczywista potrzeba usunięcia przeszkód rynkowych utrudniających wprowadzenie do 
obrotu większej liczby energooszczędnych produktów,

                                               
1 Copenhagen Economics,
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf
2 Dz.U. C 67 E z 18.3.2010, s. 16.
3 COM(2008) 0772, s. 4.
4 COM(2008) 30, s. 8.
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G. mając na uwadze, że budynki odpowiadają za ok. 40% zużycia energii i za ok. 36% emisji 
gazów cieplarnianych w UE1, a także mając na uwadze, że budownictwo stanowi dużą 
część gospodarki UE z udziałem ok. 12% w unijnym PKB,

H. mając na uwadze, że elektryczne silniki przemysłowe zużywają 30-40% energii 
elektrycznej produkowanej na świecie i że właściwa optymalizacja odnośnych systemów 
silnikowych, głównie poprzez zastosowanie regulacji prędkości, pozwala zaoszczędzić od 
30% do 60% zużywanej energii,

1. Zgodność z obowiązującymi przepisami i ich wdrażanie

1. wzywa Komisję do przedstawienia oceny wyników działań podjętych przez państwa 
członkowskie i Komisję; uważa, że jeżeli ocena ujawni niezadowalający poziom realizacji 
strategii, przez co UE nie zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do planu działania należy 
włączyć zobowiązanie Komisji do zaproponowania dodatkowych środków unijnych, 
takich jak wiążące dla państw członkowskich cele w zakresie efektywności energetycznej, 
które będą uczciwe i wymierne, a także będą uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda powinna opierać się na bezwzględnej redukcji zużycia 
energii;

2. wzywa Komisję do przedstawienia ambitnego planu działania na rzecz racjonalizacji 
zużycia energii, uwzględniającego postęp osiągnięty dzięki wszystkim środkom zawartym 
w planie działania z 2006 r., przyspieszającego wdrażanie środków na rzecz efektywności 
energetycznej przejętych zgodnie z planem działania z 2006 r. oraz obejmującego nowe 
stosowne środki umożliwiające osiągnięcie celu wyznaczonego na 2020 r.;

3. domaga się przeglądu dyrektywy w sprawie usług energetycznych i włączenia do niej tzw.
podejścia opartego o tabelę wyników (z elastycznymi celami), które pozwala państwom 
członkowskim wybrać, na jakich obszarach skoncentrują swoje działania w oparciu o 
prognozy dotyczące opłacalności i potencjalnych oszczędności energii;

4. wzywa Komisję do uwzględnienia krytycznej oceny krajowych planów działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii i ich wdrażania, łącznie z wiążącym wzorcem 
sprawozdawczości, do połączenia wymogów dotyczących sprawozdawczości, 
etykietowania energetycznego i ekoprojektu z wymogami dyrektywy w sprawie usług 
energetycznych w celu odciążenia państw członkowskich; ponadto apeluje o ocenę 
działań poszczególnych państw członkowskich i o ich sklasyfikowanie w celu należytego 
wykorzystania podejścia opartego na elastycznych celach;

5. wzywa państwa członkowskie do stworzenia kompleksowych programów nadzoru 
rynkowego i monitorowania zgodności dyrektyw dotyczących budynków, ekoprojektu, 
etykietowania energetycznego i oznakowania opon określającego zużycie energii, 
zwłaszcza dla produktów importowanych, a ponadto wzywa Komisję, by nadzorowała 
realizację tych programów i w razie potrzeby wszczynała postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego;

                                               
1 COM(2008) 772, s. 8.
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6. po wejściu w życie zmienionej dyrektywy zwraca się do Komisji, by po upływie kilku lat 
dokonała oceny wpływu, jakie ma na zachowania konsumentów obowiązkowe 
odwoływanie się do systemu etykietowania energetycznego w reklamach;

2. Infrastruktura energetyczna (produkcja a przesył)

7. uważa, że należy skoncentrować się w większym stopniu na innowacjach systemowych, 
takich jak inteligentne sieci, inteligentne liczniki i przechowywanie energii, które mogą 
ułatwić racjonalizację zużycia energii;

