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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zwiększenie wydajności energetycznej jest najszybszym i najbardziej korzystnym pod 
względem gospodarczym i środowiskowym sposobem zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Ze względu na to, że zmiany 
klimatyczne są coraz częściej tematem dyskusji na formach międzynarodowych 
i europejskich, należy bezwzględnie osiągnąć cel postawiony podczas wiosennego szczytu 
Rady polegający na obniżeniu zużycia energii w Europie o 20% do roku 2020, co w sposób 
znaczący przyczyni się do osiągnięcia celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20% 
do 2020 r.
Wydajność energetyczna dotyczy wielu sektorów, takich jak transport, budownictwo, 
urządzenia elektryczne, produkcja i dystrybucja energii elektrycznej. Ponadto w celu 
osiągnięcia zakładanego poziomu wydajności energetycznej konieczne jest, poza środkami 
prawnymi, opracowanie technologii wydajnych energetycznie, zmiana przyzwyczajeń 
konsumentów oraz wykorzystania produktów, a także wprowadzenie zachęt finansowych 
i odpowiednich funduszy.
Komunikat Komisji zatytułowany „Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: 
sposoby wykorzystania potencjału” stanowi znaczny krok w kierunku osiągnięcia 
odpowiedniej wydajności energetycznej. Przewiduje on bowiem podejmowanie wielu działań 
priorytetowych na szczeblu krajowym i lokalnym. Należy podkreślić, że co najmniej połowę 
postawionego celu dwudziestoprocentowego zmniejszenia emisji można osiągnąć poprzez 
pełne przestrzeganie obecnie obowiązujących przepisów, takich jak na przykład dyrektywa 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która nakłada na państwa członkowskie 
obowiązek podejmowania wielu działań, ale także ściślejsze kontrole dokonywane przez 
Komisję. 

Należy ponadto podkreślić konieczność zachęcania do prowadzenia badań i wprowadzania 
innowacji w zakresie wydajności energetycznej. Może to doprowadzić do nowej rewolucji 
przemysłowej, jako że przyczyni się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia liczby miejsc 
pracy, zwiększenia konkurencyjności oraz osiągnięcia celów strategii lizbońskiej. Może to 
także stanowić o przewadze konkurencyjnej przemysłu europejskiego.
Sektor publiczny może odegrać tu ważną rolę wybierając produkty i usługi o korzystnej 
charakterystyce energetycznej. W ten sposób może dawać on dobry przykład, zwiększać 
udział rynkowy takich produktów i uwrażliwiać obywateli. 

Nie można pominąć także roli obywateli Unii Europejskiej, którzy poprzez zmianę swoich 
przyzwyczajeń konsumenckich mogą odegrać istotną rolę w osiąganiu celów w zakresie 
zmniejszenia zużycia energii. Wybierając produkty i usługi o korzystnej charakterystyce 
energetycznej i przyczyniając się do zmniejszania strat energii, mogą oni być awangardą 
wysiłków na rzecz zwiększenia wydajności energetycznej. Uwzględnia to plan działania, 
który proponuje podjęcie konkretnych działań, takich jak kampanie informacyjne i zachęty 
finansowe dla konsumentów. 
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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
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 zatytułowany „Plan działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału” i popiera zamierzone 
w nim działania priorytetowe; 

2. z zadowoleniem przyjmuje postanowienie wiosennego szczytu Rady w 2007 r. o dążeniu 
do celu zmniejszenia zużycia energii o 20% do roku 2020, co przyczyni się równolegle do 
osiągania celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20% do roku 2020; podkreśla 
także konieczność ustanowienia celów średnioterminowych;

3. podkreśla, że wykonanie i monitoring obecnie obowiązujących przepisów wspólnotowych 
regulujących kwestie wydajności energetycznej przyczyni się do osiągnięcia połowy 
ustanowionego celu; wzywa państwa członkowskie do odpowiedniego wykorzystania 
krajowych planów działania w zakresie wydajności energetycznej;

4. jest zdania, że największe oszczędności energetyczne można osiągnąć w budownictwie 
i transporcie; wzywa zatem do prowadzenia w tych sektorach działań priorytetowych; 
wzywa także do przeglądu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 
w celu rozszerzenia zakresu jej stosowania oraz wprowadzenia w niej minimalnych norm 
wydajności energetycznej mających zastosowanie w całej UE;

5. podkreśla rolę narzędzi rynkowych, takich jak świadectwo charakterystyki energetycznej 
budynku oraz znaczenie zachęt finansowych dla osiągania celów w zakresie wydajności 
energetycznej oraz zwiększania konkurencyjności gospodarki europejskiej;

6. podkreśla potrzebę propagowania badań naukowych i innowacyjności ekologicznej w 
dziedzinie technologii wydajnych energetycznie zachęcając do inwestycji i wymiany
dobrych praktyk, co może stymulować wzrost gospodarczy, zwiększać liczbę miejsc 
pracy oraz stanowić o przewadze konkurencyjnej gospodarki europejskiej, a także 
przyczynić się do osiągnięcia celów strategii lizbońskiej;

7. wzywa Komisję do ustanowienia minimalnych norm wydajności energetycznej w 
dyrektywie o planowaniu ekologicznym; wzywa do zmiany dyrektywy w sprawie 
etykietowania w celu uwzględnienia nowych produktów oraz zwiększenia spójności tych 
dwóch dyrektyw, tak aby zwiększyć świadomość konsumentów i ułatwić im 
podejmowanie świadomych wyborów dzięki jasnemu i przejrzystemu systemowi 
oznakowania;

8. podkreśla, że organy publiczne odgrywają dużą rolę w propagowaniu wydajności 
energetycznej oraz popiera zamysł wprowadzenia wymogów z zakresu wydajności 
energetycznej do zasad dotyczących przetargów publicznych.


