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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wdrożenia środków efektywności energetycznej i ich wpływu w ramach 
polityki spójności 

(2013/2038(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 37 Karty praw podstawowych UE,

– uwzględniając art. 3 oraz art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmieniającą dyrektywy 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylającą dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020: 
strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 18 kwietnia 2013 r. zatytułowane „Wsparcie 
finansowe na rzecz efektywności energetycznej budynków” (COM(2013)0225),

– uwzględniając rozdział 5 („Podział Europy pod względem czystej energii i ubóstwa 
energetycznego”) sprawozdania Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (EIZZ) 
„Analiza dotycząca ludzi pracujących w Europie 2013”, Bruksela 2013,

– uwzględniając dyrektywę 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG,

– uwzględniając swoje sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie mieszkań 
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socjalnych w Unii Europejskiej1,

– uwzględniając sprawozdanie Rady z dnia 4 marca 2013 r. zatytułowane „Realizacja 
europejskiego semestru – Sprawozdanie podsumowujące” (6754/13),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 stycznia 2011 r. zatytułowany „Wkład 
polityki regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii »Europa 2020«” 
(SEC(2011)0017),

– uwzględniając mały rocznik statystyczny z 2012 r. Komisji zatytułowany „Energia UE w 
liczbach”2,

– uwzględniając komunikat Komisji z 16 grudnia 2008 r. zatytułowany „Polityka spójności: 
inwestowanie w realną gospodarkę” (COM(2008)0876),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 października 2006 r. zatytułowany „Plan 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału” 
(COM(2006)0545),

– uwzględniając sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 21/2012 
zatytułowane „Opłacalność inwestycji w efektywność energetyczną w ramach polityki 
spójności”,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie europejskiego planu 
naprawy gospodarczej3,

– uwzględniając sprawozdanie zatytułowane „Wpływ na budżety publiczne programów 
promocyjnych KfW w ramach »Efektywności energetycznej w nowo budowanych i 
odnawianych budynkach«”4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie roli polityki spójności 
UE i jej podmiotów we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej5,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 marca 2011 r. zatytułowany „Plan działania 
prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” 
(COM(2011)0112),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów6,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 18 kwietnia 2013 r. zatytułowane „Polityka 
spójności: sprawozdanie strategiczne 2013 dotyczące realizacji programów na lata 2007–
2013” (COM(2013)0210),

                                               
1 A7-0155/2013.
2 http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_energy_figures.pdf.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0123.
4https://www.kfw.de/migration/Weiterleitung-zur-Startseite/Homepage/KfW-Group/Research/PDF-
Files/Energy-efficient-building-and-rehabilitation.pdf.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0017.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0223.
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– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 4 maja 2012 r. zatytułowaną 
„Efektywność energetyczna w miastach i regionach – różnice między obszarami 
wiejskimi i miastami”1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 14 grudnia 2011 r. zatytułowaną 
„Efektywność energetyczna”2,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) 
zatytułowaną „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie efektywności energetycznej”3,

– uwzględniając dokument programowy MARIE/ELIH-MED zatytułowany „Ulepszenie 
transgranicznej współpracy w zakresie programu MED rozwiązaniem problemów 
związanych z efektywnością energetyczną w budynkach”,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 marca 2011 r. zatytułowany „Plan na rzecz 
efektywności energetycznej z 2011 r.” (COM(2011)0109),

– uwzględniając zalecenia funduszy strukturalnych i spójności w zakresie inwestycji w 
energię zrównoważoną (SF Energy Invest) zatytułowane „Praktyczne zalecenia mające na 
celu zwiększenie udziału inwestycji w energię zrównoważoną w nadchodzącym okresie 
programowania funduszy strukturalnych i spójności 2014–2012”4,

– uwzględniając sprawozdanie przekazane Komisji przez Ismeri Europa zatytułowane 
„Analiza polityki opracowana przez sieć ekspertów ds. oceny ws. Polityki Spójności 
2007–2013 – podsumowanie sprawozdań krajowych z 2011 r.”,

– uwzględniając Zieloną Księgę Komisji z dnia 27 marca 2013 r. zatytułowaną „Ramy 
polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030” (COM(2013)0169),

