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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przypomina, że dysponowanie bezpieczną, trwałą i konkurencyjną energią oraz 
odpowiednimi, zintegrowanymi i niezawodnymi sieciami energetycznymi posiadającymi 
skutecznie działające połączenia wewnętrzne jest jednym z głównych wyzwań, przed 
jakimi staną w przyszłości wszystkie regiony UE; podkreśla, że modernizacja i 
odnowienie infrastruktury energetycznej, wspieranie transeuropejskich sieci 
energetycznych oraz odnawialnych źródeł energii, rozwój krajowych połączeń 
elektrycznych i gazowych oraz połączenie odizolowanych części UE z europejskim 
rynkiem energii są czynnikami o podstawowym znaczeniu dla osiągnięcia celów „20-20-
20” oraz celów strategii Europa 2020; zwraca uwagę, że w wielu krajach odsetek 
połączeń międzysystemowych nie przekracza progu 10%; podkreśla, że politykę 
energetyczną UE należy koordynować i określać na szczeblu kontynentalnym oraz że 
europejskie sieci połączone z sąsiednimi państwami pobudziłyby konkurencję na 
wspólnym europejskim rynku energii i zwiększyłyby solidarność między państwami 
członkowskimi; uważa, że Unia, państwa członkowskie i organy regionalne muszą 
współpracować w tym kontekście w celu poprawy nie tylko infrastruktury 
transgranicznej, ale również infrastruktury umożliwiającej przesyłanie do autostrad 
elektroenergetycznych i z tych autostrad oraz dystrybucję na poziomie krajowym; 
podkreśla, że organy regionalne i lokalne we współpracy z krajowymi punktami 
kompleksowej obsługi odgrywają istotną rolę w procesie wydawania zezwoleń, a także 
promowania infrastrukturalnych projektów energetycznych (EIP) wśród ogółu 
społeczeństwa; 

2. podkreśla, że największe wyzwanie polega na uzyskaniu akceptacji społeczności lokalnej 
dla projektów w zakresie infrastruktury energetycznej; jest przekonany, że akceptację i 
zaufanie obywateli i decydentów można osiągnąć jedynie dzięki przeprowadzeniu 
otwartych i przejrzystych debat przed podjęciem decyzji dotyczącej projektów w zakresie 
infrastruktury energetycznej;

3. podkreśla konieczność modernizacji sieci UE w ujęciu ogólnym, a także konieczność 
udzielania państwom członkowskim i regionom unijnego wsparcia w realizacji tego 
zadania oraz konieczność udziału wszystkich regionów, w tym regionów najbardziej 
oddalonych, na wszystkich etapach i we wszystkich sposobach realizacji, aby zachować 
spójność terytorialną; 

4. wzywa Komisję do dokonania przeglądu istniejącej infrastruktury energetycznej i 
przedstawienia wniosków w sprawie utworzenia nowych zdolności w zakresie 
infrastruktury w celu zagwarantowania, że prowadzona przez Komisję polityka w 
zakresie infrastruktury energetycznej pozwoli regionom zarówno produkować, jak i 
zużywać odnawialną energię; podkreśla, że jest to konieczne zarówno ze względu na 
bezpieczeństwo, jak i z przyczyn gospodarczych;

5. wzywa Komisję do przedstawienia ambitnej strategii na rzecz sektora grzewczego i 
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chłodniczego;

6. podkreśla, że rozwijanie regionalnej produkcji energii jest ważnym sposobem 
zapewnienia samowystarczalności energetycznej w poszczególnych regionach Europy, 
zwłaszcza w regionie Morza Bałtyckiego, który pozostaje odizolowany i zależny od 
jednego źródła zaopatrzenia w energię; stwierdza, że regiony mają do wykorzystania 
wiele zasobów i możliwości, jakie oferują zasoby naturalne, oraz że w przyszłości należy 
je w pełni wykorzystać, aby zróżnicować produkcję energii;

