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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 uwagę, że na racjonalizację zużycia energii może mieć wpływ wiele sektorów; 
podkreśla, że jedynie dzięki globalnemu i skoordynowanemu podejściu polityki UE 
i polityki krajowej (w dziedzinie spójności, rolnictwa, transportu, środowiska itd.) można 
sformułować nowatorską, długoterminową strategię gwarantującą spójność między 
projektami i przynoszącą najlepsze rezultaty;

2.  podkreśla związek między energetyką i spójnością terytorialną, na co wskazano 
w zielonej księdze na temat spójności terytorialnej, zarówno w kontekście pozytywnego 
wkładu działań na rzecz racjonalizacji zużycia energii w zrównoważony rozwój, jak 
i ewentualnych długofalowych rozwiązań dla obszarów peryferyjnych; wzywa Komisję, 
aby zwracała jak największą uwagę na te obszary, zwłaszcza na obszary górskie 
i peryferyjne, i aby jak najszybciej przedstawiła konkretne rozwiązania mające na celu 
zapewnienie im większej racjonalizacji zużycia energii, dostosowane do ich szczególnej 
sytuacji i ograniczeń; 

3. zauważa, że środki finansowe przeznaczane w większości państw członkowskich na 
projekty związane z energetyką są nadal niewystarczające; zachęca państwa 
członkowskie i regiony, aby częściej przeznaczały na ten cel fundusze strukturalne i aby 
organizowały tematyczne zaproszenia do składania wniosków dotyczących priorytetów 
w zakresie energii; 

4. zachęca w szczególności państwa członkowskie i regiony, aby wykorzystywały fundusze 
strukturalne do tworzenia na swoim terytorium sieci tematycznych w ramach wspólnego 
działania przewidzianego w programie roboczym Inteligentna energia dla Europy na rok 
2008, celem pozyskiwania informacji o działaniach innych regionów UE w zakresie 
racjonalizacji zużycia energii oraz wymiany know-how i doświadczeń w tej dziedzinie;

5. zwraca się do Komisji, aby przewidziała na następny okres programowania funduszy 
strukturalnych priorytetowe kryteria określające cele w zakresie racjonalizacji zużycia 
energii lub wprowadzające konkretne środki i technologie oszczędzania energii, w tym 
także dzięki wykorzystaniu partnerstwa, w takich projektach jak renowacja budynków, 
modernizacja dostarczania energii cieplnej w miastach oraz produkcja energii cieplnej 
i elektryczności;

6. podkreśla strategiczną rolę władz publicznych UE, w szczególności na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, dla zapewnienia koniecznego poparcia instytucjonalnego dla 
inicjatyw w zakresie racjonalizacji zużycia energii; zaleca rozpoczęcie kampanii 
informacyjnych na małą skalę, na przykład poprzez zastosowanie łatwo zrozumiałych 
oznaczeń dotyczących racjonalizacji zużycia energii oraz związanych z energią inicjatyw 
pilotażowych i szkoleń na terenach podległych tym władzom regionalnym i lokalnym, 
mających na celu podniesienie świadomości obywateli i zmianę zachowań;
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7. uważa, że władze publiczne wszystkich szczebli powinny jako pierwsze dawać przykład,
stosując energooszczędny sprzęt w swoich siedzibach, włączając do procedur 
przetargowych kryteria dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz promując w swej 
codziennej działalności postępowanie nastawione na oszczędzanie energii.
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