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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. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady Europejskiej z dnia 9 marca, a w 
szczególności jej decyzję, zgodnie z którą do czasu zawarcia globalnego i 
kompleksowego porozumienia w sprawie okresu po 2012 r. UE podejmuje stanowcze, 
niezależne zobowiązanie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. o co 
najmniej 20% w porównaniu do 1990 r. oraz osiągnięcia bardzo ambitnych, określonych 
ilościowo celów dotyczących racjonalnego wykorzystania energii, źródeł odnawialnych i 
stosowania biopaliw;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że „Nowa polityka energetyczna dla Europy” z pełnym 
poszanowaniem prawa państw członkowskich do doboru źródeł energii oraz ich 
suwerenności w zakresie pierwotnych źródeł energii jednocześnie opiera się na 
solidarności między państwami członkowskimi, zapewniając zintegrowane podejście do 
zmian klimatycznych i promowania zrównoważonego środowiska;

3. w świetle rocznego przeglądu planu działań dotyczącego energii nalega, by Parlament 
Europejski był corocznie informowany o postępach i wynikach realizacji polityki 
energetycznej i klimatycznej UE przed coroczną analizą wykonywaną przez Radę 
Europejską;

4. wzywa Komisję do przedstawienia proponowanej dyrektywy w sprawie odnawialnych 
źródeł energii w możliwie najkrótszym terminie oraz do wyjaśnienia zadań i obowiązków 
regionów oraz władz lokalnych związanych z realizacją polityki;

5. wzywa państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, do szybkiego 
przystąpienia do wdrażania dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków (2002/91/WE);

6. wzywa następnie regiony i władze lokalne do systematycznego domagania się, by nowe 
konstrukcje i budynki były neutralne pod względem emisji węgla, oraz do uproszczenia i 
przyspieszenia procedur administracyjnych koniecznych do rozwoju odnawialnych źródeł 
energii;

7. zwraca się do państw członkowskich, regionów i władz lokalnych o zapewnienie, by 
ogółowi społeczeństwa udostępniono jasne informacje o technologicznych aspektach 
generowania energii za pomocą ogniw fotowoltaicznych oraz techniczne i praktyczne 
informacje dotyczące biopaliw, jak również zachęty finansowe proponowane przez różne 
organy;

8. apeluje o udostępnienie środków w ramach spójności terytorialnej w celu promowania 
transgranicznej i międzyregionalnej współpracy między władzami regionalnymi, 
władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi, tak aby promować zintegrowane 
podejście do polityki energetycznej;
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9. wzywa władze regionalne, władze lokalne oraz organizacje pozarządowe do korzystania 
ze środków finansowania w ramach siódmego programu ramowego w celu promowania 
technologii energii odnawialnej oraz wykorzystania biopaliw;

10. uważa, że wyzwania wynikające ze zmian klimatycznych winno postrzegać się jako 
możliwość inwestycji w nowe technologie w celu promowania zrównoważonego 
środowiska i zwiększenia konkurencyjności handlowej, a ponadto jako możliwość 
uzupełnienia rynku wewnętrznego o gaz i energię elektryczną, w wyniku czego wzrosną 
wzajemne powiązania oraz bezpieczeństwo dostaw. 
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