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP) oraz systemów ciepłowniczych i chłodniczych 
domaga się przeglądu dyrektywy CHP, tak aby zachęcić państwa członkowskie do 
stworzenia stabilnych i korzystnych ram regulacyjnych poprzez rozważenie możliwości 
przyznania zakładom CHP priorytetowego dostępu do sieci energii elektrycznej, 
propagowanie stosowania CHP i systemów ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, np. dzięki wprowadzeniu CHP jako kryterium 
wyboru dla projektów rozwoju obszarów miejskich i wiejskich finansowanych w ramach 
funduszy strukturalnych;

9. wzywa też państwa członkowskie, by propagowały wykorzystywanie CHP raczej poprzez 
wprowadzanie i modernizowanie systemów ciepłowniczych niż poprzez wspieranie
samego pozyskiwania energii z CHP;

10. z zadowoleniem przyjmuje prace Komisji prowadzone nad inteligentnymi sieciami i 
wzywa ją do wspierania rozwoju takich sieci poprzez ustanowienie wspólnych norm i 
zapewnienie stabilnego w perspektywie długoterminowej i zharmonizowanego otoczenia 
regulacyjnego w całej UE;

3. Rozwój urbanizacyjny i budynki

11. podkreśla potrzebę wspierania inicjatyw, które koncentrują się na poziomie lokalnym i 
regionalnym, takich jak Porozumienie Burmistrzów i inicjatywa „Inteligentne miasta”, i 
które mają na celu zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych;

12. wzywa Komisję do oceny potencjału budynków publicznych pod względem racjonalizacji 
zużycia energii i proponuje wprowadzenie w państwach członkowskich obowiązkowego
celu zmniejszenia zużycia energii przez tego typu budynki;

13. jest przekonany, że osiągnięcie celu energooszczędności wymaga modelowej postawy 
organów publicznych;  z drugiej strony uznaje, że istniejące ograniczenia budżetowe, 
szczególnie na szczeblu regionalnym i lokalnym, często zmniejszają zdolność podmiotów 
publicznych do dokonywania wymaganych inwestycji; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do znalezienia innowacyjnych rozwiązań tego problemu;

14. uważa, że Parlament Europejski i Komisja powinny dać przykład modernizując swoje 
budynki do 2020 r., tak by ich bilans energetyczny był bliski zeru;

15. zwraca się do Komisji, by w kontekście przyszłej strategii innowacyjnej wspierała nowe 
inicjatywy na rzecz modernizacji budynków, takie jak partnerstwo dla innowacji i 
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racjonalizacji zużycia energii w miastach spełniających kryteria efektywności 
energetycznej i zerowej emisyjności;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by propagowały wprowadzenie świadectw 
charakterystyki energetycznej, punktów kompleksowej obsługi zapewniających dostęp do 
doradztwa i pomocy technicznej, a także zachęt finansowych dostępnych na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim;

17. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o propagowanie szerszego stosowania 
kontroli energetycznych w przedsiębiorstwach i w związku z tym o opracowanie 
mechanizmów wspierania w szczególności MŚP;

18. uważa, że Komisja powinna finansować badania pilotażowe kontroli efektywności 
energetycznej budynków, aby zweryfikować potencjalne oszczędności i zachęcić 
podmioty rynkowe do inwestowania w energooszczędne rozwiązania;

19. zwraca się do Komisji, by zaproponowała minimalne wymogi energetyczne dla 
oświetlenia ulic, ekologicznych zamówień publicznych i modernizacji infrastruktury 
energetycznej; w tym kontekście domaga się, by Komisja uwzględniła do 2012 r.
specyfikację całkowitych kosztów eksploatacji odnośnie do wszystkich zamówień 
publicznych na instalacje oświetleniowe;

4. TIK a produkty

20. apeluje o szybkie i właściwe wdrożenie dyrektyw dotyczących etykietowania 
energetycznego poprzez przyjęcie aktów delegowanych obejmujących nowe produkty 
związane z energią; uważa, że dyrektywa w sprawie ekoprojektu powinna obejmować 
również produkty przeznaczone dla dużych budynków, urządzenia przemysłowe, 
zintegrowane systemy oświetleniowe w budynkach, pompy i produkty związane z 
oszczędnym gospodarowaniem wodą, a ponadto należy w niej określić minimalne 
wymogi w zakresie charakterystyki energetycznej budynków;

21. wzywa Komisję do przedłożenia specjalnych przepisów dotyczących efektywnego 
gospodarowania zasobami odnośnie do produktów;

