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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. zwraca się do państw członkowskich oraz do władz regionalnych i lokalnych o 
decentralizację produkcji energii i o zróżnicowanie jej źródeł;

2. podkreśla trudność oddzielenia kwestii wzrostu gospodarczego od kwestii zużycia energii, 
szczególnie w regionach objętych celem konwergencji; w związku z tym zwraca się do 
Komisji Europejskiej oraz do państw członkowskich o rozważenie, które z elementów 
sprzyjają oddzieleniu obu tych kwestii, oraz o ułatwienie wymiany dobrych praktyk w 
celu jego osiągnięcia;

3. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady Europejskiej z dnia 9 marca 2007 r., a 
zwłaszcza decyzję o wytyczeniu celu polegającego na tym, by 20% zużycia energii w 
Unii Europejskiej zaspokajały źródła odnawialne; zwraca się do państw członkowskich o 
ścisłą współpracę z władzami lokalnymi i regionalnymi nad opracowaniem i realizacją 
krajowych planów działania w celu osiągnięcia tego ambitnego celu;

4. przypomina o znacznym potencjale regionów peryferyjnych i najbardziej oddalonych w 
zakresie odnawialnych źródeł energii, związanym z ich charakterystyką geograficzną i 
klimatyczną; nalega, by jak najlepiej wykorzystać tę oferującą wyjątkowy potencjał 
sytuację;

5. zauważa znaczny potencjał tkwiący w produkcji energii z biomasy, mogący dodatkowo 
przyczynić się do stworzenia licznych miejsc pracy na obszarach wiejskich;

6. uważa, że Unia Europejska jest światowym liderem w zakresie pewnej grupy czystych 
technologii energetycznych, wydajnych i o niskiej emisji tlenków węgla, co może stać się 
kluczowym elementem rozwoju regionalnego, jak również wzywa państwa członkowskie 
oraz władze regionalne i lokalne, by sprzyjały inwestycjom w tego rodzaju technologie;

7. wzywa Komisję, państwa członkowskie, regiony oraz pozostałe zaangażowane podmioty 
do efektywnego wykorzystywania możliwości, jakie daje im polityka spójności, oraz do 
inwestowania w nowe technologie energetyczne, zarówno w odnawialne źródła energii, 
jak i w zrównoważone technologie oparte na paliwach kopalnych („elektrownie z zerową 
emisją”);

8. uważa, że inwestycje w zrównoważone technologie energetyczne mają kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia celów strategii lizbońskiej i popiera w związku z tym 
finansowanie tego typu projektów ze środków funduszy strukturalnych;

9. ubolewa nad faktem, że nie istnieją na szczeblu regionalnym obszerniejsze i dokładniejsze 
dane dotyczące zużycia, cen i produkcji energii, oraz zwraca się do Komisji i do państw 
członkowskich o współpracę zmierzającą do opracowania studium na skalę europejską, 
które dostarczy wyżej wymienionych danych;
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10. wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny wpływu terytorialnego swoich propozycji w 
zakresie polityki energetycznej oraz do udostępnienia jej wyników państwom 
członkowskim;

11. przypomina, że węgiel pochodzi z zasobów znajdujących się w różnych częściach świata 
oraz że Unia Europejska również je posiada, co zapewnia bezpieczeństwo dostaw; 
przyjmuje zatem z zadowoleniem propozycję Komisji dotyczącą inwestycji w projekty 
demonstracyjne, oferujące zintegrowane rozwiązania w zakresie czystych technologii 
węglowych, polegających na wychwytywaniu i składowaniu CO2, w celu osiągnięcia 
opłacalności tych technologii, które posłużą do zrównoważonego wytwarzania energii 
elektrycznej z paliwa węglowego;

12. stwierdza, że jedna trzecia elektrowni węglowych w Unii Europejskiej osiągnie koniec 
okresu eksploatacji, zanim tzw. zrównoważone technologie paliw węglowych staną się 
ekonomicznie opłacalne, oraz wzywa, by nowe elektrownie na paliwa kopalne mogły 
korzystać z pomocy krajowej i wspólnotowej (fundusze strukturalne);

13. nalega, by państwa członkowskie wzięły na siebie podobne zobowiązanie finansowe w 
stosunku do badań naukowych, rozwoju i innowacji oraz do projektów demonstracyjnych 
na rzecz rozwoju czystych technologii węglowych.
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