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Streszczenie: 
 
Kontekst energetyczny, w który wpisuje się polityka strukturalna i polityka spójności, jest 
złożonym kontekstem wymagającym takiego współdziałania wszystkich synergii, by polityka 
energetyczna UE była polityką skuteczną, konkurencyjną i bezpieczną pod względem 
zaopatrzenia. 
 
Zważywszy na następstwa wzrostu cen paliw, problematyka ta dotyczy bezpośrednio wielu 
polityk, w szczególności polityki rolnej, transportowej, rybołówstwa oraz regionalnej. Celem 
niniejszego komunikatu jest dokonanie analizy implikacji, wyzwań oraz propozycji 
odnoszących się do polityki strukturalnej i polityki spójności w ramach aktualnej polityki 
energetycznej. 
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1. WPROWADZENIE 
 
Celem niniejszego komunikatu jest dokonanie analizy implikacji, wyzwań oraz propozycji 
odnoszących się do polityki strukturalnej i polityki spójności w ramach aktualnej polityki 
energetycznej. 
Europa staje wobec szeregu fundamentalnych wyzwań w dziedzinie energii takich jak np. 
nasilająca się niestabilność cen, rosnąca zależność od przywozu, konieczność większej 
dywersyfikacji źródeł energii, krajów będących dostawcami energii i dróg transportu, znaczenie 
większej integracji rynków energii, potrzeba inwestowania i zmiany klimatyczne. 
 
W świetle takich wyzwań energia stała się dla Unii Europejskiej głównym priorytetem 
działania, co potwierdza konieczność stworzenia nowej polityki energetycznej. 
 
Nowa polityka energetyczna musi być zgodna i komplementarna w stosunku do działań 
rozwijanych w ramach różnych polityk Unii, a w obecnym przypadku, skutecznych działań 
prowadzonych w ramach polityki rolnej, transportowej, rybołówstwa i regionalnej. Ponadto, 
uwzględniając wagę „Lepszego stanowienia prawa”, należy wykorzystać różne synergie, by 
móc dysponować skuteczną i adekwatną polityką, która podejmie się obecnych i przyszłych 
wyzwań. 
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2. POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI 
 
2.1. Polityka rolna 
 
2.1.1. Aktualny kontekst: Związek między tym sektorem a energią 
 
Wysoka cena ropy naftowej wskazała na rosnące uzależnienie takich sektorów jak rolnictwo od 
dostaw energii spoza Unii. Aby sprostać takim wyzwaniom, należy różnicować źródła energii 
i zwiększyć zaufanie do energii ze źródeł odnawialnych. Okazuje się, że biomasa stanowi dzisiaj 
prawie połowę energii ze źródeł odnawialnych w Unii. 
 
Biomasa ma wiele zalet w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami energii, jak również 
niektórymi rodzajami energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności stosunkowo niskie 
koszty, mniejszą zależność od krótkoterminowych zmian klimatycznych, rozwój regionalnych 
struktur gospodarczych i dostarczanie alternatywnych źródeł dochodu rolnikom. Plan działania 
w zakresie biomasy określa środki mające na celu zwiększenie pozyskiwania energii z biomasy 
pochodzącej z drewna, odpadów i roślin uprawnych, poprzez tworzenie rynkowych zachęt do jej 
wykorzystywania i usuwanie barier dla rozwoju rynku. Ponadto określa środki mające na celu 
promowanie biomasy w ogrzewnictwie, energetyce i transporcie oraz związane z nimi środki 
przekrojowe odnoszące się do zaopatrzenia, finansowania oraz badań naukowych w dziedzinie 
biomasy.  
 
Wykorzystanie roślin do celów nieżywnościowych1 pomoże otworzyć nowe ważne rynki dla 
europejskich rolników. Rozwój tego sektora mógłby przynieść korzyści społeczne, gospodarcze 
i środowiskowe. Na przykład: 

 Wykorzystanie surowców odnawialnych pochodzenia biologicznego do produkcji 
energii i paliwa może przyczynić się do redukcji gazów cieplarnianych.  

 Wprowadzenie nowych roślin uprawianych do celów przemysłowych może stworzyć 
nowe siedliska, a więc sprzyjać biologicznej różnorodności.  

 Uzyskane korzyści mogą okazać się istotne dla zatrudnienia oraz rozwoju obszarów 
wiejskich. 

 
Wzrost cen ropy sprzyja promowaniu paliw, energii i materiałów pochodzących z roślin 
uprawnych. Rolnictwo może więc dostarczyć istotnych rozwiązań w dziedzinie przyszłych 
wyzwań energetycznych. Jednakże istnieje wiele ujemnych czynników, jak koszt roślin 
uprawnych przeznaczanych na surowce, niska wiedza użytkownika o wielu produktach 
i technologiach pochodzących z roślin uprawnych, brak ustalonych kanałów dystrybucji, słaby 
przepływ informacji pomiędzy zainteresowanymi oraz konieczność stworzenia przez różnych 
konsumentów trwałego i konkurencyjnego rynku dla produktów rolnych. Brak 
zharmonizowanego i spójnego rynku bioenergii jest czynnikiem, który stwarza bariery dla 
rozwoju upraw wykorzystywanych do produkcji energii i paliw.  
 
