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WSTĘP 
 
Pojęcie ”zrównoważony rozwój” jest obecnie coraz częściej tematem 
codziennych dyskusji. Członkostwo w Unii Europejskiej oraz 
odpowiednie środki prawne i ekonomiczne stanowią dziś ważną zachętę 
do podejmowania kroków wiodących do zrównoważonego rozwoju w 
zakresie dostaw energii. Jednakże przejście do zrównoważonego rozwoju 

to proces długotrwały i zazwyczaj oczekuje się, że będzie efektem całkowitych zmian w 
strukturze zarządzania energią w poszczególnych krajach, przy uwzględnieniu: wytwarzania, 
przetwarzania, a także końcowego zużycia. 
Promocja projektów skoncentrowanych na oszczędzaniu energii i wykorzystaniu jej źródeł 
alternatywnych należy do podstawowych środków i kroków mających na celu zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju w sektorze energetycznym. 
Większość nowych Państw Członkowskich jest ukierunkowana na zintensyfikowanie 
zarządzania energią i dlatego właśnie tak wielkie znaczenie ma dla nich wykorzystanie 
wszystkich dostępnych możliwości finansowania projektów skoncentrowanych na 
oszczędzaniu energii i wykorzystaniu jej alternatywnych źródeł. 
Jedną z dostępnych możliwości jest przygotowanie nowego okresu programowania na lata 
2007-2013 dla wykorzystania funduszy strukturalnych. W interesie nowych państw 
członkowskich leży, aby ich reprezentanci podjęli wspólny wysiłek zmierzający do 
promowania projektów mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju w zakresie 
dostaw energii. Ten cel obejmuje konieczność wzajemnej wymiany poglądów oraz 
doświadczeń w ramach wspólnych działań państw członkowskich. 
 
Dr inż. Kvetoslava Soltesova 
Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju, Edukacji i Świadomości 
Słowacka Agencja Energetyczna 
 



TEMAT NUMERU 
 
Nowa europejska polityka spójności w okresie 2007-1013 
 
Aktualny okres programowania dla funduszy strukturalnych zakończy się w grudniu 
2006 r. Komisja Europejska, Parlament Europejski, państwa członkowskie oraz regiony 
przygotowują się obecnie do nowego okresu programowania 2007-2013. 
Główny dokument dotyczący przyszłej europejskiej polityki regionalnej oraz ram dla nowych 
projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych nosi tytuł: „Polityka spójności 
wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: strategiczne wytyczne wspólnotowe, 
2007-1013”. 
Określa on priorytety i cele polityki. Priorytety definiują, „co chcemy osiągnąć”, a cele 
określają „kto i jak skorzysta z funduszy, aby mógł to osiągnąć”. 
 
3 priorytety nowej polityki spójności: 
1. Podniesienie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestowania i pracy. 
2. Udoskonalenie wiedzy i innowacyjności służące wzrostowi. 
3. Zwiększenie ilości i poprawa jakości miejsc pracy. 
 
Działania wspierane w ramach polityki spójności powinny koncentrować się na promowaniu 
zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności i zatrudnienia, jak to zostało określone/ustalone 
w Strategii Lizbońskiej*. Cele te powinny być osiągane przy zachowaniu zasad poszanowania 
środowiska, zapewniających zrównoważony rozwój. Zagadnienia dotyczące 
zrównoważonej energii są środkiem do osiągnięcia celów polityki spójności, chociaż nie 
należą ani do celów, ani do priorytetów tej polityki. A zatem niezwykle ważne jest, aby 
znaleźć sposób, w jaki projekty związane ze zrównoważonym wykorzystaniem energii 
mogłyby przyczynić się do realizacji tych priorytetów. 
 
Na przykład można by podjąć działania w następujących zagadnieniach dotyczących 
energii: 
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Porada wskazuje, jak zagadnienie może wiązać się ze zrównoważoną energią
odniesienie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestowania i pracy... 