– uwzględniając ekspertyzę Copenhagen Economics zatytułowaną „Liczne korzyści 
inwestowania w efektywne energetycznie odnawianie budynków”5,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że poprawa efektywności energetycznej (EE) oznacza wykorzystywanie 
mniejszej ilości doprowadzanej energii przy jednoczesnym utrzymaniu niezmienionego 
poziomu aktywności gospodarczej lub usługi6;

B. mając na uwadze, że kwestia propagowania EE została określona w art. 194 ust. 1 
                                               
1 Dz.U. C 225 z 27.7.2012, s. 52.
2 Dz.U. C 54 z 23.2.2012, s. 49.
3 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.20571.
4http://www.sf-energyinvest.eu/fileadmin/Dateien/Downloads/May2012-Recommendations.pdf.
5http://www.renovate-europe.eu/uploads/Multiple%20Benefits%20Study_Key%20Messages%20Brochure.pdf.
6 Komunikat Komisji z dnia 19 października 2006 r. zatytułowany „Plan działania na rzecz racjonalizacji 
zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału” (COM(2006)0545 final).



PE510.707v01-00 6/13 PR\935743PL.doc

PL

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w kontekście ustanawiania i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz potrzeby zachowania i poprawy stanu 
środowiska naturalnego;

C. mając na uwadze, że osiągnięcie EE jest najwyższym priorytetem Komisji i państw 
członkowskich, co zostało odzwierciedlone w jednym z celów UE na rok 2020, jakim jest 
zwiększenie EE o 20%.

D. mając na uwadze, że inwestowanie w EE może przynieść ekonomiczne, społeczne i 
środowiskowe zwroty z inwestycji;

E. mając na uwadze, że terminowe i efektywne wdrażanie dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej może znacznie zredukować zużycie energii, ograniczyć 
import paliw kopalnych, stworzyć nowe miejsca pracy, zapewnić ochronę socjalną i 
zwalczyć ubóstwo energetyczne;

F. mając na uwadze, że w obecnym okresie programowania 2007–2013 5,5 mld EUR 
przeznaczono na poprawę efektywności energetycznej w ramach budżetu polityki 
spójności;

G. mając na uwadze, że według ostatniego sprawozdania Komisji1, do końca 2011 r. 
niemalże 3,8 mld EUR przeznaczono na określone projekty EE, w tym na fundusze 
odnawialne, co stanowi wskaźnik wykonania o wartości 68%;

H. mając na uwadze, że Rada, w swoim sprawozdaniu podsumowującym z marca 2013 r.2, 
wśród czynników negatywnie wpływających na rozwój EE wskazała brak stosownych 
informacji i zachęt finansowych, niewielki zasięg stosowanych działań na rzecz 
efektywności energetycznej oraz niewłaściwa realizacja istniejącego ustawodawstwa, 
zwracając uwagę na to, że wspomniane czynniki mają charakter raczej praktyczny niż 
regulacyjny;

Uwagi ogólne

1. podkreśla, że w czasie obecnego kryzysu zwiększenie EE może mieć decydujące 
znaczenie dla zwiększania konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy oraz rozwoju; jest 
to sposób walki ze zmianami klimatycznymi, dzięki któremu wygrywają wszystkie 
zaangażowane strony;

2. spiera zaangażowanie UE w osiągnięcie celu polegającego na zwiększaniu EE o 20% do 
roku 2020; zauważa z niepokojem, że obecne szacunki w zakresie środków mających na 
celu oszczędzanie energii podejmowanych lub ogłaszanych przez państwa członkowskie 
pokazują, że można będzie uzyskać poprawę jedynie o 9%; z tego względu, namawia 
państwa członkowskie do podejmowania dalszych kroków w celu osiągnięcia celu UE na 
rok 2020;

                                               
1 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 kwietnia 2003 r. zatytułowane „Wsparcie 
finansowe na rzecz efektywności energetycznej budynków” (COM(2013)0225 final).
2 Sprawozdanie podsumowujące Rady 6754/13 z dnia 4 marca 2013 r. zatytułowane Realizacja europejskiego 
semestru”.
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3. zauważa, że kierowanie wydatków publicznych na produkty, rodzaje transportu, budynki, 
branże, prace i usługi charakteryzujące się efektywnością energetyczną pomaga 
ograniczyć koszty energii ponoszone przez organy publiczne i pozwala uzyskać więcej za 
te same pieniądze;