Najważniejszym zastosowaniem roślin uprawnych, zarówno pod względem ilości jak i wartości, 
są paliwa i energia. Łączna ilość energii wytworzonej z biomasy odpowiada około 56 milionom 

 
1  Badanie zewnętrzne PE „Promowanie roślin uprawnych do celów nieżywnościowych” /IP/B/AGRI/2005-02, 

lipiec 2005 r. 
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ton ropy rocznie, a Unia Europejska wyprodukowała ponad dwa miliony ton biopaliwa w 2004 
roku. Trzeba znacznie zwiększyć powierzchnię wykorzystywaną na rośliny uprawne 
przeznaczone do produkcji paliwa i energii, aby osiągnąć cele wyznaczone do roku 2010 
w zakresie energii odnawialnej i paliw dla transportu.  
 
W chwili obecnej Unia Europejska znajduje się w szczytowej fazie działalności w sektorze 
energii, technologia jest więc odpowiednio rozwinięta, a wydajność jak i jakość roślin 
uprawnych są wysokie. Sektory biomasy i paliw stwarzają znacząca możliwość wypracowania 
wartości dodanej dla końcowego rolniczego ogniwa w łańcuchu zaopatrzenia, w zakresie 
pierwszego przetwarzania w gospodarstwach rolnych oraz potencjalnego wykorzystania 
końcowego. Główną przeszkodę dla wzrostu produkcji i wykorzystania roślin uprawnych 
stanowi w chwili obecnej koszt surowców w porównaniu do kosztu innych bardziej oszczędnych 
źródeł energii (na przykład odpady wykorzystywane do produkcji ciepła) lub kosztu tańszych 
surowców przywożonych spoza Unii (na przykład olej palmowy do produkcji biopaliwa). 
 
Wiele polityk Unii oraz znacząca część przepisów prawnych ma wpływ na rynki roślin 
uprawnych produkowanych w Unii do celów nieżywnościowych. Reforma WPR stanowi jedną 
z najbardziej istotnych zmian wprowadzonych w ostatnim czasie, które bezpośrednio dotyczą 
rolników. Jednak na rynki roślin uprawianych do celów nieżywnościowych mają także wpływ 
inne polityki. Niektóre z nich dążą głównie do promowania wykorzystania takich upraw do 
celów nieżywnościowych, jak np. biopaliwa, jednak wiele innych ma przede wszystkim na celu 
wspieranie działań na rzecz środowiska naturalnego lub regulacje rynków.  
 
Zreformowana wspólna polityka rolna2, obejmująca rozdział3 pomocy, odłogowanie ziemi4, 
wsparcie dla upraw przeznaczanych do produkcji energii lub paliwa oraz nieżywnościowe 
zastosowania skrobi, stworzyła wstępne warunki dla rozwoju upraw nieżywnościowych. 
Jednakże rolnicy wybiorą taką opcję wyłącznie wtedy, gdy rynki, na których sprzedają swoje 
produkty, będą rentowne i bezpieczne.  
 
Polityka Unii Europejskiej dowodzi, że jest ona świadoma tego, że energia wytwarzana 
z biomasy oraz biopaliwa ma potencjał pozwalający zrealizować cele w zakresie środowiska 
naturalnego, bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię oraz nowych możliwości rynkowych dla 
rolników. W ciągu ostatnich lat wprowadzono wiele instrumentów, które przyczyniły się bez 
wątpienia do rozwoju tych sektorów. Jednakże, jak przyznała Komisja Europejska, wzrost nie 
osiągnął oczekiwanej wielkości i konieczne są nowe środki, aby zrealizować cele zakładane 
w dziedzinie energii elektrycznej i paliw. Jeśli chodzi o surowce pochodzące z upraw 
nieżywnościowych, istnieje na razie mało oznak rzeczywistej działalności promującej ten sektor 
na poziomie europejskim. Najważniejszą kwestią jest stworzenie szerszego prawodawstwa, 

 
2  Stały proces reformowania WPR rozpoczęty w 1992 r. umożliwił redukcję wsparcia w zakresie cen oraz 

zwiększenie konkurencyjności produkcji rolnej UE na najrozmaitszych rynkach: produkty spożywcze, karma dla 
zwierząt oraz zastosowania nieżywnościowe, w tym biopaliwa. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zbóż, 
które stanowią obecnie jeden z najważniejszych surowców do wspólnotowej produkcji bioetanolu.  

3  Rozdział dopłat do dochodów związanych z produkcją i zarezerwowanych w 2003 roku przyczyni się do 
ułatwienia zaopatrzenia w uprawy energetyczne. Chodzi w szczególności o rośliny uprawne, które mogły zostać 
objęte wyłącznie dopłatami bezpośrednimi zgodnie z systemem mającym zastosowanie do produkcji 
nieżywnościowej na gruntach odłogowanych, a które mogą odtąd być uprawiane na wszystkich powierzchniach 
uprawnych bez utraty dopłaty do dochodu. 

4  Obowiązek odłogowania gruntów, wprowadzony reformą z 1992 roku w celu zrównoważenia rynku zbożowego, 
został włączony do nowego jednolitego systemu płatności. Zezwala się na prowadzenie upraw nieżywnościowych 
(w tym upraw energetycznych), o ile wykorzystanie biomasy jest gwarantowane umową lub przez rolnika.  
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zwłaszcza w sprawie odpadów, umożliwiającego osiąganie w Unii większych korzyści z upraw 
nieżywnościowych. 
 
