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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie roli polityki spójności UE i jej podmiotów we wdrażaniu nowej europejskiej 
polityki energetycznej
(2012/2099 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając komunikat z dnia 10 listopada 2010 r. zatytułowany „Energia 2020 − 
Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora 
energetycznego” (COM(2010)0639),

– uwzględniając komunikat z dnia 15 grudnia 2011 r. zatytułowany „Plan działania w 
zakresie energii do roku 2050” (COM(2011)0885),

– uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
efektywności energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE 
(COM(2011)0370),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że wspólne cele europejskiej polityki energetycznej to bezpieczeństwo 
dostaw, trwałość i konkurencyjność;

B. mając na uwadze, że wspólne cele polityki spójności UE to spójność gospodarcza, 
społeczna i terytorialna regionów Europy osiągnięta dzięki inwestycjom we wzrost i 
zatrudnienie;

C. mając na uwadze, że inwestycje podejmowane w ramach polityki spójności w dziedzinie 
energii mogłyby przyczynić się do realizacji obu obszarów polityki dzięki promowaniu 
rozwoju w słabiej rozwiniętych regionach oraz tworzenia miejsc pracy na szczeblu 
lokalnym, a także dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii w całej UE;

Podejście ogólne

1. z uwagi na negatywny wpływ kryzysu, przejawiający się w rosnących różnicach na 
poziomie lokalnym i regionalnym w Europie, podkreśla potrzebę silnego wsparcia UE na 
rzecz spójności; uważa, że europejskie projekty energetyczne mogłyby przyczynić się do 
rozwoju regionalnego za pomocą inwestycji w zdecentralizowane źródła energii, 
efektywność energetyczną i inne środki, które wspierają wzrost i zatrudnienie;

2. podkreśla jednak, że programy polityki spójności nie powinny być postrzegane jako 
programy zastępujące właściwe finansowanie inicjatyw w dziedzinie europejskiej polityki 
energetycznej; zwraca uwagę, że polityka spójności może wspierać działania, takie jak 
środki efektywności energetycznej, jako dodatkowe źródło finansowania, ale jedynie 
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wtedy, gdy te programy propagują cele polityki spójności;

3. uważa, że regiony europejskie powinny móc koncentrować się na tych źródłach energii, 
które najlepiej odpowiadają warunkom lokalnym, oraz że UE powinna zacząć mierzyć 
cele europejskiej polityki energetycznej w skali ogólnounijnej; 

4. podkreśla, że ze względu na cele UE w zakresie zmiany klimatu rozwój cen energii może 
sprawić, że mieszkańcy słabiej rozwiniętych regionów UE znajdą się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji; zwraca się zatem o uwzględnienie tej kwestii podczas planowania 
polityki spójności;

Budowanie zdolności

5. podkreśla, że jakiekolwiek przyszłe dążenia w zakresie energii powinny opierać się na 
sprawiedliwym podziale obciążeń pomiędzy regionami europejskimi i umożliwiać im 
przyszły rozwój; zdecydowanie uważa zatem, że wszelkie wieloletnie przydziały 
finansowe winny uwzględniać nie tylko ogólne cele dla całej Europy, ale również 
zdolności instytucjonalne regionów w UE;

6. w odniesieniu do projektów energetycznych na wielką skalę zwraca uwagę na ewentualne 
braki w zakresie możliwości różnych władz regionalnych i lokalnych, mogące w poważny 
sposób zaszkodzić wdrożeniu projektów; uważa zatem nie tylko, że JESSICA, ELENA i 
IEE-MLEI powinny zostać wzmocnione, ale również że do 2018 r. wszelkie przydziały 
energii w ramach polityki spójności powinny zostać poddane przeglądowi pod względem 
ich stopnia absorpcji;

7. wprawdzie popiera nowe instrumenty finansowe na rzecz projektów energetycznych, 
podkreśla jednak, że powinny one mieć charakter dodatkowy w stosunku do 
bezpośrednich grantów i współfinansowania projektów energetycznych, a nie je 
zastępować; zwraca uwagę państw członkowskich i Komisji na fakt, że pojedyncze osoby, 
małe i średnie miejscowości oraz wspólnoty wiejskie powinny kwalifikować się do 
bezpośredniej pomocy finansowej na rzecz efektywności energetycznej i projektów 
modernizacji, ponieważ możliwe jest, że brak im zdolności administracyjnych do pełnego 
wykorzystania innych instrumentów finansowych;

