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Abstrakt 

W niniejszej ekspertyzie przedstawiono rozwój infrastruktury w głównych 
sektorach odnawialnych źródeł energii (tj. w sektorze energii wiatrowej, 
słonecznej, energii pozyskiwanej z biomasy, hydroelektrycznej, geotermalnej) w 
regionach europejskich. Zawiera ona wyjaśnienie, w jaki sposób projekty 
dotyczące rozwoju regionalnej infrastruktury dla odnawialnych źródeł energii są 
finansowane w obecnym okresie programowania funduszy strukturalnych, oraz 
analizę jakości tych środków. Ponadto w ekspertyzie zbadano istniejące i przyszłe 
środki służące infrastrukturze dla odnawialnych źródeł energii, jak również 
planowanie sieci energii elektrycznej w ramach programów spójności i w 
krajowych planach dotyczących odnawialnych źródeł energii. 

 

IP/B/REGI/FWC/2010-002/Lot4/C1/SC2  Maj 2012 r. 

PE 474.556  PL 



Niniejszy dokument został przygotowany na wniosek Komisji Rozwoju Regionalnego 
Parlamentu Europejskiego. 
 
 
AUTORZY 
 
Austriacki Instytut Planowania Przestrzennego (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer 
SWECO International AB: Niclas Damsgaard 
Erin Nicole Stewart 
 
WŁAŚCIWY ADMINISTRATOR 
 
Esther Kramer 
Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności 
Parlament Europejski 
B-1047 Bruksela 
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
POMOC REDAKCYJNA 
 
Lea Poljančić 
 
WERSJE JĘZYKOWE 
 
Oryginał: EN 
Tłumaczenie: DE, FR. 
Streszczenie: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 
SL, SV. 
 
O WYDAWCY 
 
Aby skontaktować się z Departamentem Tematycznym lub zamówić jego comiesięczny 
biuletyn, należy napisać na adres: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Dokument ukończono w maju 2012 r. 
Bruksela, © Unia Europejska, 2012 r. 
 
Niniejszy dokument jest dostępny w internecie na stronie: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
SPROSTOWANIE 
 
Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są opinią wyłącznie autorów i niekoniecznie 
odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. 
 
Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod warunkiem wskazania 
źródła oraz wcześniejszego poinformowania wydawcy i wysłania mu egzemplarza. 
 

 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Infrastruktura dla odnawialnych źródeł energii: czynnik sprzyjający rozwojowi lokalnemu i regionalnemu 
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energii państw bałtyckich 
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EACI Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności 
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HIPP Program na rzecz partnerstwa obszarów górskich i wysp 
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IEE Inteligentna Energia – Europa  
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KE  Komisja Europejska 
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Powiązania między działaniami na rzecz rozwoju gospodarki 
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LRF Federacja rolnicza  

LUPS Niziny i obszary górskie Szkocji 

MAC Międzynarodowy program współpracy Madera–Azory–Wyspy 
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MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa 

MW Megawat 

MWh Megawatogodzina 

NGO  Organizacja pozarządowa 
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OPD Operacyjny plan działań  
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PO Program operacyjny 

PPEC Plan wspierania efektywności zużycia energii  

PPERAMM Regionalny plan dotyczący polityki energetycznej na Maderze 

PRAI Program działań innowacyjnych  

PRODESA Program operacyjny autonomicznego regionu Azorów  

PSN Parytet siły nabywczej 

REVA Stowarzyszenie regionalne 

RNO Region najbardziej oddalony 

RSFF Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka  

RSŚM Regionalny Sekretariat ds. Środowiska i Morza 

RSW Roczne sprawozdanie z wykonania 

SEACAMS Zrównoważony rozwój konwencjonalnego sektora przybrzeżnego i 
morskiego 

SEGEC Europejski ośrodek zielonej energii w Szkocji 

SO2 Dwutlenek siarki 

SOP Strategiczny obszar poszukiwań 

SPO Sektorowy program operacyjny 

SPO-ZKG Sektorowy program operacyjny – zwiększenie konkurencyjności 
gospodarczej 

STRAT.AT Krajowy strategiczny plan ramowy Austrii 
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TEN-E Transeuropejska sieć energetyczna 
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TYNDP Dziesięcioletni plan rozwoju sieci  

UE Unia Europejska 
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STRESZCZENIE 