4. podkreśla, ze państwa członkowskie powinny stosować fundusze strukturalne na cele EE, 
co będzie stanowić możliwość inwestowania środków finansowych z uzyskaniem 
znaczącego efektu dźwigni, a nie wydatek;

5. wzywa Komisję do zwiększenia pewności prawnej w odniesieniu do zasad regionalnej 
pomocy państwa w zakresie mieszkań socjalnych oraz inwestowania w zrównoważone 
budownictwo i energię;

6. przypomina, że obecnie ponad 9% obywateli UE nie jest w stanie utrzymać w swoich 
domach odpowiedniego poziomu ciepła; zauważa, że ubóstwo energetyczne jest 
szczególnie dotkliwe w nowych państwach członkowskich i w większości przypadków 
jest spowodowane słabym funkcjonowaniem domów; wzywa Komisję do szczegółowego 
zbadania powiązania pomiędzy propagowaniem EE, ubóstwem energetycznym i 
konsumentami szczególnie wrażliwymi;

7. podkreśla potrzebę zapewnienia ukierunkowanego wsparcia inwestycjom w mieszkania 
socjalne; wzywa zatem państwa członkowskie i ogół zainteresowanych stron do 
zapewnienia kwestii mieszkań socjalnych ważnego miejsca w krajowych programach 
reform i w kształtowaniu strategicznych priorytetów na mocy umów o partnerstwie w 
okresie programowania 2014–2020;

Nadchodzący okres programowania 2014–2020 i zmiany w ustawodawstwie

8. przypomina złagodzenie przepisów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) w 2009 r. w sprawie efektywności energetycznej, zakwalifikowanie mieszkań do 
wsparcia we wszystkich częściach UE z górną granicą 4%; zauważa z niepokojem, że w 
praktyce wspomniane działanie prowadzone w ramach polityki nie przyniosło znacznego 
zwiększenia funduszy przekazanych na ten cel; podkreśla znaczenie przejrzystości 
prawnej odnośnie do kroków podjętych w ramach EE przed rozpoczęciem nowego okresu 
programowania 2014–2020;

9. z zadowoleniem przyjmuje nowe możliwości oferowane przez EFRR i Fundusz Spójności 
oraz ważniejszą rolę w realizowaniu celów EE im przypisaną w nowym okresie 
programowania 2014–2020; wspiera w szczególności przyszłą rolę funduszy w ramach 
polityki spójności w całym sektorze budownictwa mieszkaniowego;

10. zdecydowanie utrzymuje swoją pozycję w trwających negocjacjach w sprawie przepisów 
EFRR dotyczących wyznaczonych odsetków funduszy, jakie mają zostać wykorzystane 
na określone cele tematyczne dla każdej kategorii regionów, co ma zagwarantować ważne 
zwiększenie funduszy przeznaczonych na EE oraz zasobów energii odnawialnej; 
przypomina, że przeznaczanie funduszy ma istotne znaczenie dla łatwiejszej mobilizacji 
podmiotów lokalnych oraz pomaga stworzyć stabilne, długoterminowe programy odnowy;

11. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą zwiększenia wykorzystania 
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innowacyjnych instrumentów finansowych (IF) w ramach EFRR w nadchodzącym okresie 
programowania 2014–2020 do wszystkich celów tematycznych, w tym EE;

12. popiera propozycje Komisji w sprawie uproszczenia struktury funduszy strukturalnych w 
nowym okresie programowania 2014 – 2020; uważa, ze zakończenie negocjacji nad 
rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów (RWP) powinno skutkować pomyślną 
realizacją procesu wykorzystania wielu funduszy, co ma przynieść znaczącą korzyść 
większym projektom EE;

13. z zadowoleniem odnosi się do postępu osiągniętego w negocjacjach w sprawie RWP w 
odniesieniu do umów o partnerstwie; wzywa tym samym wszystkie państwa 
członkowskie i organy zarządzające do dobrego wykorzystania tego mechanizmu poprzez 
zorganizowanie obszernych forów konsultacyjnych z właściwymi podmiotami z dziedziny 
efektywności energetycznej przy przygotowywaniu programów operacyjnych (PO);