Umowy o partnerstwie

8. zauważa, że dla prawidłowego wdrożenia projektów należy zasięgać opinii władz 
lokalnych i regionalnych na temat umów o partnerstwie, tak aby naprawdę miały one 
możliwość wpływu na cele projektów, przeznaczenie wydatków i ich wdrożenie;

9. zwraca uwagę, że ustalenia dotyczące finansowania polityki spójności powinny 
gwarantować pełne uwzględnienie kwestii rozbieżnych gospodarczych, społecznych i 
terytorialnych właściwości regionów; 

10. uważa, że choć wspólne ramy strategiczne zapewniają ogólne przeznaczenie, szczegółowe 
zakresy i inne cele tematyczne, środki te należy stosować w sposób elastyczny w ramach 
umów o partnerstwie, aby pozwolić państwom członkowskim na podążanie własnymi 
krajowymi drogami ku realizacji celów 2020;
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11. zwraca uwagę na potrzebę stosowania jak najszerszych punktów odniesienia i definicji w 
projektach energetycznych zgłaszanych do finansowania w ramach polityki spójności;

Wdrożenie i wskazówki dotyczące polityki

12. zauważa, że pomimo iż państwa członkowskie zmieniają swoje koszyki energetyczne 
zgodnie z celami UE w zakresie klimatu, wiele regionów zależy od paliw kopalnych; 
uważa zatem, że należy dopuścić nie tylko niskowęglowe, ale wszystkie niskoemisyjne 
źródła energii, takie jak gaz łupkowy, w tym te o przejściowym charakterze;

13. popiera wykorzystanie funduszy polityki spójności i polityki energetycznej na projekty 
transgraniczne z partnerskimi krajami trzecimi; podkreśla, że regiony graniczne powinny 
zostać włączone do systemu UE, aby zapewnić trwały rozwój po obu stronach granic; 
podkreśla, że takie finansowanie powinno podlegać unijnym zasadom dotyczącym rynku 
energii;

14. uważa, że fundusze polityki spójności powinny być udostępniane na szkolenie MŚP i osób 
indywidualnych z zakresu krajowych systemów odnawialnych źródeł energii; zauważa, że 
jest to szczególnie konieczne w tych państwach członkowskich, w których przyjęto 
system świadectwa pochodzenia;

15. popiera zmianę unijnego rozporządzenia o VAT (2006/112/WE), aby umożliwić 
obniżenie stawki VAT stosowanej do projektów regionalnych i lokalnych, których celem 
jest zwiększenie efektywności energetycznej, oraz do zakupu towarów o najwyższej klasie 
efektywności energetycznej zgodnie z dyrektywą 2010/30/UE;

16. uważa, że wykluczenie projektów, które mogłyby wejść w zakres dyrektywy 
2003/87/WE, z EFRR i funduszu spójności będzie miało prawdopodobnie 
nieproporcjonalny wpływ na słabiej rozwinięte regiony i opóźni ich przejście do grupy 
regionów o niskiej emisji; zwraca się do Komisji o dalsze wyjaśnienie i zdefiniowanie, 
które sektory energii nie kwalifikowałyby się do finansowania w ramach polityki 
spójności, i o wycofanie tego wyłączenia z projektów realizowanych w regionach 
objętych celem konwergencji;

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i infrastruktura 

17. zgadza się, że efektywność energetyczna ma podstawowe znaczenie dla celów UE w 
zakresie energii i powinna być promowana przede wszystkim w ramach struktury 
koncentracji tematycznej; uważa, że środki UE powinny wspierać efektywność 
energetyczną zarówno pod względem zużycia, jak i produkcji energii;

18. podkreśla, że wszelka polityka energetyczna UE wymaga rozwoju inteligentnych sieci 
dystrybucji i przesyłu elektryczności i gazu na szczeblu lokalnym i regionalnym, wraz z 
instalacjami do magazynowania gazu; uważa, że koncentracja tematyczna w zakresie 
energii powinna wspierać tworzenie i modernizację sieci;

19. odnotowuje potrzebę efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii 
na obszarach wiejskich; podkreśla rosnący potencjał w zakresie oszczędności energii w 
wiejskich gospodarstwach domowych, który może wymagać innowacyjnych sposobów 
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finansowania; popiera dążenie do ułatwienia dostępu do nowych technologii na obszarach 
wiejskich;

20. zauważa nierówności w zrównoważonym wykorzystaniu zasobów pomiędzy 
poszczególnymi państwami członkowskimi, uważa, że należy zwiększyć działania 
wspierające efektywną gospodarkę zasobami oraz recykling surowców;

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.