  Promowanie inwestycji, które przyczyniają się do realizacji zobowiązań z Kioto. 
 Wspieranie projektów w celu poprawy efektywności energetycznej i rozpowszechniania 

wzorców niskiego zużywania energii. 
 Wspieranie rozwoju odnawialnych i alternatywnych technologii, które wzmocniłyby 

pozycję Europy w stosunku do jej konkurentów. 
 Rozszerzanie i udoskonalanie infrastruktury transportu przy jednoczesnym respektowaniu 

w najwyższym możliwym stopniu zasad zrównoważenia środowiska, promujące 
środowiskowo zrównoważone sieci transportu. Należą do nich urządzenia transportu 
publicznego (z infrastrukturami park-and-ride), planowanie ruchu, ruch okrężny 
zwiększający bezpieczeństwo na skrzyżowaniach, miękki transport (ścieżki rowerowe, 
chodniki dla pieszych). Tu także zaliczane są działania zapewniające dostęp pewnych 
grup docelowych (ludzie starsi, niepełnosprawni) do powszechnych usług transportu 
publicznego oraz zapewniające sieci dystrybucyjne dla paliw alternatywnych. 



► Skoncentrowanie inwestowania na tradycyjnych źródłach energii w celu rozwinięcia sieci 
tam, gdzie istnieją dowody na niepowodzenia na rynku. Inwestycje te głównie dotyczą 
‘regionów konwergencji’ (zob. poniżej). 

 
Rozwój wiedzy i  innowacyjności na rzecz  wzrostu gospodarczego... 
► Promocja innowacji dzięki nowym, udoskonalonym produktom, procesom i usługom. 

 

 

Porada: Produkty, procesy i usługi, które są bardziej efektywne energetycznie lub
wykorzystują alternatywną czystszą energię. 

 

► Inwestowanie w badania i rozwój technologii. 
 

 

Porada: Wsparcie dla instytutów badawczych lub uniwersytetów prowadzących badania
dotyczące nowych technologii zwiększających efektywność energetyczną lub
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

Zapewnienie większej liczby lepszych miejsc pracy... 
► Adaptacja systemów edukacyjnych i szkoleniowych w odpowiedzi na nowe wymagania 

dotyczące kompetencji, np. szkolenia dla urzędników zajmujących się energią, kursy 
edukacyjne. 

 

Porada: Szkolenia dla urzędników zajmujących się energią, kursy edukacyjne
dotyczące zmian klimatu, efektywności energetycznej, technologii wykorzystania
energii odnawialnych, zrównoważonej (o małym zużyciu energii) architektury lub
inżynierii lądowej i wodnej. 

 
► Inwestowanie w kapitał ludzki w celu poprawy efektywności w administracji publicznej. 
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Porada: Kursy zrównoważonego wykorzystywania energii dla decydentów,
szkolenia dla miejskich specjalistów do spraw energii. 
we cele. które będą finansowane przez 3 instrumenty finansowe: 
el ‘konwergencja’ (EFRR, EFS, Fundusz Spójności): 

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
EFS – Europejski Fundusz Społeczny. 

el ‘konkurencja regionalna i zatrudnienie’(EFRR, EFS). 
el ‘europejska współpraca terytorialna’(EFRR). 

rudnia 2005 r. Rada Europy zatwierdziła budżet nowej polityki spójności 2007-2013 
. Pożyteczne linki). W styczniu 2006 r. został on jednak odrzucony przez Parlament 
pejski i dlatego też liczby w Tabeli 1 mają jedynie charakter orientacyjny. 