14. wzywa państwa członkowskie do dostosowania swoich krajowych, regionalnych i 
lokalnych strategii energetycznych i klimatycznych do celów UE; w sposób szczególny 
zachęca państwa członkowskie do umacniania relacji pomiędzy poszczególnymi 
krajowymi planami działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii i programami 
operacyjnymi (PO) w celu zapewnienia, że europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne będą częścią spójnej strategii podczas gdy wciąż będą odpowiadały na 
potrzeby na szczeblu terytorialnym; wskazuje, że można to usprawnić w nowych ramach 
uwarunkowań ex ante;

15. w okresie poprzedzającym zamknięcie negocjacji w sprawie wieloletnich ram 
finansowych (WRF), przypomina państwom członkowskim po raz kolejny o znaczeniu 
budżetu z dużą ilością funduszy dla wieloletnich ram finansowych 2014–2020, w których 
polityka spójności może i powinna być elementem napędzającym naprawę gospodarczą.

Zwiększanie świadomości i znaczenia rozpowszechniania informacji

16. wzywa Komisję do dalszego ulepszania i rozpowszechniania niepełnych i 
niesymetrycznych informacji obecnie dostępnych na temat kwestii związanych z EE, 
korzyści, jakie można uzyskać z inwestowania w EE, najlepszych metod oraz dostawców 
danych usług;

17. podkreśla, ze brak szczegółowych informacji odnośnie do cech zasobów mieszkaniowych 
na szczeblu regionalnym stanowi główną przeszkodę dla organów krajowych i 
regionalnych przy tworzeniu strategii i planów;

18. zachęca organy zarządzające do zwiększania zauważalności PO oraz możliwości 
projektów dotyczących zrównoważonej energii dla potencjalnych beneficjentów; 
sugeruje, że zostanie to dokonane poprzez tworzenie krajowych stron internetowych, 
platform i baz danych dla potencjalnych beneficjentów i zainteresowanych stron, 
organizowanie warsztatów i wydarzeń informacyjnych dla grup docelowych oraz podjęcie 
kroków mających na celu zwiększenie zauważalności dostępności do istniejących 
zasobów internetowych (takich jak portal Build Up i podręcznik SF Energy Invest);

19. zachęca organy zarządzające, aby w nadchodzącym okresie programowania 2014–2020 
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promowały projekty zintegrowane przez przyjmowanie holistycznego podejścia do EE na 
szczeblu terytorialnym, w szczególności do wykorzystania nowych narzędzi do 
programowania strategicznego, takich jak zintegrowane inwestycje terytorialne, oraz 
przez wykorzystanie istniejących inicjatyw, takich jak porozumienie między 
burmistrzami, do pomocy w opracowywaniu zintegrowanych planów;

20. sugeruje, aby Komisja, państwa członkowskie i organy zarządzające zorganizowały 
wspólne działanie na rzecz wdrażania i zarządzania projektami EE finansowanymi ze 
środków funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu promowania potrzebnego 
dialogu i wymiany najlepszych praktyk;

Budowanie zdolności i pomoc techniczna

21. wzywa państwa członkowskie do stosowania się do zaleceń Komisji1 i zwiększonego 
budowania zdolności, wykorzystywania budżetu na pomoc techniczną, aby podmioty na 
szczeblu lokalnym, regionalnym oraz podmioty społeczeństwa obywatelskiego mogły 
uczestniczyć regionalnych strategiach adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia zmian 
klimatu;

22. przyznaje, że przejście na technologie energooszczędne wymaga nowych umiejętności, 
kształcenia zawodowego i specjalnych szkoleń z uwzględnieniem aspektu 
środowiskowego zarówno w budownictwie, jak i w wielu innych branżach; tym samym 
zachęca państwa członkowskie to kontynuowania wykorzystywania funduszy do 
zapewniania pomocy technicznej na wszystkich szczeblach (takich jak instrument 
ELENA); ponadto wzywa państwa członkowskie do wykorzystania funduszy 
strukturalnych do przeszkolenia i podniesienia kwalifikacji pracowników w nowo 
powstających miejscach pracy w ramach gospodarki niskoemisyjnej;

