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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. podkreśla, że działania na rzecz oszczędności energii są opłacalnym sposobem na 
zwiększenie bezpieczeństwa dostaw i zmniejszenie emisji CO2; jest zaniepokojony 
niskim odpływem środków z funduszy EFRR na działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii w wielu państwach członkowskich; nalega, by państwa członkowskie uczyniły 
racjonalizację zużycia energii priorytetem swoich programów operacyjnych i wzywa 
Komisję i władze krajowe do opracowywania sposobów ułatwiania wykorzystywania 
funduszy strukturalnych na działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii, takie jak 
zapewnianie lepszego przepływu informacji do szczebla lokalnego czy otwieranie 
punktów kompleksowej obsługi;

2. przyznaje, że jedną z największych przeszkód dla realizowania oszczędności energii na 
poziomie lokalnym i regionalnym jest konieczność inwestowania z góry; jest przekonany, 
że wszelkie działania podejmowane na szczeblu UE powinny należycie uwzględniać 
skutki dla władz samorządowych i regionów oraz ich ograniczenia budżetowe;

3. podkreśla, że jednym ze sposobów na wykorzystanie potencjału oszczędności energii w 
UE jest szybkie i właściwe wdrożenie przez państwa członkowskie przepisów UE w 
takich dziedzinach, jak charakterystyka energetyczna budynków, oznakowanie 
efektywności energetycznej i eko-projekt; wzywa Komisję do aktywnego wspierania i 
monitorowania procesu wdrażania;

4. zauważa, że na szczeblu lokalnym i regionalnym istnieją różne przeszkody, w 
szczególności w sektorze mieszkalnictwa, będące wynikiem kosztów finansowych i 
długich okresów amortyzacji, zróżnicowania zachęt dla lokatorów i właścicieli lub 
złożonych negocjacji w budynkach wielomieszkaniowych; wzywa do znajdowania 
innowacyjnych rozwiązań w celu usuwania tych przeszkód, takich jak dzielnicowe plany 
remontowe, zachęty finansowe i pomoc techniczna;

5. wspiera wielopoziomowe zdecentralizowane podejście do polityki energetycznej i 
efektywności energetycznej, łącznie z porozumieniem między burmistrzami i inicjatywą 
inteligentnych miast; podkreśla znaczenie oddolnego podejścia UE w kwestiach polityki 
energetycznej dla miast i regionów, które dąży do promowania czystych, efektywnych 
pod względem energii inwestycji; kładzie nacisk na fakt, że dostosowanie przyszłej 
polityki spójności do strategii Europa 2020 może doprowadzić do stworzenia kluczowego 
mechanizmu realizacji, który pociągnie za sobą inteligentny i zrównoważony wzrost w 
państwach członkowskich i regionach.