W niniejszej ekspertyzie zbadano możliwości rozwoju infrastruktury dla odnawialnych źródeł 
energii służącej osiągnięciu celów strategii „Europa 2020”, przy czym w szczególny sposób 
podkreślono sytuację na szczeblu regionalnym/lokalnym. Uwzględniono zarówno inwestycje 
w ramach polityki spójności w tym obszarze służące wsparciu celów strategii „Europa 2020”, 
jak i wpływ tych inwestycji na społeczno-gospodarczy rozwój regionów. Poprzez ocenę analiz 
przykładów z pięciu regionów Unii Europejskiej (UE), w których produkuje się energię ze 
źródeł odnawialnych, w ekspertyzie tej przedstawiono argumenty przemawiające za 
zintegrowaną produkcją energii ekologicznej dzięki utworzeniu sieci elektrycznych, obiektów 
służących do przechowywania energii, inteligentnej infrastruktury energetycznej w 
gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach oraz zakładów skojarzonego wytwarzania 
ciepła i energii elektrycznej. Wiele uwagi poświęcono rozszerzeniu międzynarodowej wymiany 
energii, przy szczególnym uwzględnieniu transgranicznych wspólnych przedsięwzięć między 
sąsiadującymi krajami oraz większej transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. 

Zgodnie z polityką regionalną stanowiącą główny element strategii „Europa 2020” w 
niniejszej ekspertyzie dokonano analizy różnych możliwości zwiększenia wsparcia na rozwój 
istniejących sieci i stworzenie nowej infrastruktury mającej na celu maksymalne zwiększenie 
potencjału odnawialnych źródeł energii.  

Ponadto ekspertyza zawiera ocenę sposobu, w jaki projekty dotyczące rozwoju regionalnej 
infrastruktury dla odnawialnych źródeł energii są finansowane w obecnym okresie 
programowania funduszy strukturalnych, oraz ocenę ilości i jakości tego finansowania. 

Obecnie unijne rynki energii stoją w obliczu presji wywołanej działaniami politycznymi, takimi 
jak odcięcie dopływu gazu ziemnego z Rosji, wahaniami cen paliw kopalnych oraz groźnymi 
zjawiskami pogodowymi powodującymi zniszczenia istniejących struktur i zwiększone 
zapotrzebowanie na dostawy energii w okresach ekstremalnych upałów i zimna. Z powodu 
katastrofy w elektrowni jądrowej Fukushima w Japonii kraje w Europie również ponownie 
rozważyły swoje programy energii jądrowej, a Niemcy zamknęły siedem najstarszych 
reaktorów. 

Trudności finansowe powodowane od 2008 r. kryzysem gospodarczym przyczyniły się do 
zmniejszenia zużycia energii oraz niechęci do inwestowania w czyste technologie 
energetyczne. Pozytywnym skutkiem było niezamierzone ograniczenie emisji CO2 ze względu 
na zmniejszone zużycie, sytuacja ta jest jednak niepewna i może prowadzić do powrotu do 
elektrowni węglowych i gazowych. Aby tego uniknąć, nadszedł dobry czas, by opowiedzieć się 
raczej za inwestycjami w infrastrukturę dla odnawialnych źródeł energii niż w paliwa kopalne, 
pomimo większych kosztów początkowych. Coraz większa zależność UE od importowanych 
paliw kopalnych oraz brak wystarczających obiektów do przechowywania energii sprawiają, 
że Unia jest podatna na kryzysy i wrażliwa na konkurencyjność regionalną, ponieważ różnica 
pomiędzy regionami UE jest szczególnie widoczna w najbardziej narażonych obszarach. 

W odniesieniu do przyszłych rynków energii określono trzy kluczowe problemy: 

Niewystarczające inwestycje w nowe możliwości produkcji energii, przez co 
starzejąca się infrastruktura może zapewnić dostawy nieodpowiednie do zaspokojenia potrzeb 
energetycznych UE; 

Niedobór dostaw energii wytwarzanej z paliw kopalnych (i kwestia bezpieczeństwa), 
ponieważ większość światowych źródeł i rezerw znajduje się poza UE, a zatem transport oraz 
sprawy polityczne i finansowe mogłyby stanowić przeszkodę w dostępności paliw kopalnych; 
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Szczytowe zapotrzebowanie na energię (i kwestia bezpieczeństwa) staje się problemem w 
okresach coraz bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych, które powodują większe 
zapotrzebowanie na dostarczanie energii. 