Rola instrumentów finansowych

23. podkreśla, że połączenie dotacji i instrumentów finansowych (IF) może stanowić udane i 
innowacyjne podejście mające na celu wsparcie finansowania ze środków prywatnych, 
stworzenie nowych modeli partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zwiększenie 
innowacyjności;

24. zauważa, że wysiłki zmierzające do zdobycia środków finansowych na inwestowanie w 
projekty w zakresie efektywności energetycznej są często utrudniane przez przeszkody 
związane z rynkiem, regulacjami czy zaufaniem, takie jak wysokie koszty początkowe dla 
inwestorów czy trudny do przewidzenia potencjał w zakresie oszczędności energii;

25. podkreśla z niepokojem, że obecny kryzys gospodarczy i finansowy oraz liczne 
rygorystyczne środki oszczędnościowe podejmowane na obszarze całej UE sprawiły, iż 
znacznie trudniej jest państwom członkowskim znaleźć środki finansowe potrzebne do 
współfinansowania programów polityki spójności w zakresie EE; tym samym stwierdza, 
że znalezienie nowych innowacyjnych sposobów finansowania projektów EE ma 
kluczowe znaczenie:

                                               
1 Komunikat Komisji ze stycznia 2011 r. w sprawie wkładu polityki regionalnej w zrównoważony wzrost 
w ramach strategii „Europa 2020”.
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26. dostrzega, że Komisja zmierza do wzmocnienia roli nowych i innowacyjnych IF w 
nadchodzącym okresie programowania 2014 – 2020; podkreśla, że niedotrzymywanie 
terminów realizacji oraz brak przejrzystości prawnej stanowi znaczne utrudnienie dla 
państw członkowskich jak również innych stron zainteresowanych zaangażowanych w 
zarządzanie takimi instrumentami; nakłania Komisję do przedstawienia bez zwłoki 
wniosków o udostępnienie gotowych IF w celu wsparcia środków EE;

27. wzywa Komisję do dalszego usprawniania ukierunkowanego wsparcia finansowego 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Europejskiego Banku Odbudowy i 
Rozwoju (EBOR) udzielanego projektom EE; wzywa EBI, Bank Rozwoju Rady Europy 
(BRRE) oraz EBOR do stworzenia wspólnej grupy roboczej do badania alternatyw dla 
nowych IF, które będą mogły zostać udostępnione państwom członkowskim razem z lub 
poprzez ich krajowe fundusze na rzecz efektywności energetycznej w celu stymulowania 
inwestycji w sektorze prywatnym;

Realia klimatyczne

28. podkreśla znaczenie przystosowania środków i wymogów EE do realiów klimatycznych 
w różnych państwach członkowskich i regionach; wzywa Komisję do starannego 
rozważenia tej kwestii przy przygotowywaniu zbioru wskaźników skuteczności;

29. wspiera rozwój programu MARIE w opracowywaniu strategii ulepszania efektywności 
energetycznej w budownictwie śródziemnomorskim; tym samym wzywa państwa 
członkowskie z obszaru śródziemnomorskiego do podzielenia się najlepszymi praktykami 
w celu przekazania optymalnego pod względem kosztów modelu Europy południowej;

Wskaźniki i kryteria

30. wzywa państwa członkowskie do wyznaczenia ambitnych celów, pozwalających 
zagwarantować, że budynki publiczne i pomieszczenia zarówno prywatne jak i socjalne 
spełniają najsurowsze europejskie normy w zakresie efektywności energetycznej i 
regularnego poddawania ich procesowi certyfikacji energetycznej;

31. wzywa Komisję do objaśnienia wspólnych wskaźników w zakresie EE, aby mogły one 
być stosowane i używane przez państwa członkowskie w nadchodzącym okresie 
programowania 2014–2020;

32. wzywa Komisję do bezzwłocznego opracowania wytycznych w zakresie oceny projektów 
EE, które będą mogły stanowić podstawę przy opracowywaniu ocen projektów oraz 
mechanizmów monitoringu i weryfikacji;

33. wzywa państwa członkowskie do stosowania wskaźników rezultatu i kryteriów wyboru 
projektów w ramach EE, które mieszą rzeczywisty potencjał w zakresie oszczędności 
energii;

