
W skrócie
Posiedzenia plenarne – 4/6/2015

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
Autor: Alex Wilson, Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów

PL
(or. EN)

PE 559.474
Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie: Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi jego autor. Wszelkie wyrażone w nim opinie
niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Niniejszy dokument przeznaczony jest do wykorzystania przez posłów do Parlamentu
Europejskiego oraz jego pracowników w ramach wykonywanej przez nich pracy parlamentarnej. Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod
warunkiem, że wskazano źródło, uprzednio poinformowano Parlament Europejski oraz dostarczono egzemplarz. © Unia Europejska, 2015.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego
W odpowiedzi na komunikat Komisji z maja 2014 r. w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa
energetycznego Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie nad sprawozdaniem z własnej
inicjatywy komisji ITRE we wspomnianej sprawie. Sprawozdanie popiera całościową wizję
bezpieczeństwa energetycznego, uwzględniającą wewnętrzny i zewnętrzny wymiar polityki
energetycznej UE, oraz podkreśla wzajemne zależności między kwestiami energetycznymi a innymi
obszarami polityki UE, takimi jak jednolity rynek, zmiana klimatu i środowisko.

Dlaczego Europa potrzebuje strategii bezpieczeństwa energetycznego?
UE importuje 53% zużywanej przez siebie energii, co oznacza, że opłaty na energię ze źródeł zewnętrznych
wynoszą 1 mld EUR dziennie, oraz polega na krajach trzecich, jeśli chodzi o prawie 90% zużywanej przez
siebie ropy naftowej oraz dwie trzecie ilości gazu ziemnego. Kwestia bezpieczeństwa energetycznego dotyczy
wszystkich państw członkowskich, ale jest szczególnie problematyczna dla państw bałtyckich oraz państw
Europy Środkowo-Wschodniej – niektóre z nich są w pełni zależne od Rosji jeśli chodzi o dostawy gazu
ziemnego. Dostawy z Rosji wynoszą jedną trzecią importu ropy i gazu do UE, a trwający na Ukrainie konflikt
(główna trasa przesyłu rosyjskiego gazu) uwypukla ryzyko związane z tą zewnętrzną zależnością. O
dostawach energii nadal decyduje się na szczeblu krajowym bez brania w pełni pod uwagę wzajemnych
zależności państw członkowskich, co osłabia potencjał całej UE jeśli chodzi o radzenie sobie z szokiem
podażowym i odpowiedź na zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego.

Wniosek Komisji Europejskiej
Komunikat z 2014 r. w sprawie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego oraz w towarzyszące mu
badanie zostały opracowane w kontekście pogarszającej się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na Ukrainie
oraz powszechnych obaw przed potencjalnymi zakłóceniami w dostawach gazu. W europejskiej strategii
bezpieczeństwa energetycznego Komisja zajmuje się zatem tymi krótkoterminowymi priorytetami obok
średnio– i długoterminowych celów UE. Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego składa się z
trzech filarów:
1) Natychmiastowe działania mające na celu przezwyciężenie poważnych zakłóceń w dostawach w okresie
zimowym 2014/2015.
2) Wzmocnienie mechanizmów solidarności/mechanizmów reagowania w sytuacji nadzwyczajnej (w tym

przegląd rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu z 2010 r.).
3) Zmniejszanie zapotrzebowania na energię, aby zmniejszyć zależność od importowanych paliw kopalnych.
4) Ukończenie tworzenia wewnętrznego rynku energii (aby zapoznać się z aktualną sytuacją zob.
sprawozdanie z postępów z 2014 r.).
5) Zwiększenie w UE rodzimej produkcji energii, która w okresie 2001–2012 spadła o 15%.
6) Rozwój technologii energetycznych w drodze programu Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i
innowacji.
7) Zróżnicowanie dostaw zewnętrznych oraz powiązanej infrastruktury gazowej i na potrzeby uranu/paliwa
jądrowego.
8) Przemawianie jednym głosem w zewnętrznej polityce energetycznej.
Na szczycie w czerwcu 2014 r. Rada Europejska poparła Europejską strategię bezpieczeństwa
energetycznego.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=PL
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20140528_energy_security_study_0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0994&from=PL
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_iem_communication_0.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/143478.pdf
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego 4/6/2015
PE 559.474 2

Wniosek Parlamentu Europejskiego
Sprawozdanie komisji ITRE (sprawozdawca: Algirdas Saudargas, PPE, Litwa) jest spójne ze stanowiskiem
Komisji w sprawie bezpieczeństwa energetycznego jako zagadnienia o znaczeniu strategicznym
obejmującego wiele różnych obszarów polityki, nie ograniczając się do kwestii zróżnicowania dostaw.
Sprawozdaje sugeruje, że UE nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu w zakresie efektywności
energetycznej w wysokości 20% do roku 2020, a jedna trzecia obecnego zmniejszenia zapotrzebowania na
energię jest spowodowana niższym poziomem aktywności gospodarczej, dlatego należy dołożyć dalszych
starań, aby wdrożyć obowiązujące przepisy w tej dziedzinie. Sprawozdanie podkreśla znaczenie
inteligentnych sieci i lokalnej produkcji dla rodzimej produkcji energii oraz wzywa do szybszego wdrożenia
projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania dotyczących infrastruktury energetycznej. W
sprawozdaniu PE zauważa, że Rosja przestała być wiarygodnym partnerem jeśli chodzi o dostawy energii oraz
ubolewa nad niepowodzeniem budowy gazociągu Nabucco, który spowodowałoby zróżnicowanie dostaw. W
sprawozdaniu PE zwraca się do Komisji o ocenę postępów rocznych europejskiej strategii bezpieczeństwa
energetycznego oraz o regularne testy wytrzymałościowe, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dostaw gazu i
energii elektrycznej.
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