2.1.2. Zalecenia  
 

• W odniesieniu do maksymalnej powierzchni objętej dodatkową pomocą w ramach 
upraw energetycznych, obecny pułap budżetowy Unii, ustalony na 1,5 miliona 
hektarów, powinien podlegać rewizji w celu jego podwyższenia. Zakłada się, że do 
2011 roku dla realizacji celów Unii konieczne będzie ponad 13 milionów hektarów 
pod uprawy do produkcji paliw i energii, co spowoduje, że obecny pułap stanie się 
znikomy.  

• Cele protokołu z Kioto i dyrektywa w sprawie biopaliw powinny stać się wiążącymi 
i opierać się na stałych mechanizmach nadzoru.  

• Obowiązkowy warunek produkcji ciepła ze źródeł odnawialnych wpłynie na 
skuteczne wykorzystywanie biomasy jako źródła energii odnawialnej oraz na rozwój 
nowych rynków lokalnych dla produktów rolnych.  

• Należy stworzyć system nadzoru na szczeblu wspólnotowym w celu zapewnienia, by 
produkcja paliw, energii i surowców pochodzenia biologicznego nie stworzyła 
zagrożenia dla biologicznej różnorodności w Unii Europejskiej. Być może konieczne 
okaże się wykonanie dodatkowej analizy, ponieważ złożone oddziaływanie wzajemne 
systemów rolniczych i biologicznej różnorodności jest jedynie częściowo zrozumiałe.  

• Należy sfinansować badanie na temat promowania roślin uprawnych olejowych, 
węglowodanów i biomasy wymagającej stosowania mniejszych ilości nawozów 
azotowych, jak również praktyk zarządczych zmniejszających nakłady bez ujemnego 
wpływu na wydajność. Uzyskane z tego korzyści dodatkowo przyczyniłyby się do 
potencjalnego ograniczenia produkcji gazów cieplarnianych, uzyskanego dzięki 
zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia 
produktami pochodzenia biologicznego i zmniejszenie do minimum rozszerzania 
powierzchni uprawnej koniecznej do pokrycia popytu na paliwa, energię i surowce.  

• W różnych dziedzinach prawodawstwo europejskie w zakresie środowiska 
naturalnego i innych tematów ma niezamierzone następstwa stwarzające przeszkody 
dla akceptacji odnawialnych surowców przez sektor. Należy zrewidować 
prawodawstwo w celu zlikwidowania takich reperkusji.  

• Należy rozwinąć na szczeblu europejskim przejrzysty i dostępny publicznie system 
informacji jak również szeroko akceptowane narzędzie, które umożliwia poznanie 
korzyści związanych z cyklem życia odnawialnych surowców. Posłuży to za 
podstawę do opracowania norm określających dokładnie minimalne wartości 
odnawialnych surowców. To z kolei będzie sprzyjać zakupom publicznym 
przyjaznym dla środowiska naturalnego i innym strategiom stymulującym oraz 
umożliwi wewnętrzną integrację kosztów środowiskowych.  

• Konieczna jest harmonizacja norm dotyczących produktów oraz wsparcia dla energii 
odnawialnej w całej Unii. Stworzony byłby w ten sposób rynek wewnętrzny dla 
produktów rolnych umożliwiających produkcję energii i paliw. Wsparcie powinno 
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zależeć od wymiernych korzyści dla środowiska i być powiązane z handlem 
uprawnieniami do emisji CO2.  

• Strategie przetargowe na zamówienia publiczne powinny wspierać wprowadzanie 
materiałów wytwarzanych z odnawialnych surowców pochodzenia biologicznego. 
Strategie te należy prowadzić równolegle do programu edukacji publicznej mającej na 
celu szerzenie wiedzy na temat potencjalnych zastosowań energii odnawialnej i ich 
ogromnych korzyści dla środowiska naturalnego i zdrowia.  

• Należy utrzymać i zwiększyć zakres pomocy udzielanej w zakresie upowszechniania 
i dostosowywania europejskiej technologii badań i rozwoju w dziedzinie 
biomateriałów, bioenergii i biopaliw oraz należy przygotować publiczną kampanię 
informacyjną.  

• Konieczna jest integracja krajowych działań w ramach badań i rozwoju w dziedzinie 
biomateriałów na poziomie europejskim, którą można promować poprzez inicjatywy 
ERA-NET. Ważny program badawczy na szczeblu wspólnotowym dotyczący 
technologii przetwarzania biomasy, w szczególności biomasy drewniano-celulozowej, 
w energię, paliwa i substancje chemiczne. 

Departament tematyczny zrealizował badanie zewnętrzne na temat „promowania roślin 
uprawnych do celów nieżywnościowych” a sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z 
inicjatywy Neila Parisha5 zostało przyjęte dnia 23 listopada 2004 roku. 

 

Tabele 

Produkcja płynnych biopaliw w Unii Europejskiej  
 

 2002 2003 2004 2002 2003 2004
 
Czech Rep. 5   69 70 60
Denmark 10 41 70
Germany 20 450 715 1035
Spain 177 160 194  6 13
France 91 82 102 366 357 348
Italy 210 273 320
Lithuania 5
Austria 25 32 57
Poland 66 60 36    
Slovak Rep. 15
Sweden 50 52 52 1 1 1
UK 3 9 9
from interv. stocks 70 87
EU25 388 425 491 1134 1504 1933

1000 t 

Bioethanol

1000 t

Biodiesel

 
 

Źródło: EurObservER 2005. 