34. bierze pod uwagę ostatnie sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie 
opłacalności inwestycji polityki spójności w EE; podkreśla zalecenia Trybunału dotyczące 
korzystania z przejrzystych i bardziej surowych kryteriów wyboru projektów zarówno na 
szczeblu UE, jak i państw członkowskich; zgadza się z wnioskiem Trybunału, że kryteria 
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oceny wykorzystywane do podejmowania decyzji w sprawie inwestycji muszą być 
bardziej przejrzyste i precyzyjne odnośnie do tego, w jaki sposób aspekty EE mają być 
rozpatrywane;

35. zauważa jednak, że ocena Trybunału jest raczej restrykcyjna w odniesieniu do okresów 
próby i okresów zwrotu; podkreśla, że polityka spójności jest polityką zintegrowaną i, tym 
samym, to całościowe podejście, oparte na analizie cyklu kosztów życia, musi zostać 
przyjęte przy przeprowadzaniu oceny projektów;

Znaczenie sektora budownictwa

36. zauważa, że zużycie energii w budynkach stanowi największy odsetek – 40% –
całkowitego końcowego zużycia energii w UE; żałuje, że większość państw 
członkowskich nie spełnia oczekiwań w zakresie pełnego wykorzystania potencjału w 
zakresie oszczędności energii w budynkach; wzywa Komisję do znalezienia sposobów na 
zagwarantowanie, że największy potencjał w zakresie oszczędności energii nie został 
niewykorzystany;

37. zauważa, że potencjał w zakresie oszczędności energii, który w głównej mierze zależy od 
stanu istniejących zasobów mieszkaniowych, nie jest równo rozdzielony pomiędzy 
państwa członkowskie;

38. podkreśla, że inwestycje publiczne w EE w budynkach są niezbędne w szczególności w 
nowych państwach członkowskich, w których istnieje znaczny potencjał w zakresie 
redukcji zużycia energii poprzez zastosowanie środków racjonalnych pod względem 
kosztów;

39. zachęca państwa członkowskie do maksymalnego wykorzystywania programów 
krajowych i regionalnych, aby zapewnić wysoki poziom efektywności energetycznej w 
nowych budynkach i jego podniesienie w istniejących zasobach mieszkaniowych poprzez 
ich modernizację, również w przypadku gospodarstw domowych o niskich dochodach;

40. wzywa właściwe organy władzy publicznej do przyspieszenia procesu renowacji 
posiadanych przez nie budynków z wykorzystaniem funduszy polityki spójności w celu 
zapewnienia niezbędnego wsparcia finansowego i aby stanowić wzór dla innych 
podmiotów;

41. wzywa Komisję do zwiększania świadomości w zakresie rzeczywistego potencjału 
gruntownej renowacji zasobów mieszkaniowych poprzez wspieranie państw 
członkowskich w przygotowaniu swoich planów działania w zakresie renowacji; zaleca, 
aby wspomniane plany działania były opracowywane równolegle z wnioskami o PO oraz 
aby koncentrowały się one na uwzględnianiu wykorzystania innowacyjnych IF oraz 
obejmowały orientacyjne cele pośrednie w celu zwiększenia pewności inwestorów;

42. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

Korzyści efektywności energetycznej, będące głównym elementem strategii na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, już od 
dawna są dostrzegane w UE. Niemniej jednak, UE musi stawić czoła trudnemu wyzwaniu, a 
mianowicie musi wypełnić swój cel polegający na zredukowaniu całkowitego zużycia energii 
o 20% do 2020 r., przy czym polityka sprzyjająca efektywności energetycznej może i 
powinna odgrywać ważniejsza rolę. Ulepszenia w zakresie efektywności energetycznej mają 
decydujący wpływ na konkurencyjność europejską i stanowią sposób walki ze zmianami 
klimatycznymi, dzięki któremu wygrywają wszystkie zaangażowane strony. Inwestowanie w 
działania na rzecz efektywności energetycznej może przynieść natychmiastowe i namacalne 
korzyści gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom, takie jak redukcja kosztów, 
tworzenie i wzrost zatrudnienia jak również może zachęcić do przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną.

