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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę przewodnią dotyczącą oszczędnego 
gospodarowania zasobami, która musi obejmować wszystkie zasoby Europy, w tym 
surowce, takie jak paliwa, minerały i metale, a także zasoby typu żywność, gleba, woda,
powietrze i środowisko naturalne; podkreśla, że polityka powinna wspierać 
zrównoważone korzystanie z zasobów i koncentrować się na inwestowaniu w 
zrównoważony rozwój terytoriów w celu osiągnięcia inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego integracji wzrostu w Europie, przyczyniającego się do zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw energii, bardziej energooszczędnego transportu, przy 
jednoczesnym wykorzystaniu potencjału ekologicznych miejsc pracy i konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw, poprawie jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń oraz 
zapewnieniu międzypokoleniowej solidarności;

2. podkreśla konieczność skoncentrowania inwestycji na efektywności energetycznej, 
energiach odnawialnych, energooszczędności budynków i czystym transporcie, a także na 
infrastrukturze regionalnej dla przesyłu energii odnawialnych, zwłaszcza w regionach w 
niekorzystnym położeniu; zachęca państwa członkowskie do zwiększenia wkładu 
funduszy strukturalnych na rzecz trwałego wzrostu w obecnym cyklu programowania i 
zwraca się do Komisji o ocenę zmienionych programów operacyjnych szybko i bez 
zbędnej biurokracji;

3. podkreśla, że pomimo wysiłków podejmowanych przez UE oraz władze krajowe, 
regionalne i lokalne wciąż istnieją poważne nieprawidłowości w zakresie wspólnego 
korzystania z zasobów; podkreśla w związku z tym, że aby Europa efektywnie korzystała 
z zasobów, należy wprowadzić na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym 
większą koordynację i zapewnić większą synergię między wieloma różnymi obszarami 
polityki oraz ich różnorakimi instrumentami, łącznie z dzieleniem się najlepszymi 
praktykami w ramach sieci organów lokalnych i regionalnych związanych z 
zarządzaniem funduszami regionalnymi, w celu zapewnienia ich skuteczności i 
propagowania wspólnej strategii na rzecz korzystania z zasobów; zwraca uwagę, że w 
przypadku polityki regionalnej istnieje już skoordynowane i zintegrowane podejście; 
odnotowuje, że w niektórych obszarach polityki środki są do siebie wzajemnie 
dostosowywane i że należy do tego zachęcać za pośrednictwem jasnych i opartych na 
faktach wskazówek;

4. zwraca uwagę na istotną rolę polityki regionalnej we wspieraniu inicjatyw 
ukierunkowanych na efektywne korzystanie z zasobów, zwłaszcza na efektywność 
energetyczną budynków, inwestycje w badania naukowe, innowacje i trwały rozwój, ze 
względu na jej długoterminowe programy rozwoju, zdecentralizowany system 
administracji i uwzględnienie priorytetów UE dotyczących zrównoważonego rozwoju, co 
predestynuje ją szczególnie do osiągnięcia celu bardziej efektywnego korzystania z 
zasobów; w kontekście dyskusji na temat polityki opartej na wynikach apeluje o 
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stworzenie programów i praktyk gwarantujących, że jak najefektywniejsze korzystanie z 
zasobów będzie kluczowym czynnikiem w polityce regionalnej, a ponadto uważa, że
należy uwzględnić te priorytety w przyszłym ustawodawstwie z dziedziny polityki 
regionalnej, kładąc nacisk na projekty, które sprzyjają efektywnemu korzystaniu z 
zasobów w Europie;

5. zwraca uwagę na znaczenie opracowania przez grupy regionów i państw członkowskich 
wspólnych strategii na rzecz efektywnego korzystania z zasobów; podkreśla w związku z 
tym znaczenie europejskiej współpracy terytorialnej dla osiągnięcia skoordynowanych 
strategii, pilną potrzebę inwestycji w transgraniczną infrastrukturę energetyczną i 
środowiskową dla lepszej ochrony i obiegu zasobów; wzywa ponadto do opracowania 
strategii makroregionalnych koncentrujących się zwłaszcza na ochronie środowiska, 
dostawach energetycznych i niezależności energetycznej;

6. podkreśla, że efektywne korzystanie z zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i lokalnym, z uwzględnieniem potencjału, 
problemów i różnych poziomów rozwoju regionów europejskich, a ponadto podkreśla, że 
organy regionalne i lokalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, obywatele i 
inne zainteresowane podmioty powinni być bezpośrednio zaangażowani zgodnie z zasadą 
partnerstwa w początkowe planowanie, a następnie w realizację odnośnych działań 
finansowanych odpowiednio w ramach pomocy technicznej; to podejście, w połączeniu 
ze strategią zwiększania świadomości publicznej, skutkowałoby większym poczuciem 
odpowiedzialności i udziału w realizacji celów w zakresie efektywnego korzystania z 
zasobów na wszystkich szczeblach oraz większym zrozumieniem jego roli w walce ze 
zmianą klimatu; podkreśla konieczność dopasowania przez organy lokalne i regionalne 
działań na rzecz efektywnego korzystania z zasobów do strategii „Europa 2020” i 
uwzględnienia tych działań w szerszych paktach o charakterze terytorialnym, które 
obejmują wszystkie inicjatywy przewodnie;

7. zaleca państwom członkowskim, aby od samego początku bezpośrednio angażowały 
szczebel regionalny i lokalny w określanie priorytetów, planowanie działań i ich 
realizację; ponadto zaleca podjęcie konsultacji z obywatelami w celu utworzenia 
platformy dla debaty i wymiany informacji, gdyż opinia publiczna pełni kluczową rolę w 
realizacji tych działań i będzie ostatecznym beneficjentem Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów;

8. podkreśla znaczenie istnienia wspólnego zestawu wskaźników, w oparciu o które można 
oceniać pełny wpływ środków przyjętych sektorowo, i uznaje, że zaangażowanie Komisji 
w opracowanie tych wskaźników ma zasadnicze znaczenie; 

9. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu krajowym i regionalnym muszą być całkowicie 
świadomi znaczenia oddzielenia wzrostu gospodarczego od korzystania z zasobów; 
wzywa wszystkie państwa członkowskie i regiony do podjęcia dalszych wysiłków na 
rzecz efektywnego korzystania z zasobów oraz do wspierania finansowania badań i 
innowacji w tej dziedzinie; w tym kontekście podkreśla, że wytyczone cele muszą być 
możliwe do realizacji i efektywne pod względem kosztów, a ponadto powiązane z celem 
długoterminowym i ze sposobem jego osiągnięcia;
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10. uważa, że przejrzystość w zakresie polityki spójności i jej cyklu programowania, 
przydziału wydatków i dostępu do informacji dla potencjalnych beneficjentów funduszy 
strukturalnych to podstawowe warunki wstępne realizacji ogólnych celów polityki 
spójności; 

11. podkreśla, że innowacje i badania są niezbędne do zapewnienia modeli bardziej 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji;

12. przypomina, że EFRR musi nadal realizować dodatkowe cele w postaci efektywnego 
korzystania z zasobów i zwalczania ubóstwa energetycznego;

13. podkreśla, że zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci mogą w istotny sposób 
przyczynić się do zapewnienia efektywnego korzystania z zasobów w Europie;

14. podkreśla konieczność propagowania instrumentu inżynierii finansowej JESSICA w 
dziedzinie infrastruktury energetycznej i projektów na rzecz efektywności energetycznej 
na obszarach miejskich.
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