                                                 
5  http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5217932. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5217932
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Bioetanol 
 

Światowa produkcja etanolu (paliwa i inne zastosowania)  

Ethanol production
2005 bio 

litres*
2004 bio 

litres
Brazil 16.7 14.6
United States 16.6 14.3
European Union 3.0 2.6
Asia 6.6 6.4
    China 3.8 3.7
    India 1.7 1.7
Africa 0.6 0.6
W orld 46.0 41.3

* F.O. Licht's estim ate  
 
 

Pomoc na rzecz upraw energetycznych (2004: powierzchnia objęta dopłatami, 2005: 
powierzchnia wymagana) 

 

2004 2005
Belgique/België 12.90  2,434.78  
Česká Republika*
Danmark 4,450.36  17,763.44  
Deutschland 109,100.36  244,206.86  
Eesti*
Ellas 0.00  0.00  
España 6,704.98  27,321.38  
France 130,034.00  123,825.70  
Ireland 379.45  1,613.08  
Italia 0.00  318.13  
Kypros*
Latvija*
Lietuva*
Luxembourg 107.72  221.01  
Magyarország*
Malta 0.00  0.00  
Nederland 138.58  352.27  
Österreich 3,497.97  8,370.88  
Polska*
Portugal 0.00  77.45  
Slovenija 291.76  304.10  
Slovakia*
Suomi/ Finland 3,475.34  9,765.88  
Sverige 14,547.26  31,450.00  
United Kingdom 32,927.84  99,351.00  
Total 305,668.52  567,375.96  

* No communications required from: 
CZ, EE, CZ, LV, LT, HU, PL, SK (applying SAPS)

Country Area (hectares)
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2.2. Polityka rybołówstwa 
 
2.2.1. Aktualny kontekst: Związek między tym sektorem a energią 
 
O ile przeprowadzona w 2003 roku reforma wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb.) 
przyspieszyła proces modernizacji sektora, wprowadzając go na ścieżkę zrównoważonego 
rozwoju, o tyle ostatni wzrost kosztów operacyjnych spowodowanych podwyżką cen ropy 
naftowej spowodował bezprecedensowe trudności w tej branży. Doszło do pogorszenia sytuacji 
ekonomicznej licznych przedsiębiorstw połowowych, zwłaszcza z powodu spadku ich 
dochodów. Wspomniane trudności ekonomiczne szkodzą na wielu poziomach wszystkim 
segmentom floty rybackiej, nawet jeśli dotyczą one w szczególności trawlerów dennych, 
w przypadku których ilość zużywanego paliwa w przeliczeniu na kilogram odłowu jest 
największa. 
 
Chociaż wymienione trudności ekonomiczne dotykają pod różnymi względami wszystkie 
sektory floty rybackiej, wpływają one szczególnie na statki wykorzystujące narzędzia ciągnione 
i poławiające gatunki denne, tzn. trawlery denne, stanowiące zdecydowanie największy sektor 
floty połowowej.  
 
Od stycznia 2003 r. do grudnia 2005 r. ceny paliwa za transport morski znacznie wzrosły6. Ceny 
paliwa wykorzystywanego w rybołówstwie dalekomorskim (380 CST) pozostawały na 
stosunkowo stałym poziomie w 2004 r., lecz w 2005 r. wzrosły prawie dwukrotnie. Ceny paliwa 
wykorzystywanego w rybołówstwie przybrzeżnym (Marine Diesel Oil) wzrastały w stałym 
tempie aż do września 2005 r., a następnie nieznacznie się obniżyły. Taki rozwój sytuacji miał 
istotny wpływ na rentowność przedsiębiorstw połowowych, niezależnie od tego, że wpływ na 
koszty zależy od rodzaju narzędzi (ciągnionych lub nieciągnionych) i gatunków docelowych. 
 
W latach 2003-2005 koszty paliwa wzrosły od około 18% do 36% wartości wyładunków dla 
trawlerów oraz od około 9% do 18% dla flot prowadzących działalność przy wykorzystaniu 
narzędzi statycznych. Sugeruje to, że zysk netto z działalności operacyjnej jest ujemny. Wzrost 
kosztów odczuwają mocno również członkowie załóg, których uposażenie stanowi procentowy 
udział w dochodach z połowu (po odliczeniu wszystkich kosztów operacyjnych, w tym także 
kosztów paliwa). W niektórych przypadkach utrata dochodu członków załóg może wynosić 
nawet 25%. Istnieje również ryzyko, iż spadek rentowności może skutkować mniejszym 
bezpieczeństwem na pokładzie.  
 
Stąd nasuwa się wniosek, iż w przypadku większości trawlerów dennych – stanowiących 
zdecydowanie największy segment floty połowowej – zysk netto z działalności operacyjnej jest 
ujemny 7. Według przeprowadzonych szacunków może to mieć wpływ na około 18.000 miejsc 
pracy, czyli 9 % zatrudnienia w całym sektorze. 
 
W Komunikacie Komisji Europejskiej „w sprawie poprawy sytuacji ekonomicznej w sektorze”8 
przedstawiony został wykaz propozycji mających na celu polepszenie sytuacji ekonomicznej 
w sektorze rybołówstwa oraz analiza różnych środków ogólnych, które mogłyby zostać 

 
6 Patrz wykres 4.  
7 Dane opierają się na liczbach z bilansów za 2003 rok ogłoszonych w „Wynikach ekonomicznych wybranych 

europejskich flot połowowych – Sprawozdanie roczne 2004” (patrz notatka u dołu poprzedniej strony i tabela 
3). 

