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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 komunikat Komisji dotyczący racjonalizacji zużycia energii1;
ubolewa jednakże nad brakiem wizji dotyczącej procesu wdrażania zaproponowanych 
działań;

2. podkreśla kluczową rolę, jaką mają do odegrania organy regionalne i lokalne UE w 
dążeniu do osiągnięcia zakładanej 20-procentowej oszczędności energii do roku 20202, w 
szczególności dzięki działaniom prowadzonym jako konsumenci, kadra kierownicza, 
dostawcy, organy regulujące i doradcy odpowiedzialni za kontrolę decyzji w sprawie 
energii oraz za wywieranie na nie wpływu; dlatego też przychylnie odnosi się do zamiaru 
Komisji dotyczącego ułatwienia przyłączenia zdecentralizowanych jednostek 
wytwarzania energii do ogólnej sieci; w związku z powyższym wzywa Komisję do 
wyjaśnienia planowanego instrumentu regulacyjnego, jak również ram czasowych jego 
wdrażania;

3. wzywa Komisję, aby wymagała systematycznego wspierania racjonalizacji zużycia 
energii w każdym państwie członkowskim podczas przeglądu programów operacyjnych 
określających priorytety wdrażania funduszy strukturalnych; nalega, aby nowe państwa 
członkowskie odpowiednio wspierały inwestowanie środków wspólnotowych w 
energooszczędną renowację budynków i modernizację komunalnych instalacji 
grzewczych;

4. zachęca władze regionalne i lokalne do właściwego wdrożenia dyrektywy w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków3; zwraca się do Komisji o opracowanie 
wytycznych w sprawie mechanizmów kontroli w celu zapewnienia właściwego wdrożenia 
tej dyrektywy oraz precyzyjnych systemów oceny;

5. zachęca władze regionalne i lokalne, aby świeciły przykładem, wprowadzając programy 
oszczędzania energii w budynkach publicznych oraz uwzględniając kryteria dotyczące 
racjonalnego wykorzystania energii w zamówieniach publicznych; wzywa Komisję, aby 
pomogła władzom lokalnym w przystąpieniu do wspólnego nabywania produktów 
energooszczędnych, zapewniając jasne ramy ułatwiające zdefiniowanie wymiernych 
celów i kryteriów jakości;

6. zachęca władze regionalne i lokalne do rozwijania bliskich stosunków partnerskich z 
regionalnymi agencjami energetycznymi w celu poprawy infrastruktury szkoleniowej dla 
techników-energetyków oraz specjalistów z branż pokrewnych; podkreśla konieczność 

  
1 Komunikat Komisji zatytułowany „Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby 
wykorzystania potencjału” (COM(2006)0545).
2 Zielona księga Komisji w sprawie racjonalizacji zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem 
środków (COM(2005)0265).
3 Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków.
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lepszej koordynacji sieci podmiotów lokalnych w celu rozpowszechniania najlepszych 
wzorców w zakresie racjonalizacji zużycia energii w słabiej rozwiniętych regionach.
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