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Sprawozdanie z działalności w 2013 roku

Parlamentarnego Zespołu ds. Zielonej Gospodarki

Parlamentarny Zespół ds. Zielonej Gospodarki został utworzony 1 lutego 2012 roku,
w celu wspierania działań podejmowanych dla szybkiego i dynamicznego rozwoju społecznogospodarczego

z

poszanowaniem

uwarunkowań

środowiskowych,

wspierania

prac

prowadzących do zminimalizowania negatywnych oddziaływań na środowisko oraz
popierania przedsięwzięć prowadzących do rozwiązań, które będą konkurencyjne na rynku
międzynarodowym i jednocześnie przyjazne dla środowiska.
Dnia 3 kwietnia 2013 r. zespół zorganizował posiedzenie, którego tematem był
„Potencjał rozwojowy i możliwości dofinansowania odnawialnych źródeł energii szansą dla
rozwoju społeczności lokalnych”. Pan Adam Rogowski, radca Ministerstwa Gospodarki
scharakteryzował fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie
finansowej. Omówił komunikat Komisji Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Jego celem jest
ograniczenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 20% w porównaniu z rokiem 1990,
zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w naszym całkowitym zużyciu energii do
20% oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%.
Możliwość finansowania projektów energetycznych ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej była przedmiotem wypowiedzi pani Barbary
Koszułap. Na siedem programów priorytetowych skierowanych do samorządów składa się
m.in. program Sowa odnoszący się do energooszczędnego oświetlenie ulic, program Gazela
dotyczący niskoemisyjnego transportu miejskiego, program Kawka obejmujący likwidację
niskiej emisji i rozwój odnawialnych źródeł energii oraz program promujący inteligentne sieci
energetyczne. Wśród programów skierowanych do samorządów znajduje się też system

zielonych inwestycji obejmujący zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej,
modernizację sieci cieplnych oraz termomodernizację budynków.
Pan Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energetyki Odnawialnej przybliżył problematykę
technologii odnawialnych źródeł energii dla rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym
uwarunkowania ekonomiczne i problemy prawne w kontekście dyrektywy 2009/28/WE
i projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Podkreślił, że ministrowie ds. rolnictwa
UE zgodzili się na zwiększenie modulacji tj. mechanizmu polegającego na ograniczaniu
płatności bezpośrednich dla rolników i przenoszeniu środków do budżetu przeznaczonego na
rozwój obszarów wiejskich. Europejski sektor rolniczy będzie mógł lepiej reagować na nowe
wyzwania i możliwości, w tym zmiany klimatyczne, ochronę różnorodności biologicznej
i produkcję „zielonej energii”.
Wypowiedzi na temat efektywności ekonomicznej i energetycznej OZE na przykładzie
biomasy z uwzględnieniem programu proponowanego przez Instytut Energii Odnawialnej
udzielił pan Roman Długi - Dyrektor Generalny firmy ASKET. Proponowane działania na
rzecz promowania biomasy dla społeczności lokalnych to wyeliminowanie zjawiska
współspalania węgla z biomasą, zapewnienie stałego wzrostu zużywania biomasy w kotłach
i piecach przeznaczonych na cele socjalno-bytowe, wspieranie wytwórców energii
wykorzystujących biomasę oraz przyznanie priorytetu biomasie krajowej.
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