Zgodnie z obecną polityką energetyczną UE za głównie cele uznaje się bezpieczeństwo 
dostaw energii, konkurencyjność i zrównoważoność. Aby osiągnąć wspomniane założenia, UE 
prowadzi politykę deregulacji w celu rozbudzenia konkurencyjności prowadzącej do niskich 
cen dla konsumentów oraz zjednoczenia rozdrobnionych rynków regionalnych w 
ogólnoeuropejski rynek dostaw energii służący zapewnieniu bezpieczeństwa. Dążenie do 
ogólnego ograniczenia zużycia paliw kopalnych wiąże się z podwójną korzyścią w postaci 
zmniejszenia emisji CO2 i ograniczenia zależności od zewnętrznych dostawców paliw 
kopalnych, przez co wspierany jest zarówno zrównoważony rozwój, jak i bezpieczeństwo 
docelowych dostaw.  

Taka energia zostanie zastąpiona odnawialnymi źródłami energii, takimi jak energia 
wiatrowa, biopaliwa i energia słoneczna, które można okiełznać na terenie UE i poprzez 
elektrownie morskie. 

Ponadto tzw. „cele 20-20-20”, które mają być zrealizowane do 2020 r., obejmują 
ograniczenie o 20% emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1990, zapewnienie 
20% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w całkowitym zużyciu energii w UE oraz 
zmniejszenie o 20% zużycia energii w porównaniu z podobnym scenariuszem, w którym nie 
zostałyby wprowadzone żadne środki służące zrównoważonemu rozwojowi. 

Wdrożenie środków służących realizacji założeń dotyczących odnawialnych źródeł energii i 
efektywności energetycznej leży obecnie po stronie poszczególnych państw członkowskich, 
ponieważ na szczeblu UE nie istnieje żadne prawodawstwo regulujące te kwestie. Państwom 
członkowskim wyznaczono określone cele, jednak Komisja Europejska proponuje unijne 
polityki służące wspieraniu przyspieszenia postępu i zapewnieniu zintegrowanych rynków. 
Komisja zaproponowała różne środki mające na celu dążenie do Europy efektywnej 
energetycznie, z których głównym jest poprawa efektywności energetycznej we w dużej 
części niewykorzystanych branżach budownictwa i transportu i które obejmują wymogi 
dotyczące powszechniejszego stosowania ekoprojektu i stworzenia infrastruktury dla 
pojazdów elektrycznych.  

Komisja Europejska jest zdania, że istniejąca infrastruktura energetyczna nie jest 
odpowiednia do połączenia i obsługi całej Europy, oraz uznaje wyzwania związane z jej 
ulepszeniem zarówno ze strony sektora prywatnego, jak i rządów krajowych, zatem 
proponuje wprowadzenie odgórnych dyrektyw na szczeblu UE w celu właściwego 
zmodernizowania krajowych sieci energetycznych i stworzenia między nimi połączeń, co ma 
ostatecznie służyć ustanowieniu jednolitego rynku europejskiego. Z uwagi na to, że moc 
uzyskiwana z wielu odnawialnych źródeł energii (OZE) jest różna w zależności od typów 
pogody, dobrze połączona infrastruktura mogłaby zapobiec przyszłym kryzysom poprzez 
zwiększenie dostaw, które mogą być łatwo przetransportowane w obrębie europejskiej sieci 
energetycznej. Dodatkowe środki, takie jak inteligentne liczniki, które w sposób przejrzysty 
wskazują konsumentom ich zużycie energii, do roku 2020 mogłyby zostać wprowadzone w 
80% gospodarstw domowych w UE. 

W tym kontekście ważną rolę odgrywa polityka regionalna. Jednak mimo że na odnawialne 
źródła energii przeznacza się porównywalnie więcej wsparcia z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) niż na energię elektryczną z konwencjonalnych źródeł, w 
odniesieniu do ogólnego budżetu i wkładu UE całkowity udział wsparcia na infrastrukturę dla 
odnawialnych źródeł energii wynosi jedynie 4% całego wkładu UE w ramach EFRR na lata 
2007–2013. Przeznaczanie większych środków finansowych dla krajów Europy Południowej i 
Wschodniej stanowi terytorialne odzwierciedlenie znaczenia polityki spójności dla inwestycji w 
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infrastrukturę, natomiast kraje Europy Środkowej i Północnej otrzymują najmniej wsparcia na 
infrastrukturę dla odnawialnych źródeł energii. Ogólnie rzecz ujmując, poziom finansowania z 
EFRR w tej dziedzinie jest raczej niski, zwłaszcza w odniesieniu do wsparcia inwestycji w sieci 
energetyczne. 