Tabela 1: Budżet polityki spójności zatwierdzony przez Radę Europy w grudniu 2005 r. 
Budżet całkowity = 308,1 miliarda EUR  

Cel część całego budżetu w % Budżet (w miliardach 
EUR) 

‘konwergencja’ 81,9 252,2 
‘regionalna konkurencja i zatrudnienie’ 15,7 48,4 
‘europejska współpraca terytorialna’ 2,4 7,5 
 
1. Cel ‘konwergencja’ (EFRR, EFS, Fundusz Spójności) 
Jego celem jest przyspieszenie ‘konwergencji’ regionów słabiej rozwiniętych. 
Dofinansowanie z funduszy EFRR i EFS obejmie regiony: 
► w których produkt krajowy brutto (PKB) jest mniejszy niż 75% jego przeciętnej wartości 

dla rozszerzonej UE, 
► które mogłyby być objęte celem ‘konwergencja’, gdyby ich poziom PKB spełniał wymóg 

wobec progu dostępności na poziomie 75% przeciętnego PKB w krajach Piętnastki, ale 
które straciły możliwość uzyskania dofinansowania, gdyż ich nominalny poziom PKB na 
mieszkańca przekroczy obecnie 75% nowej (niższej) średniej wartości PKB wyliczonej 
dla 25 krajów UE (tzw. „efekt statystyczny”). Regiony te otrzymają okresowe, 
szczególnego rodzaju wsparcie ‘fazy wyjściowej’, sukcesywnie zmniejszane aż do roku 
2013, aby mogły stopniowo ‘wyjść’ z grupy regionów objętych celem ‘konwergencji’. 

 
Wsparcie z Funduszu Spójności pomoże państwom członkowskim: 
► w których dochód narodowy brutto (DNB) nie przekracza 90% przeciętnej wartości w UE, 

wypełnić unijne warunki konieczne dla uzyskania konwergencji monetarnej i 
ekonomicznej, 

► które obecnie mogą korzystać z dofinansowania z Funduszu Spójności i mogłyby 
korzystać nadal, gdyby ich poziom DNB nie przekroczył progu dostępności 90% 
przeciętnej wartości DNB w krajach Piętnastki, ale które straciły tę możliwość, gdyż 
wartość ich nominalnego DNB na mieszkańca przekroczy teraz 90% nowej (niższej) 
wartości średniej w UE (liczonej dla 25 krajów UE). Te państwa członkowskie będą ‘w 
fazie wyjściowej’ z grupy regionów objętych celem konwergencji w zakresie 
oddziaływania Funduszu Spójności. 

 
Tabela 2: Kwalifikowalność i priorytety celu konwergencji  
 
Cel ‘konwergencja’ = prawie 81,9% (252,miliarda EUR) całego budżetu  
Programy i instrumenty Kwalifikowalność Priorytety dotyczące 

środowiska i energii 
Regiony NUTS II, w których 
PKB na 1 mieszkańca<75% 
średniej w UE-25 

Programy narodowe i 
regionalne (EFRR, EFS) 

„Efekt statystyczny”: regiony, w 
których PKB na 1 mieszkańca 
<75% średniej w UE-15 i >75% 
w UE-25 

▪ Zabezpieczenie środowiska 
▪ Innowacje 

Fundusz Spójności Państwa członkowskie, w 
których DNB na 1 mieszkańca 
<90% średniej w UE-25 

▪ Sieci transportu 
▪ Zrównoważony transport 
▪ Środowisko 



„Efekt statystyczny”: państwa 
członkowskie, w których DNB 
na 1 mieszkańca >90% średniej 
w UE-25 - wsparcie ‘fazy 
wyjściowej’ 

▪ Energia odnawialna  
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Klasyfikacja NUTS jest hierarchiczna w takim rozumieniu, że dzieli każde z państw 
członkowskich na trzy poziomy NUTS: poziom I, II i III. Poziomy drugi i trzeci są 
wydzielane odpowiednio z poziomów pierwszego i drugiego. Jednostki terytorialne są 
definiowane w kategoriach istniejących jednostek administracyjnych w państwach 
członkowskich. 
 