8 COM(2006)103 wersja ostateczna. 
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zastosowane w celu przezwyciężenia zaistniałej sytuacji. Chodzi tu głównie o pomoc na 
ratowanie i restrukturyzację oraz środki przewidziane na dłuższy okres, które są niezbędne do 
przywrócenia i utrzymania opłacalności całego europejskiego sektora rybołówstwa. 
Wśród planowanych środków można wymienić następujące: 

 pierwsza wymiana narzędzi połowowych pozwalająca zastosować metodę połowową, 
przy której występuje mniejsze zużycie paliwa,  

 zakup narzędzi, takich jak mierniki ekonomiczności, w celu zwiększenia oszczędności 
paliwa,  

 wymiana silnika pod warunkiem, że,  
• dla statków, których całkowita długość nie przekracza 12 m i które nie wykorzystują 

narzędzi ciągnionych, nowy silnik posiada taką samą moc, co stary, lub mniejszą 
moc,  

• dla wszystkich innych statków, których całkowita długość nie przekracza 24 m, 
nowy silnik posiada o co najmniej 20% mniej mocy niż stary, lub  

• dla trawlerów, których całkowita długość przekracza 24 m, nowy silnik posiada co 
najmniej 20% mniej mocy aniżeli stary, a statek zmienia metodę połowową na taką, 
przy której występuje mniejsze zużycie paliwa. 

Pozostałe środki i inicjatywy przewidziane na dłuższy okres to w szczególności: 

• poprawa gospodarki rybackiej w celu osiągnięcia maksymalnych podtrzymywalnych 
odłowów (poziomów MSY), zgodnie z międzynarodowymi porozumieniami zawartymi 
na Światowym Szczycie w Johannesburgu poświęconym zrównoważonemu rozwojowi; 

• wzmocnienie instrumentów kontroli w celu lepszego stosowania przepisów gospodarki 
rybackiej i wzmożenia działań zmierzających do zwalczania nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych połowów;  

• poprawa mechanizmów organizacji i zarządzania rynkami rybnymi zmierzających do 
zwiększenia zwrotów finansowych z wyładunku połowów (na przykład: kodeks 
postępowania dotyczący sprzedaży ryb, program oznakowania ekologicznego);  

• promowanie badań nad metodami połowowymi zużywającymi mniej paliwa i bardziej 
przyjaznymi dla środowiska (na przykład: opracowanie nowych rodzajów biopaliw, 
udoskonalenie koncepcji narzędzi połowowych). 

 
W dniu 3 maja 2006 roku Komisja Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego zorganizowała 
przesłuchanie na temat wpływu wzrostu cen paliwa na konkurencyjność europejskiej floty 
połowowej.  
Przy okazji spotkania przedstawiono roboczą wersję badania zewnętrznego na ten temat, 
zamówionego przez Komisję Rybołówstwa („Wpływ wzrostu cen produktów naftowych na 
sektor rybołówstwa”, a wykonanego przez instytut badawczy LEI z Holandii), a także 
wysłuchano opinii licznych ekspertów i przedstawicieli branży rybołówstwa z różnych państw 
członkowskich.  
Przedstawiciele sektora podkreślili katastrofalne skutki wzrostu cen paliw dla branży; wzrost ten 
w latach 2004-2006 wyniósł ponad 100 % i stanowi obecnie do 40 % kosztów operacyjnych.  
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2.2.2. Zalecenia 
 
Zalecenia przedstawione przez sektor rybołówstwa: 
 

• Zachęcanie i prowadzenie analiz przede wszystkim odnośnie do oszczędności w zakresie 
zużycia paliwa (używanie, na przykład, 2 rodzajów silników w zależności od 
wykonywanych operacji) oraz stosowanie alternatywnych źródeł energii (gazu 
ziemnego, energii wiatru, energii słonecznej i wodorowej).  

• Zgodnie z większością wyrażonych opinii, komunikat Komisji nie opisuje 
w wystarczający sposób środków proponowanych dla rozwiązania obecnego kryzysu ze 
względu na to, że środki te zostały uznane za niewystarczające, spóźnione 
i niedostosowane do powagi sytuacji.  

• Ponowna weryfikacja maksymalnego pułapu drugorzędnych środków pomocy 
w wysokości 3.000 euro na każde przedsiębiorstwo w sektorze rybołówstwa 
i podniesienie go do kwoty 100.000 euro w przeciągu 3 lat, jak w przypadku większości 
sektorów gospodarki. 

• Stworzenie nowych specjalnych i czasowych instrumentów takich jak fundusz 
gwarancyjny dla ceny maksymalnej paliwa oraz specjalny fundusz na rzecz likwidacji 
statków rybackich; środki pomocowe na badania dotyczące ograniczenia zużycia paliwa 
lub wykorzystania alternatywnych źródeł energii odnawialnej. 

• Przyznanie ulg podatkowych niektórym segmentom floty połowowej oraz stworzenie dla 
tej floty specjalnego rejestru. 

• Utworzenie „Agencji rozwoju sektora rybołówstwa”, której działalność polegałaby na 
takim wspieraniu przedsiębiorstw, by umożliwić im dostęp do środków kredytowych 
oraz na uzdrawianiu przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji. 