Do dwóch głównych współfinansowanych ze środków UE bezpośrednich politycznych źródeł 
finansowania wsparcia i promowania efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł 
energii należy program Inteligentna Energia – Europa (IEE) oraz Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Z programu IEE finansowane są indywidualne 
projekty wybierane w drodze zaproszenia do składania wniosków, natomiast EFRROW 
zapewnia wsparcie głównie dla energii z biomasy związanej z produkcją rolną. W szerszej 
perspektywie oba źródła dostarczają jednak tylko mało istotnych sum. Dostęp do 
dodatkowych funduszy można uzyskać z różnorodnych programów, takich jak Wspólna 
inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich (JASPERS), Wspólne europejskie 
zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (JEREMIE), Wspólne europejskie 
wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich (JESSICA), oraz ze źródeł takich 
jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). 

ANALIZA PRZYKŁADÓW 

Jako przykłady wybrano dziewięć regionów, które poddano analizie w oparciu o istniejące i 
przyszłe środki na rzecz infrastruktury dla odnawialnych źródeł energii i ich korzyści dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego i terytorialnego. W ramach każdej analizy przykładu 
poruszono następujące zagadnienia:  

 Kompatybilność, komplementarność i skuteczność funduszy regionalnych UE 
zapewniających wsparcie dla tej infrastruktury. 

 Odpowiedzialność różnych podmiotów zaangażowanych w tworzenie 
infrastruktury i zarządzanie wsparciem (wielopoziomowe sprawowanie rządów). 

 Wpływ inwestycji na rozwój gospodarczy, społeczny i terytorialny. 

Wybrano dwie lokalizacje w Austrii, ponieważ pomyślnie wdrożono w nich szereg działań na 
rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Güssing w Burgenlandzie i region Vöckla-
Ager w Górnej Austrii reprezentują różne pod względem gospodarczym, geograficznym i 
historycznym regiony kraju i odnoszą różnej skali sukcesy w dziedzinie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. Güssing stanowi najlepszy praktyczny przykład, jak wcześniej 
biedny peryferyjny region z ponurymi perspektywami przekształcił się w model 
zrównoważonego rozwoju, gdzie cała energia wytwarzana jest ze źródeł odnawialnych. 
Energia w tym regionie wytwarzana jest z różnych źródeł, takich jak lokalnie pozyskiwana 
biomasa, energia słoneczna oraz fotowoltaiczna, i obecnie 27 zdecentralizowanych elektrowni 
w regionie Güssing wytwarza wystarczającą nadwyżkę energii, aby generować zyski i 
reinwestować je w finansowanie OZE.  

W przeciwieństwie do Güssing region Vöckla-Ager położony jest na bogatym obszarze 
przemysłowym Austrii, w bliskiej odległości od wielkich ośrodków gospodarczych. Jego 
strategia obejmuje ośrodek technologiczny, którego celem jest wspieranie innowacyjnych 
działań przedsiębiorczych w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz rozpowszechnianie 
pomysłów dotyczących efektywności energetycznej, jednak region Vöckla-Ager nie osiągnął 
jeszcze własnych celów w zakresie efektywności, aby stać się modelowym regionem. 
Podobnie jak w Güssing i w tym regionie celem jest nie tylko uzyskanie zrównoważonego 
systemu energetycznego, lecz również wspieranie lokalnej gospodarki, zatrzymanie w 
regionie możliwie jak najwięcej wartości dodanej, zabezpieczenie istniejących i stworzenie 
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nowych miejsc pracy oraz ochrona źródeł utrzymania rolników. Strategią obraną w regionie 
Vöckla-Ager jest współpraca między różnymi sektorami i zapewnienie różnorodności. 

Madera i Azory w Portugalii stoją w obliczu specyficznych wyzwań jako odizolowane 
archipelagi z różnicami w rozmieszczeniu ludności i sytuacji gospodarczej. Z uwagi na to, że 
są one znacznie oddalone od istotnych skupisk ludności, dostęp do wewnętrznych rynków 
energii jest ograniczony, a oba regiony muszą ponosić wysokie koszty tranzytu paliw 
kopalnych lub samodzielnie wytwarzać energię. Na Maderze wykorzystuje się energię 
hydroelektryczną, wiatrową, energię ze spalania odpadów i fotowoltaiczną, w obszarze 
których rozwój był w dużej mierze współfinansowany ze środków EFRR. W działającej tu 
elektrowni Socorridos można przechowywać energię w okresach poza szczytowym 
zapotrzebowaniem, przez co poprawia się efektywność energetyczna na wyspach. Azory mają 
ogromny niewykorzystany potencjał w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, szczególnie 
energii geotermalnej ze względu na ich lokalizację w rejonie uskoku. Obecnie dwie 
elektrownie geotermiczne zapewniają 40% energii na Azorach, a energia wiatrowa i 
hydroelektryczna są również pozyskiwane na wyspach. W latach 2000–2007 Azory były 
jednym z regionów UE o najwyższym wskaźniku efektywności energetycznej. Na obu 
wspomnianych obszarach realizowanych jest kilka inicjatyw mających na celu zbadanie i 
zwiększenie wykorzystania OZE oraz rozwój nowych form wytwarzania energii (np. przy 
użyciu fal, pływów, wodoru). Wyspy te otrzymały więcej wsparcia z inicjatyw finansowania UE 
niż inne regiony będące przedmiotem analizy przykładów, które odgrywają istotną rolę w 
rozwoju możliwości wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.  