Poziom Populacja minimalna Populacja maksymalna 
NUTS 1 3 mln 7 mln 
NUTS 2 800 000 3 mln 
NUTS 3 150 000 800 000 
NUTS – Statystyczne jednostki terytorialne
iektóre projekty związane z energią mogą być wspierane z EFRR, np.: 
 zwiększenie bezpieczeństwa dostaw/podaży. 
 uzupełnienie rynku wewnętrznego. 
 integracja koncepcji dotyczących środowiska. 
 poprawa efektywności energetycznej. 
 rozwijanie wykorzystania energii odnawialnych. 

rojekty energetyczne wspierane z Funduszu Spójności: 
 Transport i środowisko (jak w okresie poprzednim) ale na zrównoważonych podstawach i z 
oczywistą korzyścią dla środowiska na polu efektywności energetycznej i źródeł energii 
odnawialnej (nowe podejście!). 

. Cel ‘konkurencja regionalna i zatrudnienie’ (EFRR, EFS) 
ealizacja tego celu zmierza do wzmocnienia konkurencji i atrakcyjności w regionach 
oprzez ich rozwój, podczas gdy programy narodowe i regionalne będą wspierać 
racowników i przedsiębiorstwa w adaptacji do nowych warunków, aby mogli zmieniać i 
ozwijać rynki pracy. 

egionami kwalifikowalnymi będą: 
 regiony nie podlegające celowi ‘konwergencja’, 
 regiony objęte obecnie Celem 1, które w 2007 r. nie będą się już kwalifikować do 
dofinansowania w ramach celu ‘konwergencja’ ze względu na osiągnięty postęp 
ekonomiczny. Regiony te otrzymają szczególne wsparcie ‘fazy wejściowej’, malejące aż do 
roku 2013, a mające na celu konsolidację procesu „doganiania”. 

abela 3: Kwalifikowalność i priorytety celu ‘regionalna konkurencja i zatrudnienie’ 

el ‘regionalna konkurencja i zatrudnienie’= ok. 17% (48,4 miliarda EUR) budżetu  
rogramy i instrumenty Kwalifikowalność Priorytety dotyczące 

środowiska i energii 



Państwa członkowskie 
zaproponują listę regionów 
(NUTS I lub NUTS II) nie 
objętych celem ‘konwergencja’ 

Programy narodowe (EFS) 
i regionalne (EFRR) 

Regiony ‘fazy wejściowej’ 
objęte Celem 1 w latach 2000-
2006, a nie objęte celem 
‘konwergencja’ ze względu na 
osiągnięty postęp ekonomiczny 

▪ Zabezpieczenie środowiska 
▪ Innowacje 

 
Niektóre projekty związane z energią mogą być wspierane z EFRR, np.: 
- stymulowanie efektywności energetycznej i wytwarzania energii odnawialnej. 
 
3. Cel ‘europejska współpraca terytorialna’ (EFRR) 
Realizacja tego celu powinna pomóc we wzmocnieniu współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi poprzez programy przygraniczne i tworzenie sieci i stref ponadnarodowych 
służących współpracy i wymianie doświadczeń w Unii. 
Zastąpi on w dużej mierze istniejącą obecnie Inicjatywę Wspólnotową INTERREG. 
 
Tabela 4: Kwalifikowalność i priorytety celu ‘europejska współpraca terytorialna’ 
 
Cel ‘europejska współpraca terytorialna’ = 2,4% (7,5 miliarda EUR) całego budżetu 
Programy i 
instrumenty 

Kwalifikowalność Priorytety dotyczące 
środowiska i energii 

Przygraniczne i 
ponadnarodowe 
programy i sieci 

Współpraca przygraniczna: 
▪ regiony na poziomie NUTS III położone 

wzdłuż wewnętrznych granic 
▪ niektóre regiony na poziomie NUTS III 

położone wzdłuż zewnętrznych granic  
▪ regiony na poziomie NUTS III położone 

wzdłuż granic morskich, zgodnie z 
główną zasadą oddzielone od siebie max. 
o 150 km 

Współpraca ponadnarodowa: 
▪ wybrane regiony, które mają być 

zatwierdzone przez Komisje Europejską 
Współpraca międzyregionalna oraz sieci 
współpracy i wymiana doświadczeń: 

▪ całe terytorium Unii 
 

▪ Zabezpieczenie 
środowiska 
▪ Innowacje 

 
Niektóre projekty związane z energią mogą być wspierane z EFRR, np.: 
- zmniejszanie izolacji poprzez poprawę dostępu do systemów energetycznych, poprawa 

skuteczności współpracy między systemami narodowymi i regionalnymi 
- działalność sieci, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. 
 