7. przypomina, że EFRR odgrywa znaczącą rolę w finansowaniu projektów 
infrastrukturalnych, również z dziedzinie energii i podkreśla, że polityka spójności na 
szczeblu lokalnym i regionalnym odgrywa znaczącą rolę w zwiększaniu efektywności 
energetycznej i osiąganiu przez Unię celów w zakresie energii odnawialnej;

8. podkreśla, że projekty infrastruktur energetycznych należy poddać szczegółowej ocenie 
wpływu na środowisko, a także że należy opracować odpowiednie plany reagowania w 
przypadku nagłych sytuacji związanych z infrastrukturami energetycznymi, aby uniknąć 
w szczególności katastrof ekologicznych; podkreśla, że plany reagowania powinny 
przewidywać, w jaki sposób należy postępować z technicznego i gospodarczego punktu 
widzenia w przypadku takich wydarzeń;

9. podkreśla, że współpraca władz miejskich i regionów na szczeblu krajowym i 
europejskim przyczynia się do likwidacji tzw. wysp energetycznych, do utworzenia 
wewnętrznego rynku energii i wdrażania EIP; uważa, że cel polityki spójności polegający 
na europejskiej współpracy terytorialnej, a także strategie makroregionalne mogą 
zwiększyć możliwości współpracy w ramach projektów transgranicznych, w celu 
stworzenia skutecznych i inteligentnych połączeń niekonwencjonalnych źródeł energii 
lokalnej i regionalnej z wielkimi sieciami energetycznymi; podkreśla, że odpowiednie 
koordynowanie projektów infrastrukturalnych może zagwarantować możliwie najlepszy 
stosunek kosztów do korzyści i maksymalną skuteczność unijnych funduszy; w tym 
kontekście uważa, że należałoby usprawnić współpracę regionalną, w szczególności, aby 
zachować spójność między określonymi priorytetami i regionami Europy;

10. podkreśla znaczenie zwiększenia potencjału wzajemnych połączeń sieci energetycznych 
w wymiarze ponadgranicznym i podkreśla, że na realizację wyznaczonych celów, w tym 
celów w zakresie spójności terytorialnej, należy zapewnić odpowiednie środki finansowe;

11. z zadowoleniem zauważa, że ograniczono liczbę priorytetów infrastrukturalnych w 
okresie do do 2020 r., koncentrując się na „projektach leżących w interesie Europy”; 
wzywa Komisję, aby opracowała precyzyjne kryteria wyboru tych projektów i aby 
współpracowała przy tym ściśle z państwami członkowskimi, a także władzami 
regionalnymi i lokalnymi;

12. zauważa, że należy kontynuować integrację wewnętrznego rynku energii, wspierając w 
szczególności projekty, dzięki którym będzie można zapewnić jednorodny skład 
krajowych koszyków energetycznych w stosunku do krajów sąsiadujących;

13. wzywa Unię i państwa członkowskie do wyznaczenia wiążących celów w odniesieniu do 
połączeń międzysystemowych pomiędzy państwami członkowskimi albo za 



AD\864409PL.doc 5/9 PE460.894v02-00

PL

pośrednictwem wyspecjalizowanych platform regionalnych, albo inicjatyw regionalnych, 
z myślą o ułatwieniu planowania, realizacji i monitorowania określonych priorytetów 
oraz opracowywania planów inwestycyjnych i konkretnych projektów;

14. podkreśla znaczenie projektów realizowanych w ramach południowego korytarza dla 
osiągnięcia podstawowego celu UE, jakim jest dywersyfikacja kanałów dostaw energii;

15 podkreśla znaczenie integralności polityki spójności i wzywa Komisję do zaniechania 
tworzenia nowych funduszy sektorowych, np. w dziedzinie energii lub klimatu; zachęca 
Komisję od wyciągnięcia wniosków ze zdobytych doświadczeń dotyczących polityki 
spójności w czasie ustanawiania środków na rzecz polityki energetycznej, zwłaszcza 
w odniesieniu do wyboru projektów;