Rumunia przyjęła scentralizowane podejście do polityki regionalnej, dlatego też żaden z 
konkretnych regionów w tym kraju nie został wyróżniony w ramach analizy przykładów. 
Chociaż kraj ten jest dobrze zaopatrzony w sieci elektroenergetyczne, starzejąca się 
infrastruktura (30% powstało w latach 60. XX w.) przyczynia się do istotnych strat w 
łańcuchach dostaw energii, potęgowanych przez coraz większe zapotrzebowanie ze strony 
kwitnącej gospodarki. Potencjał rozwoju odnawialnych źródeł energii jest jednak wysoki, 
głównie w odniesieniu do biomasy stałej, energii wodnej, geotermalnej i wiatrowej, przy 
czym tej ostatniej w szczególności na wybrzeżu Morza Czarnego i na obszarach górskich. UE 
wyznaczyła dla Rumunii cel dotyczący wytwarzania 24% energii ze źródeł odnawialnych do 
roku 2020, a ponadto stwierdzono, że duże potrzeby inwestycyjne i koszty operacyjne 
stanowią kluczowe przeszkody w pomyślnym wdrażaniu zwiększonej zdolności wytwarzania 
energii. Jako nowe państwo członkowskie Rumunia ma niewielkie doświadczenie w 
wykorzystywaniu funduszy UE i obecnie bardzo mało inwestuje w odnawialne źródła energii, 
jednak ta sytuacja może się zmienić w niedalekiej przyszłości.  

Szwecja wskazuje na górną część Północnej Szwecji jako na region, w którym można 
znaleźć przykłady dobrych praktyk, a także niewykorzystany potencjał. Jest to słabo 
zaludniony obszar posiadający zasoby naturalne nadające się dobrze do wytwarzania energii 
hydroelektrycznej, wiatrowej i bioenergii. Duża ilość dostępnych gruntów i brak 
konkurencyjnych interesów stwarzają wspaniałe warunki do wykorzystywania energii, a 
energia hydroelektryczna wytwarzana jest w tym regionie już od ponad 100 lat; takie 
elektrownie zlokalizowane w całym kraju wytwarzają 50% całej energii w Szwecji. 
Wytwarzanie w górnej części Północnej Szwecji ciepła, biogazu, energii wiatrowej, 
rafinowanych paliw i biomasy może znacznie się zwiększyć, lecz proces ten napotyka również 
przeszkody, takie jak przesył w sieci krajowej, ze względu na jej oddalenie i brak 
wystarczająco rozwiniętej infrastruktury, aby uporać się z dużą ilością energii, która może 
zostać wytworzona. W obecnej sieci jest niewiele niewykorzystanego potencjału, zatem sieć 
ta musiałaby zostać znacznie wzmocniona, aby zwiększyć wytwarzanie energii. Ponadto 
samorządy gminne stanowią przeszkodę we wzmocnieniu sieci, ponieważ niektóre gminy nie 
uznają odnawialnych źródeł energii za sektor wykazujący tendencje wzrostowe, a nawet 
wdrażają polityki zniechęcające do ich stosowania. Z uwagi na to, że władze lokalne w 
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Szwecji mają dość duże wpływy, ustanowienie systemów kompensaty lub podkreślenie 
dobrych przykładów, w jaki sposób gmina lub region może odnieść korzyści z inwestycji w 
infrastrukturę dla odnawialnych źródeł energii, może być niezbędne w celu przyspieszenia 
postępu w tej dziedzinie. 