22. zwraca się do Komisji o ocenę możliwości rozszerzenia zakresu dyrektywy w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków w celu uwzględnienia dużych budynków, 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów, a także w szczególności 
elektrycznych silników przemysłowych wykorzystywanych w dużych budynkach;  

23. wzywa Komisję do oceny przepisów i zagwarantowania, że będą one dotyczyły 
produktów, systemów i ich wykorzystania energetycznego, a ponadto uważa za konieczne 
zwiększenie wiedzy obywateli UE na temat efektywności energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami odnośnie do produktów konsumpcyjnych i związanych z 
energią; uważa, że przy ocenie zużycia energii należy uwzględniać całe produkty a nie ich 
poszczególne elementy;

24. z zadowoleniem przyjmuje prace grupy specjalnej ds. inteligentnych liczników i zwraca 
się do Komisji o opracowanie przed końcem 2011 r. szeregu zaleceń, aby zapewnić:
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 wprowadzenie inteligentnych liczników zgodnie z harmonogramem określonym w 3.
pakiecie dotyczącym rynku energii,

 uzgodnienie przez państwa członkowskie przed końcem 2011 r. wspólnych funkcji 
inteligentnych liczników,

 ustanowienie przez Komisję i państwa członkowskie konkretnego celu w odniesieniu 
do liczby gospodarstw domowych, w których do 2020 r. zainstaluje się inteligentne 
liczniki;

25. wzywa Komisję do włączenia do planu EPSTE części dotyczącej rozwoju i promowania 
technologii i produktów sprzyjających efektywnemu wykorzystywaniu energii i zasobów;

5. Transport

26. zwraca się do Komisji o opublikowanie ambitnej białej księgi na temat transportu, aby 
opracować zrównoważoną europejską politykę transportową, która będzie promowała 
wprowadzanie nowych energooszczędnych technologii i zmniejszy uzależnienie od paliw 
kopalnych, zwłaszcza ropy naftowej;

27. wzywa Komisję do wspierania rozwoju innowacyjnych urządzeń, aby zwiększyć 
efektywność energetyczną (np. spojlerów do ciężarówek) oraz do rozważenia 
obowiązkowego ich wprowadzenia, jeżeli okażą się opłacalne;

28. w związku z tym wspiera stosowanie energooszczędnych opon i zwraca się do Komisji o 
określenie minimalnych wymogów dotyczących efektywności energetycznej dla 
pojazdów nabywanych przez organy publiczne oraz opon, w jakie są wyposażone te 
pojazdy;

29. wzywa Komisję do zadbania o ustanowienie ramowych warunków rozwoju pojazdów 
elektrycznych, mianowicie dotyczących ujednolicenia oprogramowania infrastruktur i 
stacji ładowania;

30. podkreśla potrzebę promowania intermodalnych rozwiązań transportowych oraz rozwoju 
inteligentnych systemów transportu, aby zaoszczędzić energię w sektorze transportu (w 
tym podatku od zatorów drogowych, technologii zarządzania informacjami o ruchu 
drogowym, infrastruktur kolejowych itp.)

31. zwraca się do państw członkowskich o zniesienie systemów zachęcających do nabywania 
pojazdów o nieefektywnym zużyciu paliwa1;

6. Zachęty i finansowanie

32. wzywa Komisję do przedstawienia wniosków dotyczących sposobu ustanowienia w UE 
ram rewolwingowych instrumentów finansowych, aby wspierać dodatkowe środki 
dotyczące efektywności energetycznej, wspomagające istniejące krajowe systemy i kanały 
dystrybucji, które wykazały skuteczność (np. systemy podziału zagrożenia) i zachęcające 
do ustanowienia i ulepszenia systemów efektywności energetycznej w państwach 

                                               
1 Taxation Paper No 22 (2010): Company Car Taxation. Subsidies, welfare and economy.
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członkowskich;

33. uważa, że takie ramy powinny uwzględniać doświadczenie związane z obecnymi 
rewolwingowymi instrumentami udostępnianymi przez publicznych pośredników 
finansowych, obejmować istniejące unijne środki finansowe i mieć na celu przyciągnięcie 
innych prywatnych lub publicznych środków, aby stworzyć możliwie najsilniejszy efekt 
dźwigni i wspierać programy finansowe z korzyścią dla dużej liczby końcowych 
beneficjentów;

34. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie przeznaczenia 
niewykorzystanych środków, dostępnych na mocy rozporządzenia EPENG, na utworzenie 
instrumentu finansowego przeznaczonego na wspieranie zwiększania efektywności 
energetycznej oraz inicjatyw w zakresie energii odnawialnej i zwraca się do Rady o 
szybkie zatwierdzenie wniosku;

35. podkreśla potrzebę lepszego wykorzystania dostępnych funduszy unijnych, takich jak 
EFRR, na działania w zakresie zwiększania efektywności energetycznej; zwraca się do 
Komisji o wskazanie przeszkód w większym wykorzystaniu środków z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności na ten cel oraz o przedstawienie odpowiednich 
działań w celu zniesienia tych przeszkód (np. dodatkowe środki unijne w celu wspierania 
pomocy technicznej);

36. wzywa Komisję do zwiększenia instrumentów finansowania (takich jak ELENA) i 
rozważenia możliwości wprowadzenia dodatkowych instrumentów finansowanych z 
programu „Inteligentna energia dla Europy”;

37. wzywa Komisję do promowania unijnych środków mających na celu wspieranie pomocy 
technicznej udzielanej przez doświadczonych (krajowych i międzynarodowych) 
pośredników finansowych, aby:

 bardziej uwrażliwić organy zarządzające i społeczeństwo, a także prywatne instytucje 
finansowe i poszerzyć ich know-how na temat strategii finansowania i wymogów 
instytucyjnych, aby wspierać inwestycje w zwiększanie efektywności energetycznej,

 wspierać państwowe i prywatne instytucje finansowe we wdrażaniu odpowiednich 
środków i instrumentów finansowych,

 stworzyć trwałe i skuteczne instrumenty finansowe, aby lepiej wykorzystywać 
dostępne fundusze na inwestycje w efektywność energetyczną,

 wspierać przekazywanie najlepszych praktyk między państwami członkowskimi i ich 
finansowymi pośrednikami;

38. wzywa Komisję do rozważenia możliwości zaproponowania skutecznych środków 
nakłaniających przedsiębiorstwa energetyczne do inwestowania w zwiększenie 
efektywności energetycznej;

39. ponownie wnosi o rozwinięcie rozdziału poświęconego efektywności energetycznej w 
ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i systematyczne poruszanie tego tematu w 
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dialogach z krajami trzecimi;

40. wzywa Komisję do ujęcia efektywności energetycznej wśród kluczowych priorytetów 8.
programu ramowego w dziedzinie badań oraz przeznaczenie znacznej części środków 
finansowych na programy szczegółowe dotyczące efektywności energetycznej, takie jak 
obecny programy „Inteligentna energia”; podkreśla potrzebę podwojenia środków na 
badania, rozwój i demonstracje w dziedzinie energetyki, w tym potrzebę znacznego 
zwiększenia przed 2020 r. przyszłego budżetu Unii w stosunku do obecnego, w 
szczególności na energię odnawialną, inteligentne sieci i efektywność energetyczną;

41. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.
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UZASADNIENIE

Wstęp
Zwiększenie efektywności energetycznej jest najbardziej opłacalnym i najszybszym 
sposobem zmniejszenia emisji CO2 i innych gazów. Korzyści są ogromne zarówno jeżeli 
chodzi o wzrost gospodarczy, jak i tworzenie miejsc pracy. Powstaną miejsca pracy zarówno 
na obszarach wiejskich, jak i miejskich, szczególnie w sektorze MŚP i będą to lokalne 
miejsca pracy, których nie będzie można zlecić na zewnątrz. Te miejsca pracy powstaną w 
sektorze technologii, budownictwa i usług.
Poczyniono duże postępy od przyjęcia w 2006 r. planu działania na rzecz racjonalizacji 
zużycia energii,  jednak kontekst polityczny i gospodarczy bardzo zmienił się od tamtej pory. 
Dlatego też odczuwa się wyraźną potrzebę dokonania przeglądu unijnej polityki w zakresie 
efektywności energetycznej, aby dostosować ją do obecnych priorytetów i aktualnej sytuacji. 
Należy przeprowadzić dokładną ocenę sukcesów i porażek planu działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii, która będzie podstawą do przeglądu unijnej polityki w zakresie 
efektywności energetycznej. Można wprowadzić środki zachęcające do oszczędzania energii 
poprzez zwiększenie różnorodności instrumentów na szczeblu unijnym i krajowym, takich jak 
etykietowanie i ekologiczne normy odnoszące się do produktów związanych z energią, 
zużycie energii przez budynki i wiele innych. Zdaniem sprawozdawcy decydenci polityczni 
powinni starać się zróżnicować środki, za pomocą których zamierzają zwiększyć wydajność 
energetyczną w UE27, a niektóre instrumenty lepiej nadają się do wykorzystania na szczeblu 
krajowym.