Ze względu na fakt, że polityka spójności stała się jednym z głównych źródeł wsparcia 
mającego na celu przywrócenie UE do porządku, aby wypełnić cel dotyczący efektywności 
energetycznej, Komisja odpowiedziała na to wyzwanie zaproponowaniem na następny okres 
programowania (2014–2020) niemalże podwojonego odsetka budżetu polityki spójności 
przeznaczonego na wydatki związane z klimatem, w tym z efektywnością energetyczną. 
Większe zobowiązania finansowe, wzmocniona pozycja w najbliższych tekstach 
ustawodawczych (koncentracja tematyczna) oraz wyraźna rola działań na rzecz efektywności 
energetycznej w procedurach wykonawczych (programy operacyjne) stanowią trzy filary 
wspierające przyszłe działania na rzecz efektywności energetycznej w ramach polityki 
spójności.

Komisja już podkreśliła, że zwiększenie efektywności energetycznej wymaga w 
szczególności zwiększonych starań w stronę bardziej efektywnego transportu oraz 
budownictwa mieszkaniowego i budynków, czyli w obszarach, w których organy władzy 
publicznej, w szczególności regionalnego i lokalnego szczebla, odgrywają decydującą rolę. 
Wobec powyższego, Sprawozdawca proponuje w sprawozdaniu podjęcie bezpośrednich 
działań w celu zapewnienia, że potencjał sektora z największym potencjałem w zakresie 
oszczędności energii nie zostanie niewykorzystany w nadchodzącym okresie programowania 
2014–2020.

Podczas gdy negocjacje na temat całkowitej wielkości budżetu UE w przeciągu wielu lat 
wciąż trwają, ogromne znaczenie ma przekazanie po raz kolejny państwom członkowskim jak 
ważne jest ich zaangażowanie dla uzyskania budżetu polityki spójności z dużą ilością 
środków. Jedynie poprzez zwiększone zobowiązania finansowe Europa będzie w stanie 
osiągnąć swoje cele w zakresie efektywności energetycznej. Trwające prace zespołu 
negocjującego EFRR Parlamentu ma na celu również zapewnienie, że większy odsetek 
funduszy EFRR będzie przeznaczony na efektywność energetyczną we wszystkich typach 
regionów. Tym samym Sprawozdawca, za pośrednictwem niniejszego sprawozdania, pragnie 
wnieść swój wkład do debaty na temat znaczenia efektywności energetycznej poprzez ocenę 
obecnych rezultatów działań z zakresu polityki spójności skierowanych na poprawę 
efektywności energetycznej oraz zaproponowanie szeregu zaleceń mających na celu 
wzmocnienie wpływu działań w nadchodzącym okresie programowania.
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Ponadto w niniejszym sprawozdaniu podjęto się zadania wyjaśnienia stopnia zgodności 
powiązanych europejskich, krajowych i regionalnych celów i zadań polityki spójności z 
celami efektywności energetycznej.

W ostatnim „Sprawozdaniu podsumowującym” opracowanym przez prezydencję Rady 
w sprawie realizacji europejskiego semestru z dnia 4 marca 2013 r., prezydencja 
dochodzi do wniosku, że uwagi krajowych delegacji dotyczące efektywności 
energetycznej sugerują, że „czynniki negatywnie wpływające na jej rozwój (efektywności 
energetycznej) były uznawane za bardziej praktyczne niż regulacyjne oraz obejmują 
niedostateczną liczbę informacji i zachęt finansowych, niewielki zasięg stosowanych działań 
na rzecz efektywności energetycznej oraz niewłaściwą realizację istniejącego 
ustawodawstwa”.

Biorąc pod uwagę ostatnie sprawozdanie podsumowujące Rady, w niniejszym sprawozdaniu 
również starannie rozważono i zanalizowano kwestie podniesione w ostatnim sprawozdaniu 
Trybunału Obrachunkowego w sprawie efektywności kosztowej instrumentów polityki 
spójności w ramach EE1 jak również w najbliższym sprawozdaniu strategicznym Komisji w 
sprawie wdrażania programów 2007–2013 (które zostanie opublikowane pod koniec marca 
2013 r.).

                                               
1 http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/20590745.PDF.


