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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 modernizacja i odnowienie infrastruktury energetycznej są czynnikami o 
podstawowym znaczeniu dla osiągnięcia celów strategii Europa 2020; zwraca uwagę na 
fakt, że organy regionalne i lokalne odgrywają najważniejszą rolę w procesie wydawania 
zezwoleń, a także promowania EIP wśród ogółu społeczeństwa;

2. podkreśla, że współpraca między regionami państw członkowskich oraz UE jest 
składnikiem niezbędnym dla pomyślnego wdrażania EIP i uważa, że strategie 
makroregionalne mogą pełnić rolę platform współpracy w ramach projektów 
transgranicznych;

3. 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;

4. wzywa właściwych partnerów do lepszego promowania i czerpania z korzyści 
oferowanych przez wsparcie JESSICA w dziedzinie miejskiej infrastruktury 
energetycznej; podkreśla potencjał transgranicznego finansowania z sąsiednimi krajami w 
ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa;

5. 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;

6. wzywa Komisję do zapewnienia, że finansowanie inwestycji w infrastrukturę będzie 
oparte na podejściu rynkowym pod warunkiem, że jednocześnie zostanie zabezpieczony 
interes publiczny, zwłaszcza na poziomie lokalnym i regionalnym.