16. dostrzega możliwość wspierania specjalnych inwestycji w infrastrukturę energetyczną z 
funduszy strukturalnych; wsparcie to należy jednak zawęzić do regionów, w których ze 
względów politycznych i geograficznych rozwiązania rynkowe w zakresie dostaw energii 
są znacznie ograniczone; postuluje, aby wsparciu z funduszy strukturalnych towarzyszyło 
spełnienie warunku, że zasadniczo stosowane jest podejście komercyjne oraz przestrzega 
się zasady wspólnej odpowiedzialności finansowej; 

17. wzywa UE do finansowania projektów energetycznych, które nie przyciągają prywatnych 
inwestorów, lecz są niezbędne, aby podłączyć odizolowane części UE do europejskich 
sieci elektrycznych i gazowych, co stanowi nieodłączną część tworzenia ujednoliconego 
europejskiego rynku energetycznego; 

18. popiera szybkie wprowadzenie partnerstwa na rzecz innowacji pod hasłem „inteligentne 
miasta” oraz wzywa właściwych partnerów zaangażowanych w proces planowania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju miast do lepszego promowania i czerpania z korzyści, 
jakie mogą oferować programy JESSICA i ELENA pod względem inwestycji w 
zrównoważoną energię na poziomie lokalnym, z myślą o pomaganiu miastom i regionom 
w realizacji rentownych projektów inwestycyjnych w dziedzinie efektywności 
energetycznej, czystej energii spalania i odnawialnych źródeł energii oraz 
zrównoważonego transportu miejskiego; podkreśla ponadto potencjał transgranicznego 
finansowania z sąsiednimi krajami w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 
Partnerstwa;

19. zauważa, że zachęty obecne w krajowych systemach regulacyjnych są w dalszym ciągu 
niewystarczające, zwłaszcza w odniesieniu do projektów, z którymi wiąże się większe 
ryzyko lub projektów innowacyjnych, takich jak sieci inteligentne; podkreśla 
konieczność dostosowania krajowych ram regulacyjnych i w związku z tym zwraca się 
do Komisji o zbadanie, w jakim stopniu krajowe zachęty zawarte w regulacjach są 
zadowalające i odpowiednie; zwraca się do Komisji o rozważenie możliwości stworzenia 
systemu nagród i zachęt dla regionów i państw członkowskich, które nie tylko ułatwiają 
rzetelne rozpatrywanie projektów o znaczeniu europejskim, ale także wspierają 
inwestycje technologiczne oraz poprawę jakości i innowacji w dziedzinie infrastruktury 
energetycznej;

20. opowiada się za przyspieszeniem (maksymalnie 5 lat) i uproszczeniem (pojedynczy 
punkt kontaktowy) procedur udzielania zezwoleń; podkreśla, że Komisja powinna 



PE460.894v02-00 6/9 AD\864409PL.doc

PL

przyjąć podejście oparte na wielopoziomowym zarządzaniu oraz, że należy zwiększyć 
rolę organów regionalnych i lokalnych w niektórych dziedzinach w celu określenia, które 
projekty leżą w interesie Europy, a także w celu określenia priorytetów w zakresie 
infrastruktury i bezpieczeństwa energetycznego, dróg dostaw, miejsc produkcji i 
przetwarzania produktów energetycznych, składowania i przetwarzania odpadów, 
ponieważ lokalne i regionalne organy są niezbędnymi partnerami w zakresie planowania, 
finansowania i informowania, a w związku z tym powinny brać w pełni udział we 
wszystkich fazach tworzenia i realizacji projektów (w tym w określaniu priorytetów, 
przygotowywaniu projektów, podejmowaniu decyzji, stosowaniu i finansowaniu, 
wykonywaniu i ocenie); podkreśla, że ogólnounijne zbliżenie procedur wydawania 
zezwoleń musi być zgodne z zasadą pomocniczości; podkreśla znaczenie zintegrowanego 
podejścia polityki spójności, które łączący wiele różnych funduszy, i wzywa Komisję do 
utrzymania tego podejścia;