Cele w zakresie efektywności energetycznej
Staje się coraz bardziej oczywiste, że UE nie jest na dobrej drodze, aby osiągnąć cel, jakim 
jest zwiększenie efektywności energetycznej o 20%. Brak jest oficjalnych dokumentów 
Komisji Europejskiej na ten temat. Chociaż łatwo wyniki w zakresie emisji i energii 
odnawialnej są łatwe do zmierzenia i oficjalnie udostępnianie przez Eurostat, to statystyki 
dotyczące efektywności energetycznej są kontrowersyjne, ponieważ często podważa się 
model PRIMES. Sprawozdawca uważa jednak, że do zadań Komisji należy przedstawienie 
statystyk dotyczących zmian we wszystkich ważnych aspektach unijnej polityki 
energetycznej.

Budynki
Jak wiadomo, istnieją ogromne możliwości zwiększenia efektywności energetycznej w 
budynkach. Niedawne przekształcenie EPRD utrudnia kolejne przekształcenie tej dyrektywy 
w obecnej sytuacji. Znaczenie budynków wymaga jednak odrębnego podejścia, zgodnego z 
zasadą pomocniczości i nie naruszającego prawa do prywatnej własności. Powinniśmy 
rozwżyć kwestię odpowiednich instrumentów finansowania oraz konieczność ulepszenia 
szkolenia zawodowego, udostępnienie MŚP informacji i ogólnie większego uświadomienia. 
Podejście to powinno się skupić na remoncie istniejących budynków, ponieważ odsetek 
nowych budynków na terenie Unii Europejskiej stale się zmniejsza, a efektywność 
energetyczną wielu starych budynków można zwiększyć, jeżeli się je odpowiednio 
wyremontuje.

Ekoprojekt
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Sprawozdawca uważa, że wspieranie dobrowolnych umów powinno być ogólną zasadą, lecz 
że w niektórych przypadkach potrzebne są minimalne standardy i konkretne cele, aby 
skierować rynek na tory bardziej energooszczędnej gospodarki. Dyrektywa w sprawie 
ekoprojektu jest na szczeblu unijnym najskuteczniejszym instrumentem w zakresie polityki 
racjonalnego zużycia energii i jest doskonałym przykładem rodzaju polityki, jaką Unią 
powinna starać się wprowadzić.  Wygląda na to, że najbardziej obiecujące podejście powinno 
opierać się na standardach wspólnych dla całego rynku unijnego, aby zwiększyć konkurencję 
między państwami członkowskimi, co umożliwi im konkurowanie na światowym rynku.

Finansowanie
W przemyśle czystych technologii należy zmniejszyć różnice, jakie dzielą UE od USA i Chin.  
Oba te kraje są znaczniej bardziej postępowe od UE jeżeli chodzi o przyjmowanie nowych 
przepisów wspierających rozwiązania w zakresie energooszczędności. Dlatego też UE i 
państwa członkowskie powinny wspierać środki i instrumenty pobudzające do finansowania 
takich środków. Należy zachęcać za pomocą instrumentu finansowego na szczeblu 
europejskim do ustanowienia krajowych środków przeznaczonych na zwiększenie 
efektywności energetycznej, wspierających umowy o poprawę efektywności energetycznej 
(EPC).

Umowy o poprawę efektywności energetycznej (EPC), dzięki którym klient nabywa 
gwarantowaną oszczędność energii, stwarzają efekt dźwigni, ponieważ inwestycja zwraca się 
w okresie od 2 do 15 lat. Taki model tworzy miejsca pracy w MŚP, konsumenci oszczędzają 
na rachunkach za energię, a emisje są mniejsze.