 
 



 
ENERGIA I MIASTA W OKRESIE 2007-1013 
 
Komisja Europejska (KE) zwraca szczególną uwagę na miasta i ważną rolę, jaką odgrywają w 
zrównoważonym rozwoju obszarów zurbanizowanych. W listopadzie 2005 r. KE przedstawiła 
dokument roboczy: 
 
Polityka spójności i miasta: wkład miast w rozwój i zatrudnienie regionach. 
 
Głównym celem polityki spójności jest przyczyniać się do realizacji Strategicznych 
Wytycznych Wspólnoty 2007-2013 przez wzmocnienie i uzupełnienie wszystkich wymiarów 
rozwoju miast, także w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii: 
 
„Poprawa efektywności energetycznej w obszarach miejskich przynosi korzyść mieszkańcom i 
firmom dzięki redukcji zarówno kosztów, jak i emisji gazów cieplarnianych. Władze lokalne 
mogą odegrać wielką rolę w osiąganiu większej efektywności energetycznej poprzez 
inwestowanie w systemy centralnego ogrzewania i promowanie energii odnawialnej. 
Spodziewany jest wpływ zmian klimatycznych na wzrost częstotliwości i zasięgu powodzi – 
zarządzanie ochroną przeciwpowodziową na terenach zurbanizowanych zmniejszy ryzyko 
zagrażające mieszkańcom i ich własności na terenach objętych ryzykiem powodziowym.” 
 
Główne sugestie dotyczące zrównoważonego rozwoju energetycznego w miastach obejmują: 
 
► Zwiększenie efektywności transportu publicznego – poparcie dla pojazdów 

efektywnych energetycznie i paliw alternatywnych. Nowe projekty powinny stanowić 
część zintegrowanej strategii rozwoju transportu na obszarach zurbanizowanych. 

► Promowanie jazdy na rowerze, przemieszczania się pieszo i innych alternatywnych i 
„miękkich” form transportu. Promocja taka obejmuje: zarządzanie popytem, 
ograniczony dostęp zmotoryzowanych do chronionych stref miejskich lub nawet 
udostępnienie ich wyłącznie pieszym; tworzenie ścieżek dla pieszych i rowerów; poparcie 
dla pojazdów efektywnych energetycznie i paliw alternatywnych. 

► Wykorzystanie środków pomocnych w podjęciu problemu zatłoczenia, lepszym 
zarządzaniu popytem w transporcie oraz zwiększeniu wpływów przeznaczonych na 
poprawę jakości transportu (np. opłaty za korki drogowe). 

► Atrakcyjna i zrównoważona architektura. 
► Ograniczenie rozprzestrzeniania się miast i rozrastania przedmieść, gdyż rozproszone 

osiedla mają większy wpływ na naturalne środowisko i zużywają więcej surowców (np. 
więcej energii, w celu przewożenia towarów na dalekie odległości) tworząc więcej 
zanieczyszczeń. 

► Poprawę efektywnego wykorzystania energii i wody w budynkach mieszkalnych (w 
kontekście długoterminowego, zintegrowanego planu rozwoju danego obszaru. 
Szczególny nacisk należy położyć na stworzenie podstaw dla nowej działalności 
ekonomicznej lub poprawę ogólnej jakości środowiska na tym obszarze. 

► Inwestycje zmierzające do osiągnięcia zgodności z prawami UE dotyczącymi jakości 
powietrza, oczyszczania ścieków, zarządzania odpadami, podaży wody i ograniczenia 
hałasu. 