21. zwraca się do Komisji, aby zbadała, czy z punktu widzenia opłacalności i akceptacji 
społecznej lepiej jest modernizować i ulepszać istniejące korytarze energetyczne, czy też 
budować nowe; zwraca się ponadto o dokonanie oceny zdolności regionów w zakresie 
połączeń międzysystemowych;

22. uważa, że obecny kontekst gospodarczy jeszcze bardziej podkreśla potrzebę przyjęcia 
zintegrowanego podejścia do kwestii energetycznych uwzględniającego należycie ich 
aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne; podkreśla, że należy zwrócić uwagę na 
pozytywne i negatywne skutki uboczne, aby zapewnić wszystkim obywatelom 
europejskim w średnio- i długoterminowej perspektywie dostęp do bezpiecznej, 
zrównoważonej i mającej przystępną cenę energii;

23. przypomina, że 3. pakiet energetyczny zobowiązuję organy regulacyjne przy określaniu 
stawek do oceny inwestycji nie tylko w oparciu o korzyści, jakie przynoszą one 
państwom członkowskim, lecz również w oparciu o korzyści na skalę europejską; wzywa 
Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) do zagwarantowania, że 
jej członkowie uwzględniają ten obowiązek i zwraca się do Komisji o rozważenie 
możliwości wprowadzenia mechanizmów kompensacyjnych, jeżeli przy określaniu 
stawek nie można sprawiedliwie rozdzielić kosztów i korzyści oraz zwraca się o 
rozdzielenie tych kompensacji między zainteresowane miasta i regiony;

24. wzywa Komisję do zapewnienia, że finansowanie inwestycji w infrastrukturę będzie 
oparte na podejściu rynkowym, aby zapobiec zakłóceniom konkurencji i niewłaściwym 
bodźcom do inwestycji oraz uniknąć nieuzasadnionych fluktuacji między państwami 
członkowskimi pod warunkiem, że jednocześnie zostanie zabezpieczony interes 
publiczny, zwłaszcza na poziomie lokalnym i regionalnym oraz na obszarach o 
szczególnych cechach geograficznych, takich jak wyspy, regiony górskie i obszary słabo 
zaludnione, poprzez ograniczenie kwoty finansowania publicznego, co powinno 
doprowadzić do innowacyjnego połączenia instrumentów finansowych pobudzających do 
inwestycji prywatnych;

25. przyjmuje do wiadomości problemy regionów, na których dominuje ograniczona liczba 
podmiotów rynkowych, co prowadzi do opóźnienia rozwoju i odnowy infrastruktur; 
ubolewa nad tym zjawiskiem, ponieważ uniemożliwia ono powszechne stosowanie 
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zasady „użytkownik płaci” i dlatego uważa, że w takich przypadkach finansowanie 
publiczne może być nadal potrzebne, aby zbudować infrastrukturę niezbędną do rozwoju 
krajowych i regionalnych rynków energii w ramach europejskiego rynku energii; zwraca 
się do Komisji o dokonanie przeglądu zasad dotyczących pomocy państwa w tej 
dziedzinie i ich zmiany, jeżeli okaże się to konieczne, aby umożliwić państwom 
członkowskim wspieranie modernizacji infrastruktury;

26. wzywa Komisję do opublikowania nowego dokumentu zawierającego wytyczne w 
sprawie publicznego finansowania projektów i obecnych przepisów dotyczących pomocy 
państwa, przedstawiającego jasne kryteria publicznego finansowania infrastruktur 
energetycznych; podkreśla, że dokument ten powinien być opracowany wspólnie przez 
DG ds. energii, DG ds. konkurencji i DG. ds. polityki regionalnej, aby uniknąć wszelkich 
sprzeczności między zasadami Komisji;

27. apeluje o zapewnienie zgodności z konwencjami międzynarodowymi, takimi jak 
konwencja z Espoo, przed tworzeniem lub rozbudową projektów transgranicznych i 
zwraca uwagę, że przy rozbudowie sieci energetycznych konieczne jest dążenie do 
ściślejszej współpracy w szczególności między Rosją i Białorusią a państwami 
bałtyckimi, a w związku z tym intensywniejsze wykorzystywanie dialogu energetycznego 
UE-Rosja, w szczególności z myślą o bezpieczeństwie energetycznym państw 
członkowskich i regionów UE;