W Zjednoczonym Królestwie do analizy posłużyły przykłady Szkocji i Walii; oba regiony 
mają duży potencjał w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, lecz rozwój ich 
infrastruktury znajduje się na różnych etapach. W programie Irlandzko-szkockie relacje 
dotyczące ekspertyzy na temat energii (ISLES) uznaje się dwie lokalizacje morskie w 
Zjednoczonym Królestwie za głównych kandydatów do rozwoju masywnej morskiej sieci 
służącej do okiełznania energii wiatrowej, energii pływów i fal; koncepcja północna dotyczy 
wód Szkocji, a koncepcja południowa – wybrzeża Walii. Ponieważ Szkocja dysponuje obecnie 
nawet jedną czwartą morskich zasobów energii wiatrowej i energii pływów w Europie, rząd 
wyznaczył ambitne cele w zakresie odnawialnych źródeł energii, z nadzieją na osiągnięcie 
zysku z tych olbrzymich zasobów i usytuowanie regionu na pozycji światowego lidera w 
innowacji, rozwoju i wdrażaniu rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wiele z 
elektrowni znajduje się na obszarach peryferyjnych i jest finansowanych ze środków z 
funduszy strukturalnych. W ramach „Oświadczenia na temat polityki energetycznej 
dotyczącego rewolucji w zakresie rozwiązań niskoemisyjnych” w Walii planuje się, aby do 
roku 2025 dwukrotnie zwiększyć wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł do ilości obecnie 
wytwarzanej energii elektrycznej, przy czym 40% ma pochodzić z energii morskiej, jedna 
trzecia z energii wiatrowej, a reszta ze zrównoważonej energii z biomasy lub mniejszych 
projektów wykorzystujących energię wiatrową, słoneczną, wodną lub lokalnie uzyskiwaną 
biomasę. Obecnie jednak w Walii nadal brakuje odpowiedniej wydajności sieci na lądzie, a 
kwestia wielopoziomowego sprawowania rządów stanowi ogromną przeszkodę w poborze 
energii ze źródeł odnawialnych, zważywszy na opóźnienia w połączeniu projektów w 
dziedzinie energii wiatrowej z siecią na lądzie. 

W ekspertyzie poruszono „podstawowe kwestie” przewidziane w zakresie zadań, a 
przy pomocy zgromadzonych wniosków poszukuje się odpowiedzi na następujące 
pytania: 

 Jaka infrastruktura regionalna jest niezbędna do zwiększenia 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii? 

Na szczeblu regionalnym niezbędne będą różne rodzaje infrastruktury w celu zwiększenia 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Należy zbadać i jak najlepiej wykorzystać 
szczególne mocne strony danego regionu (np. energię wiatrową, geotermalną, energię z 
biomasy itp.); jak wykazała analiza przykładów poszczególnych regionów, proces ten jest już 
na dobrej drodze. Aby sprostać sytuacji braku równowagi w odnawialnych źródłach energii 
dostępnych w UE, należy wzmocnić struktury sieci i zintegrować je w celu stworzenia 
ogólnoeuropejskiego rynku energii zdolnego dostarczać energię ze źródeł odnawialnych do 
wszystkich regionów. Jak przewidziano w planie Komisji Europejskiej dotyczącym polityki 
energetycznej, inteligentne sieci będą szczególnie istotne w przyszłości. 

 Jakie główne środki w ramach programów EFRR i krajowych planów 
dotyczących odnawialnych źródeł energii służą obecnie wspieraniu 
infrastruktury dla odnawialnych źródeł energii? Czy środki te 
uzupełniają się, czy są powielane? 

W kontekście przedmiotowej ekspertyzy okazało się, że finansowanie z EFRR jest minimalne 
w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę dla odnawialnych źródeł energii; wsparcie z tego 
funduszu koncentruje się raczej na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych i na 
działaniach na rzecz efektywności energetycznej. Z uwagi na ogólne słabe wsparcie 
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infrastruktury dla odnawialnych źródeł energii programy EFRR i krajowe plany dotyczące 
odnawialnych źródeł energii nie są ze sobą sprzeczne. 

 Dlaczego inwestycje w regionalną infrastrukturę dla odnawialnych 
źródeł energii podejmowane w ramach polityki spójności są dotychczas 
tak wolno realizowane? 