► Promocja efektywności energetycznej w planowaniu miejskim, prawie gminnym i 
opinii publicznej poprzez ustanowienie przykładu, zachęcanie do podejmowania 
zrównoważonych działań budowlanych oraz poprzez współdziałanie z obywatelami. 



► Poprawa efektywności energetycznej poprzez inwestowanie w sieci centralnego 
ogrzewania i promocję energii odnawialnych. 

► Organizowanie imprez, np. wystaw, konferencji, warsztatów i seminariów/dyskusji 
dotyczących zmian klimatycznych, zagadnień związanych z energią oraz możliwości 
współpracy na szczeblu lokalnym (pomiędzy firmami, uczelniami, instytucjami 
finansowymi, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, obywatelami itp.). 

► Przyciąganie i szkolenie „pracowników wiedzy”, specjalistów w dziedzinie nowych 
technologii (takich jak technologie wykorzystania energii odnawialnej, zrównoważona 
architektura itp.). 

► Tworzenie sieci miast i wymiana doświadczeń dotyczących projektów związanych ze 
zrównoważonym wykorzystaniem energii. 

 
Wstępna wersja przepisów dotyczących funduszy strukturalnych zezwala Państwom 
Członkowskim na przekazanie władzom miejskim obowiązku wdrażania w/w działań. 
Dlatego też Państwa Członkowskie i odpowiedni partnerzy – zwłaszcza władze lokalne – 
powinni współpracować w pracach przygotowawczych nad nową turą programów polityki 
spójności. 
 
Źródło: Komisja Europejska, Polityka spójności i miasta: wkład miast w rozwój i 
zatrudnienie w regionach. Dokument roboczy Komisji, listopad 2005. 
 
JAK WPŁYWAĆ NA NOWĄ EUROPEJSKĄ POLITYKĘ SPÓJNOŚCI?  
 
Nowy okres programowania obejmuje następujące kroki: 
1. Przyjęcie Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW, ang. CSG) 
2. Zatwierdzenie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
3. Przyjęcie Programów Operacyjnych 
4. Zarządzanie Programem i wybór projektów 
5. Strategiczna kontynuacja (follow-up) 
 
• Strategiczne Wytyczne Wspólnoty stworzą podstawy dla narodowych ram i programów 

operacyjnych. Społeczna konsultacja tego dokumentu została już zamknięta, obecnie trwają 
jeszcze prace nad sformułowaniem i zatwierdzeniem jego wiążącej prawnie wersji. 

 
• Do 17 lutego 2006 roku trwały społeczne konsultacje dotyczące roboczego dokumentu 

Komisji Europejskiej pt. Polityka spójności i miasta: wkład miast w rozwój i 
zatrudnienie w regionach. Rezultaty tych konsultacji zostaną opublikowane i będą miały 
wpływ na ostateczna wersję Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla Spójności! 

 

 

 
•
O
 

Tekst konsultacji można znaleźć na stronie: 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/consultation/urban/index_en.htm
 
Swoje komentarze można przesyłać do Głównego Dyrektoriatu ds. Polityki Regionalnej:
city-consultation@cec.eu.int
 Obecnie przygotowywana jest wstępna wersja Narodowych Strategicznych Ram 
dniesienia. Chcąc mieć wpływ na jej ostateczny kształt należy działać szybko! 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/consultation/urban/index_en.htm
mailto:city-consultation@cec.eu.int


Państwa Członkowskie muszą określić: 
► Wybraną strategię. 
► Narodowe priorytety tematyczne i terytorialne, które muszą być zgodne z priorytetami 

Wspólnoty. 
► Regiony dostępne/kwalifikowalne w Celu ‘regionalna konkurencja i zatrudnienie’ 
► Programy operacyjne. 
► Wskazany roczny przydział z Funduszu. 
 