28. podkreśla wagę ściślejszej i skuteczniejszej współpracy z sektorem prywatnym i 
instytucjami finansowymi, a w szczególności z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w celu uzyskania niezbędnego 
finansowania, zwłaszcza dla projektów uznawanych za priorytetowe; zachęca Komisję, 
aby rozpatrzyła inne innowacyjne instrumenty finansowe i wspierała tworzenie 
partnerstw publiczno-prywatnych, którym władze lokalne, regionalne lub krajowe 
zapewnią odpowiednie zachęty, ramy prawne i wsparcie polityczne; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę opracowania pomocy technicznej i inżynierii finansowej na poziomie 
władz regionalnych i lokalnych, służących wspieraniu lokalnych podmiotów w tworzeniu 
projektów w zakresie efektywności energetycznej, np. w oparciu o stworzony przez EBI 
mechanizm pomocy technicznej ELENA oraz o doświadczenia przedsiębiorstw 
świadczących usługi energetyczne (ESCO), jeżeli chodzi o infrastruktury w dziedzinie 
efektywności energetycznej;

29. przypomina, że podłączenie do sieci energetycznej Unii utrudniają przeszkody 
geograficzne związane z sytuacją obszarów wyspiarskich i górskich; w związku z tym 
wzywa Komisję do uwzględnienia różnorodności warunków w poszczególnych 
regionach i do zwrócenia szczególnej uwagi na regiony o szczególnych cechach 
geograficznych i demograficznych, takie jak wyspy, regiony górskie oraz obszary słabo 
zaludnione, aby zwiększyć dywersyfikację źródeł energii i promowanie odnawialnych 
źródeł energii i tym samym zmniejszyć zależność od przywozu energii; wzywa Komisję 
Europejską do włączenia szczególnej sytuacji wyspiarskich systemów energetycznych do 
priorytetów w dziedzinie infrastruktury energetycznej na 2020 r.;

30. podkreśla w szczególności, że należy zwrócić szczególną uwagę na infrastrukturę 
związaną z energią odnawialną i promować ją, zwłaszcza infrastrukturę inteligentnej i 
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zdecentralizowanej struktury energetycznej, w połączeniu ze wspieraniem efektywności 
energetycznej, tak aby zmniejszyć zależność od paliw kopalnych i emisje 
zanieczyszczeń; podkreśla w tym kontekście, że obszary wiejskie mają duży potencjał w 
dziedzinie produkcji energii odnawialnej w zależności od specyfiki danego regionu; w 
związku z tym zwraca uwagę na źródła odnawialnej energii oraz ich potencjał w wielu 
regionach Europy, a także na potrzebę utworzenia inteligentnej sieci, posiadającej 
prawidłowo działające połączenia międzysystemowe i wystarczającą zdolność 
produkcyjną; podkreśla ponadto, że projekty w zakresie energii odnawialnej mogą się 
powieść tylko, jeżeli krajowe sieci przesyłowe są wystarczająco nowoczesne, aby 
sprostać przesyłowi tego rodzaju energii; zachęca do łączenia sieci z urządzeniami do 
piętrzenia wody w regionie Alp i krajach nordyckich;

31. ze względu na znaczenie, jakie mają regionalne strategie w dziedzinie energii 
odnawialnej dla możliwości rozwoju regionalnego, podkreśla konieczność utworzenia 
platformy wymiany najlepszych wzorców wypracowanych w regionach, przy 
uwzględnieniu pozytywnych doświadczeń władz miejskich i regionalnych 
wyspecjalizowanych w energii odnawialnej, oszczędności energii i efektywności 
energetycznej; wzywa w związku z tym do utworzenia systemu konsultacji i oceny, aby 
wszędzie, gdzie jest to możliwe wskazywać najlepsze wzorce oraz wiedzę o akceptacji 
infrastruktur przez społeczeństwo, a także dzielić się nimi i powielać je;
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