Wyniki analiz pokazują, że infrastruktura dla odnawialnych źródeł energii jest szczególnie 
trudna do finansowania, ponieważ istnieje niewiele bodźców dla inwestorów prywatnych, a 
organizacja administracji w wielu państwach członkowskich obejmuje różne szczeble i 
wydziały zarządzania polityką energetyczną, co prowadzi do ogromnych strat w strategiach 
finansowania wskutek braku zgody, w wyniku czego koszty transakcyjne dla beneficjentów 
środków finansowych są nadmiernie wysokie. Doświadczenie i wiedza fachowa w zarządzaniu 
funduszami UE to niezbędne warunki wstępne do zabezpieczenia wykorzystania funduszy, a o 
trudnościach w dostarczaniu środków finansowych do właściwych beneficjentów świadczą 
wyniki analizy przykładu Rumunii. 

 W jaki sposób można zachęcić zainteresowane strony na szczeblu 
regionalnym i krajowym do większych inwestycji w infrastrukturę dla 
odnawialnych źródeł energii? 

Główne przeszkody utrudniające większe wsparcie z EFRR obejmują złożone warunki rynkowe 
i ramy regulacyjne, które stanowią podstawową kwestię w próbach liberalizacji rynku energii 
UE; dotychczas jednak próby te nie przyniosły skutków na dużą skalę. Komisja Europejska, 
rządy państw członkowskich i organy regulacji powinny zwiększyć swoje starania na rzecz 
usunięcia tych przeszkód w celu przyspieszenia integracji europejskiej sieci 
elektroenergetycznej, co poprawi bezpieczeństwo dostaw. Bliższa współpraca w ramach 
europejskich Organizacji ds. Norm Technicznych (TSO) przyczynia się do usprawnienia 
płynności przepływów prądu elektrycznego, co z kolei umacnia solidarność między krajami w 
trudnych okresach. Inwestycje na szczeblu regionalnym/lokalnym powinny być zgodne ze 
zintegrowanymi planami uzgadnianymi na różnych szczeblach polityki krajowej i unijnej, co 
oznacza, że krajowe plany dotyczące odnawialnych źródeł energii będą musiały być ściślej i 
skuteczniej powiązane z krajowymi strategiami finansowania ze środków UE. 

 Jakie są w tym kontekście różnice między państwami członkowskimi i 
jakie są przyczyny stwierdzonych problemów? 

Stwierdzono następujące różnice: Ogólne mechanizmy zarządzania polityką regionalną i 
rozwojem terytorialnym różnią się między sobą, przy czym w krajach federalnych stwierdza 
się wyższe straty wskutek braku zgody niż w krajach o rządach scentralizowanych. Wpływ na 
rozkład pozycji rynkowej na rynkach energii ma polityka, np. gospodarki, w których dostawcy 
energii są kontrolowani w ramach polityki danego państwa, mogą uniemożliwiać rozwój 
alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Priorytety polityki krajowej mogą również 
stanowić przeszkody dla inwestycji w odnawialne źródła energii, jeśli inne działania mają 
pierwszeństwo w odniesieniu do finansowania. 

 Jakie znaczenie dla inwestycji w odnawialne źródła energii mają 
wielopoziomowe sprawowanie rządów, zarządzanie dzielone i potencjał 
partnerstw publiczno-prywatnych? 

Dotychczas wielopoziomowe sprawowanie rządów stanowi raczej przeszkodę niż element 
pomocniczy. Dodatkowe szczeble biurokracji powodują opóźnienia i stanowią przeszkody we 
wdrażaniu koncepcji odnawialnych źródeł energii. 
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 Jaki jest potencjał współpracy transgranicznej i strategii 
makroregionalnych w tworzeniu infrastruktury dla odnawialnych źródeł 
energii? 

Transgraniczny przesył energii jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Dzięki 
warunkom geograficznym w Europie istnieje wiele miejsc, gdzie dwa państwa mogą 
skutecznie wykorzystywać zasoby naturalne, a zatem transnarodowe synergie mogą wspierać 
potencjał wytwarzania energii. Jak wynika z analiz, interesy krajowe nadal mają 
pierwszeństwo, jednak prowadzone na dużą skalę inwestycje w sieć wysokiego napięcia 
stanowią krok we właściwym kierunku. 

 W jaki sposób można przewidzieć potencjalne terytorialne, społeczne i 
gospodarcze skutki wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla 
rozwoju regionów? 

W przypadku większości inwestycji trudno jest bezpośrednio przypisać im skutki społeczno-
gospodarcze, można jednak zaobserwować pozytywny wpływ na infrastrukturę dla 
odnawialnych źródeł energii – zatrudnienie, regionalną wartość dodaną i ograniczenie emisji 
CO2, ponieważ zmniejszenie wydatków na paliwa kopalne umożliwia zwiększenie wydatków 
publicznych na struktury rozwoju społeczno-gospodarczego i ulepszenia w infrastrukturze 
energetycznej. 