W Strategicznych Wytycznych Wspólnoty na okres 2007-2013 stwierdza się, że: 
 
„Każde Państwo Członkowskie oraz każdy region musi znaleźć politykę właściwą dla własnej 
ścieżki rozwoju w świetle swoich szczególnych warunków gospodarczych, społecznych, 
środowiskowych, kulturowych i instytucjonalnych. ...koncentracja zostanie zapewniona na 
poziomie programów i projektów poprzez włączenie wyłącznie tych elementów, które mogą 
przyczynić się do realizacji programu wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia...” 
 
Dlatego właśnie w interesie działaczy we wszystkich Państwach Członkowskich leży wpływ 
na decydentów w kierunku lepszej i szerszej integracji priorytetów i działań związanych z 
energią z programami operacyjnymi. 
. Aktywne uczestnictwo – poprzez sugestie i projekty – może wpłynąć na wprowadzenie 
zmian w istniejącej sytuacji i zapewnić włączenie zagadnień energetycznych do narodowych 
programów operacyjnych. Gminy, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i inni 
interesariusze powinni podkreślać korzyści, jakie społeczeństwo odnosi dzięki realizacji 
projektów związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem energii: 
► Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii. 
► Długoterminowe zrównoważenie wzrostu ekonomicznego (poprzez oszczędzanie energii). 
► Redukcja zewnętrznych kosztów środowiskowych (przystosowanie do zmian klimatu). 
► Silniejsza konkurencyjność (zmniejszanie kosztów energii dla przedsiębiorstw, wiodąca 

rola w R&D odnawialnych i alternatywnych technologii). 
► Stymulowanie innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy. 
 
 
WYWIAD 
 
Gerard Magnin, Energie-Cites 
 
1. Miasta, zgodnie z opinią Komisji Europejskiej, odgrywają ważną rolę w 
zrównoważonym rozwoju. Energie-Cites jest siecią miast europejskich promujących 
politykę lokalnego zrównoważonego rozwoju energetycznego. Czy Pańskim zdaniem 
miasta i gminy mogą mieć wpływ na przygotowanie ram narodowych dla funduszy 
strukturalnych korzystnych dla projektów dotyczących zrównoważonej energii? 
 
Nie tylko mogą ,ale nawet muszą. Dlaczego? 
- Wytyczne Unii Europejskiej są ważne, ale proces przygotowywania ram narodowych 

spoczywa głównie w rękach narodowych administracji, czasami także uzależniony bywa od 
wpływów regionalnych, ale gminy i miasta zbyt często pozostają na zewnątrz tego procesu, 
a efektywność energetyczna nie jest brana pod uwagę jako konieczna. 

- Jednakże przebudowa i poprawa stanu infrastruktury, do której należą budynki, transport, 
centralne ogrzewanie itp. mają miejsce głównie w miastach. Nowe Państwa Członkowskie 



staja przed szansą „rozpoczęcia na nowo” na bardziej zrównoważonych podstawach dzięki 
unikaniu nadmiernego zużycia energii i zbędnych kosztów. 

- Obawiam się, że jeżeli gminy – i ich sieci – nie będą wystarczająco aktywne, aby 
przetransponować wytyczne na programy i priorytety, nic się nie wydarzy: jednostki 
administracyjne zajmujące się energią są często zorientowane na dostawy energii; niewielu 
ludzi ma rzeczywistą świadomość wagi zarządzania popytem na energię. 

 
2. Jak miasta w nowych Państwach Członkowskich mogą realizować ten postulat w 
praktyce? 
 
- Po pierwsze muszą mieć naprawdę większą świadomość efektu dźwigni dotyczącego 

efektywności energetycznej na wiele sposobów: oszczędność środków, zwalczanie ubóstwa 
w dziedzinie paliw, tworzenie nowych miejsc pracy na poziomie lokalnym, redukowanie 
niepewności w zakresie przyszłości dostaw energii w miastach. 