• W zakresie pomocy na ochronę, przedłużenie terminu spłaty wkładu pieniężnego 
z krótkoterminowego (6-miesięcznego) na długoterminowy (18-miesięczny); 

• Uznanie kryzysu cenowego paliw za „zaistnienie nieprzewidzianych okoliczności” 
w rozumieniu art. 16 rozporządzenia IFOR (2792/1999) i przedłużenie okresu 
przyznawania rekompensat poprzez odroczenie w czasie.  

 
Pozostałe zalecenia zostały sformułowane podczas konferencji zorganizowanej przez Komisję 
Europejską w dniach 11 i 12 maja 2006 r. na temat nowych technologii umożliwiających 
statkom rybackim zwiększenie oszczędności paliwa w kontekście stałego wzrostu ceny ropy 
naftowej w sektorze rybołówstwa: 
 

• Efektywność energetyczna na morzu powinna stać się priorytetem w programach 
restrukturyzacyjnych na rzecz przedsiębiorstw połowowych znajdujących się w trudnej 
sytuacji.  

• Instalacja mierników ekonomiczności zużycia paliwa na statkach, ograniczenie 
wysokości sieci rybackich, stosowanie większych oczek w górnej części sieci oraz 
wałków ograniczających tarcie po dnie morskim, przy jednoczesnym wykorzystywaniu 
sieci podwójnych (z mniejszą ilością oczek) w celu oszczędzania paliwa. 

• Promowanie sieci wyposażonych w ruchome płytki na dnie morskim zamiast tzw. 
„poduszek” w celu zredukowania oporu, polepszenie hydrodynamiki urządzeń 
podnoszących sieci.  
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• Promowanie nowoczesnych narzędzi rybackich niedawno zaaprobowanych po 
wykonaniu komputerowej symulacji zachowania się sieci (oprogramowanie 
„DynamiT”): sieci do połowu krewetek posiadającej oczka typu „dyneema” (zamiast 
tradycyjnych większych oczek z polietylenu), sieci do połowu głowonogów 
(pozwalającej ograniczyć tarcie o około 30 %), sieci bliźniaczych lub nowego modelu 
włoka do połowu na dnie morskim (połowu morszczuka na głębokości 130 metrów, o 
zredukowanym o 5 % naprężeniu).  

• Zachęcanie do zmiany niektórych praktyk, jak na przykład wybór innego portu 
wyładowczego (w celu uniknięcia zbyt długich tras morskich i zwiększenia wartości 
odłowów), wymiana silników (15 % zmniejszenie zużycia energii), stosowanie silnika o 
napędzie hybrydowym (diesel i energia elektryczna) oraz wodorowym, zmiana 
niektórych metod połowów (sieci bliźniacze, połów krewetek w miejscu połowu dorsza), 
zmniejszenie długości sieci (przy odłowach krewetki skalnej w Szkocji).  Utrzymywanie 
pływających laboratoriów, dzięki którym można sporządzić kompletny bilans 
energetyczny statków.  

 
Omówienie Projektu sprawozdania Pedro Guerreiro Parlamentu dotyczącego niniejszego 
Komunikatu Komisji zostało przewidziane na przyszłe spotkanie w dniach 20 i 21 czerwca 
2006 r.  

 
Tabele 

 
Table 3: Fuel cost as a percentage of the value of landings - some examples (data from 2003, i.e. before the recent price increases for fuel) 
 

Member 
State Segment Number of 

vessels
Total
kW

Type of 
gear

Target 
species

Value of 
landings

M€
LT Baltic Trawlers < 24 m 48            9.900       T BDP 3,40         1,00         29,4%
EL Thermaikos Trawlers < 24m 14              4.100         T D 2,00          0,50         25,0%
PT NAFO Trawlers 14            28.100     T BD 31,30       7,60         24,3%
SE Pelagic trawlers purse seiners > 24 m 55              63.600       PO P 41,30        9,40         22,8%
BE Beam trawlers > 24 m 58              49.400       T B 66,60        14,80       22,2%
FR Mediterannean trawlers 18-25 m 140            41.700       T DP 68,80        12,60       18,3%
LV Gillnetters 60              9.500         P D 5,60          1,00         17,9%
DE Baltic Trawlers 93              18.200       T DP 12,60        2,10         16,7%
IE Polyvalent 18 -< 24m 133            43.200       PO D 60,20        9,50         15,8%
ES 300 fleet 196            99.000       PO D 201,40      29,70       14,7%
UK Scottish nephrops trawlers 296            44.900       T BD 69,70        10,10       14,5%
NL Pelagic freezer trawlers 17              99.000       T P 143,30      20,50       14,3%
NL Beam trawlers <= 24 m 173            37.900       T BD 56,70        7,90         13,9%
DK Trawlers < 24m 375          85.500     T DP 88,40       12,00       13,6%
UK Scallop trawlers 237            47.400       T B 70,60        9,40         13,3%
PT Longliners 26            11.000     P P 11,50       1,50         13,0%
FI Coastal  vessels 188            15.600       P P 6,00          0,60         10,0%
DE Shrimp Beam Trawlers 289            49.600       T B 55,10        5,10         9,3%
SE Gillnetters >= 12 m 49              7.800         P D 3,80          0,30         7,9%
FR Atlantic longliners 174            16.000       P P 14,00        1,00         7,1%
DK Danish gillnetters 380            37.300       P D 49,10        2,70         5,5%
ES Galician Purse Seiners 209            35.500       S P 36,00        1,80         5,0%