Aby sprostać wyzwaniu, przed jakim stoi proces masowego przemysłowego przechowywania 
energii, zaproponowano szereg rozwiązań w celu usprawnienia dostaw energii ze źródeł 
odnawialnych, takich jak inteligentne sieci, które wymagałyby dużych inwestycji. Trzeba 
będzie zmienić (i zwiększyć) taryfy przesyłowe i dystrybucyjne w celu zachęcenia operatorów 
sieci do niezbędnych inwestycji. 

WSKAŹNIKI WRAŻLIWOŚCI 

W celu przeprowadzenia oceny przyszłych potrzeb i nacisku na wsparcie konieczne jest 
dokonanie analizy, w jakich sytuacjach potrzeby terytorialne oznaczają takie wsparcie. We 
wszystkich regionach UE dokonano oceny pod względem wskaźników wrażliwości w 
przypadku nowego potencjału wytwarzania energii i podatności na niedobór paliw kopalnych. 
Europa, która jest w dużej mierze zależna od paliw kopalnych, importuje obecnie 53,1% 
zużywanej energii pierwotnej. Wrażliwość na niedobór energii z paliw kopalnych wyraźnie 
wskazuje na różnice między Europą Zachodnią i Europą Wschodnią. Większość regionów w 
Europie Zachodniej – z wyjątkiem Irlandii – jest przygotowana na niedobór dostaw energii z 
paliw kopalnych, natomiast w Europie Wschodniej wskaźnik wrażliwości jest powyżej 
średniej, a do krajów najbardziej wrażliwych należą Rumunia i kraje bałtyckie. Produkt 
krajowy brutto (PKB) na osobę stanowi główny czynnik stanowiący o wrażliwości; wysokie 
PKB oznacza dużą zdolność adaptacyjną w Europie Zachodniej w porównaniu z niskim PKB w 
Europie Wschodniej i w Irlandii. 

WNIOSKI 

Aby wykorzystać wyniki przedmiotowej ekspertyzy w celu określenia odpowiednich regionów, 
w których należy zwiększyć inwestycje w infrastrukturę dla odnawialnych źródeł energii, 
przydatne jest porównanie map wrażliwości z planem Komisji Europejskiej dotyczącym 
odnawialnych źródeł energii. Regiony europejskie różnią się między sobą pod względem 
stosowności do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, a zwłaszcza w sposobach 
wytwarzania tej energii, dlatego też równoważenie podaży i popytu w regionach i między 
nimi będzie konieczne podczas torowania sobie drogi w kierunku osiągnięcia celów UE w 
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zakresie polityki energetycznej i ograniczenia zależności od paliw kopalnych. Polityka 
regionalna stanowi istotny środek służący pomyślnej realizacji powyższych założeń, ponieważ 
w przyszłości potrzebne będzie podejście bardziej zorientowane na regiony, jeśli chodzi o 
wsparcie infrastruktury dla odnawialnych źródeł energii. 

Dalszy rozwój w dziedzinie odnawialnych źródeł energii zależy od spełnienia poniższych 
kluczowych warunków: 

Zwiększenie inwestycji w regionalny potencjał wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych – np. potencjał energii wiatrowej i energia słoneczna w południowych 
regionach lub energia z biomasy w regionach silnie zalesionych, gdzie jej potencjał nadal nie 
jest wykorzystany. 

Konieczne będzie rozróżnienie pomiędzy zaawansowaną (energia elektryczna) i 
mniej zaawansowaną (ciepło) technologią odnawialnych źródeł energii w celu 
bardziej wydajnego i skutecznego wykorzystania tych rodzajów energii. Niezbędne będzie 
lepsze rozróżnienie dostaw energii i pokrywanego przez nie zapotrzebowania na energię. 

Wprowadzenie rozwiązań dotyczących inteligentnych sieci w połączeniu z 
rozwiązaniami w zakresie sieci transeuropejskiej (TEN) wysokiego napięcia zapewni lepszą 
dystrybucję względnie wartościowej energii z energii elektrycznej. Konieczne będzie usunięcie 
przeszkód wynikających ze struktury rynku w celu ustanowienia płynnej i sprawnej wymiany 
na tym szczeblu. 

Regiony najbardziej wrażliwe pod względem niedoboru dostaw energii i zależności od 
paliw kopalnych powinny otrzymywać wsparcie unijne/krajowe w celu przeciwdziałania 
takiej wrażliwości w dłuższej perspektywie. 

 

 

 

 