- Po drugie muszą prowadzić konkretny lobbying - zwłaszcza poprzez angażowanie sieci 
miast i narodowych stowarzyszeń władz lokalnych , które mają możliwości wywierania 
wpływu na decyzje - pisząc wnioski, spotykając się z wysokimi urzędnikami, formułując 
priorytety, wykorzystując istniejące doświadczenia itp. 

 
3. Czy mógłby Pan nam podać jakiś „przykład dobrej praktyki”? Kiedy zdołał Pan 
wywrzeć wpływ na politykę w aspekcie zrównoważonej energii (ZE) na poziomie 
europejskim lub lokalnym? Jakie korzyści przyniosła gminom i miastom ta 
interwencja? 
 
Jestem bardzo zaangażowany w problematykę ZE we władzach lokalnych na poziomie 
europejskim, zwłaszcza poprzez działalność w Energie Cites przez ponad dwie dekady.  
Wprawdzie chcąc pozostać skromnym niełatwo jest przyznać, że jakaś decyzja jest 
bezpośrednim rezultatem twoich działań. A jednak dostrzegam różnicę: 20 lub 10 lat temu 
władze lokalne były „tolerowane”, ale nie były brane pod uwagę jako główni działacze w 
dziedzinie zrównoważonej energii. Trudno było wyjaśnić, że lokalne instytucje, obywatele, 
rozproszeni konsumenci maja tak wielkie znaczenie. Powtarzanie tych samych argumentów 
przez wiele lat doprowadziło ostatecznie tego, że powstały programy wspierania, a dziedziny 
takie jak ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie, budynki użyteczności publicznej są brane pod 
uwagę. ramy naprawdę się zmieniają! 
 
Jednakże musze przyznać, że znajdujemy się pośrodku rzeki! Podczas gdy polityka podaży 
może być kształtowana przez niewielka grupę ludzi, polityka popytu wymaga zaangażowania 
milionów. Musi nas być więcej! Witamy wszystkich, którzy zamierzają wpływać na rozwój 
Europy, aby stawała się bardziej zrównoważona! 
 
 
Pożyteczne linki: 
 
▪ Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: strategiczne 
wytyczne wspólnotowe, 2007-1013, komunikat Komisji, Bruksela, 5 lipca 2005 
 
http://www.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/050706osc_en.pdf 
 
▪ Polityka spójności i miasta: wkład miast w rozwój i zatrudnienie w regionach, 
Dokument roboczy Komisji Europejskiej, Bruksela, 23 listopada 2005 



 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/consultation/urban/index_en.htm 
 
▪ Perspektywy Finansowe 2007-1013, Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 19 grudnia 2005 
 
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/87677.pdf 
 
▪ Strona internetowa Managenergy. Konferencja nt. kampanii: Zrównoważona energia w 
Europie, Bruksela, 28 listopada 2005. Prezentacja Petera Ungar – Fundusze strukturalne 
dla efektywności energetycznej 
 
http://www.managenergy.tv/me_portal/mst/1097/index.html 
 
* Strategia Lizbońska (Program – „Lisbon Agenda”) 
 
Wnioski z Rady Europy z marca 2000 r. z Lizbony – podstawowy tekst definiujący strategię 
lizbońską – stworzyć strategię i szeroki wachlarz celów i narzędzi politycznych służących  
zdynamizowaniu Unii Europejskiej i  podniesieniu jej konkurencyjności. W 2001 r. Rada 
Europy w Göteborgu (SE) włączyła do tych celów wymiar środowiskowy. 
 
 
SŁOWNICZEK 
 
Skrót w j.angielskim Skrót w j.polskim Tłumaczenie 
EU UE Unia Europejska 
EC KE Komisja Europejska 
ERDF EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
ESF EFS Europejski Fundusz Społeczny 
GDP PKB Produkt krajowy brutto 
GNI DNB Dochód narodowy brutto 
NGO NGO Organizacja pozarządowa 
R&D  Badania i rozwój 
INTERREG INTERREG Inicjatywa wspólnotowa obecnego okresu 

programowania funduszy strukturalnych 2000-2006 
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