Targeted species: D demersal, P pelagic, B benthic
Type of gear: T  Trawler, S  Seiner, PO Polyvalent, P  Passive gear

Fuel cost
M€ and % of 

landing

Source: Economic Performance of Selected European Fishing Fleets ( Annual Report 2004 based on 2003 accounts )
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Tendencja cen paliw w latach 2003-2005 (Komisja Europejska/Rybołówstwo) 
 

Evolution of Maritime Bunker Fuel Prices 
January 2003- December 2005

0

100

200

300

400

500

600

janv-
03

avr-
03

juil-
03

oct-
03

janv-
04

avr-
04

juil-
04

oct-
04

janv-
05

avr-
05

juil-
05

oct-
05

Date

Pr
ic

e 
U

S 
D

ol
la

r /
 to

nn
e

380 cst Marine Diesel Oil
 



Energia a polityka strukturalna i polityka spójności 
 

369.036 14

 
 
 
 
 
 
 
 
Ocena wpływu wzrostu cen paliw na dochody członków załóg („rybacy wynagradzani na 

zasadzie udziału w zyskach”) 
 

 2004 2005 Difference 

 % %  

Gross Value 100 100  

Taxes and Fees 10 10  

   

15 15  

Operating Costs:  

- other than fuel. 

- fuel 15 30  

Total Operating Costs 30 45  

Remainder to be shared 60 45  

Share for the Ship-owner  30 22,5 -25% 

Share for the Crew  30 22,5 -25% 
 
Assumptions: 
(1) Marine fuel oil has doubled in price between 2003 and 2005, from 0,30€ to 0,60€/litre. 
(2) All other factors in income and costs function are supposed to have remained unchanged in  % 

between 2003 and 2005.  
(3) Źródlo: EC Fisheries. 
(4) Política de Transportes. 
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2.3. Polityka transportowa 
 
2.3.1. Aktualny kontekst: Związek między tym sektorem a energią 
 
Z punktu widzenia klimatu i energii sektor transportowy jest jedną z dziedzin stwarzających 
najwięcej problemów. Europejska Agencja Środowiska (EEA) przytacza w swoim ostatnim 
raporcie następujące fakty i liczby:  
 

 Transport stanowi 31 % ostatecznego zużycia energii w 25 państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (z wyjątkiem międzynarodowego transportu morskiego).  

 Transport jest odpowiedzialny za około 21 % wszystkich emisji gazów cieplarnianych 
w Unii (z wyłączeniem międzynarodowego lotnictwa i transportu morskiego)9. Pomimo 
różnych środków podjętych przez Unię Europejską nastąpił wzrost tego udziału.  

 Emisje gazów cieplarnianych wzrosły o około 23 %10 od 1990 roku. Główny problem 
może obecnie polegać na wysokim wzroście popytu w zakresie transportu, z którym nie 
idzie w parze efektywność energetyczna pojazdów.  

 Oczekuje się, że rozwój transportu drogowego przyczyni się do wzrostu 
zapotrzebowania na energię o około 10 % w ciągu następnych dziesięciu lat.  

 Transport stanowi ponad 98 % zużycia energii11.  
 Lotnictwo rozwija się szybciej niż każdy inny środek transportu i w latach 1990-2003 

nastąpił wzrost emisji CO2 o 62 % w krajach UE-15 . Z tego względu lotnictwo (w tym 
lotnictwo międzynarodowe) jest obecnie odpowiedzialne za 13,6 % emisji CO2 
przypisywanych transportowi (łącznie z lotnictwem międzynarodowym, ale 
z wyłączeniem transportu morskiego). Szacuje się, że wpływ lotnictwa jest dwa do 
czterech razy większy od bezpośredniego wpływu emisji CO2.  

 Obecnie transport morski jest odpowiedzialny za 13 % łącznych emisji gazów 
cieplarnianych produkowanych przez sektor transportu na świecie. Na podstawie 
szacunków stałego wzrostu światowego handlu, prognozy zakładają wzrost od 35 do 
45 % wartości bezwzględnych w latach 2001-2020.  

 Komisja spodziewa się, że zapotrzebowanie na energię w sektorze transportu wzrośnie 
co najmniej o 30 % do roku 2030, przy wzroście mogącym osiągnąć 5 % rocznie dla 
transportu lotniczego.  

 Na sektor transportu przypadło 59 % oleju zużywanego łącznie w 25 państwach 
członkowskich Unii Europejskiej.  

 
9  Można wytłumaczyć dużą różnicę między emisją gazów cieplarnianych a zużyciem energii częściowo 

włączeniem lotnictwa międzynarodowego do rachunku energetycznego, a częściowo zastosowaniem paliw 
emitujących w bardziej intensywny sposób CO2 (węgiel) przy produkji energii elektrycznej.  

10  Z wyjątkiem lotnictwa miedzynarodowego i transportu morskiego.  
11  W chwili obecnej benzyna i diesel stanowią 98 %, podczas gdy paliwa „zielone” poniżej 1 % łącznego zużycia 

paliwa przez przewoźników drogowych. Pozostałą część pokrywa gaz.  
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2.3.2. Zalecenia  
 
Bez wprowadzenia znacznych zmian i podjęcia wysiłków w sektorze transportu nie można 
rozwiązać europejskiego problemu energetycznego, a Unia Europejska nie jest w stanie 
wywiązać się w chwili obecnej z zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto.  
 
Aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i zrealizować cele związane ze środowiskiem 
w sektorze transportu, Unia musi wprowadzić zintegrowane ramy, które z jednej strony będą się 
koncentrować na promowaniu nowych technologii (na przykład nowoczesnej technologii silnika 
oraz paliwach biologicznych), a z drugiej strony, na ograniczeniu transportu drogowego na 
rzecz bardziej ekologicznych środków transportu.  
 
2.3.2.1. Nowe technologie silników i pojazdów  
 
Stopień naszej mobilności będzie nadal zależał w głównej mierze od transportu drogowego. 
Dlatego Unia Europejska musi rozwinąć wyraźną wizję sposobu, w jaki zapewni trwałą 
mobilność, niezależnie od długoterminowych konwencjonalnych źródeł energii, opcji 
technicznych przewidywanych dla nowej generacji systemów napędu, terminu przed 
uruchomieniem jego seryjnej produkcji czy sposobu organizacji w międzyczasie odpowiednich 
okresów przejściowych.  
 
Poprawa zużycia paliwa w transporcie drogowym  
 
Nastąpiła poprawa efektywności zużycia paliwa w samochodach osobowych, ale należy nadal 
podejmować wysiłki w tej dziedzinie. Producenci samochodów zobowiązali się do ograniczenia 
emisji CO2 przez nowe samochody osobowe sprzedawane w Unii Europejskiej do 140g/km. 
Ten cel musi być osiągnięty do 2008 roku (w przypadku europejskich producentów 
samochodów, ACEA) i do 2009 roku (w przypadku japońskich i koreańskich producentów 
samochodów JAMA i KAMA).  
 
O ile średnie emisje CO2 nowych samochodów osobowych sprzedawanych w 15 krajach Unii 
Europejskiej zmniejszyły się w latach 1995-2003 o 12,3 % (olej napędowy) i o 9,5 % (benzyna), 
ostatnie szacunki wykazały, że producentom samochodów nie udało się wywiązać w pełni z 
podjętych zobowiązań. Obecnie średni poziom CO2/km wynosi ciągle 20 g powyżej wartości 
docelowej ustalonej wcześniej na 140g/km. Brak postępu spowodowany jest większym 
ciężarem oraz zużywaniem energii przez dodatkowe wyposażenie (na przykład klimatyzację) w 
nowych samochodach osobowych. Wspomniane wyposażenia nie są jeszcze objęte testami 
efektywności w zakresie zużywania paliwa. Ponadto, w ciągu ostatnich lat wzrosła sprzedaż 
pojazdów terenowych na niekorzyść samochodów o większej efektywności energetycznej. 
 
W związku z powyższym wydaje się niezbędne, by odnowić i skonsolidować zobowiązanie 
podjęte przez producentów samochodów w zakresie wspólnotowych priorytetów dotyczących 
ograniczenia do 2010 roku emisji CO2 do średniej wartości 120g/km, aby osiągnąć zakładany 
cel Unii Europejskiej. Podobne zobowiązanie związane z ograniczeniem emisji CO2 przez 
samochody ciężarowe mogłoby również w znaczący sposób przyczynić się do zmniejszenia 
negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko naturalne.  
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Efektywność energetyczna w sektorze transportu  
 
W marcu 2006 roku Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego 
przyjęła opinię dla Komisji Przemysłu (ITRE) dotyczącej Zielonej księgi nt. efektywności 
energetycznej12. Zdaniem komisji TRAN efektywność energetyczna musi stanowić jedną z 
wytycznych w dyskusji w sprawie rewizji Białej księgi nt. polityk transportowych. Uważa ona, 
że należy koniecznie zmniejszyć emisje CO2 do połowy ustalonej wartości, co wydaje się 
jeszcze bardziej drastyczne niż Zielona księga (ograniczenie CO2 do 100 – 80 g/km do 2020 
roku). Ponadto komisja TRAN podkreśla, że efektywność energetyczna wymaga 
zintegrowanego wdrożenia systemów transportu i mobilności oraz rzeczywistego stosowania 
większości prawodawstwa przyjętego już przez Parlament Europejski.  
 
Wprowadzenie środków podatkowych  
 
Środki podatkowe mogą stanowić ważne uzupełnienie wspólnotowej strategii w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 przez samochody osobowe poprzez zastosowanie zachęt dla zakupów  
samochodów zużywających mniej paliwa. Komisja przedstawiła projekt dyrektywy13, która 
określa normy odnośnie do obliczania opłat od samochodów osobowych na podstawie emisji 
dwutlenku węgla. Komisja TRAN podtrzymała projekt Komisji, chociaż przyjęto wiele zmian 
mających na celu uwzględnienie nie tylko emisji dwutlenku węgla, ale także zużycia paliwa 
i emisji czynników zanieczyszczających.  
 
Grupa wysokiego szczebla, CARS 21, oświadczyła, że większość zainteresowanych opowiada 
się za harmonizacją środków podatkowych w celu uniknięcia zakłóceń rynku pomiędzy 
państwami członkowskimi.  
 
Szeroka promocja biopaliw  
 
Dyrektywa w sprawie biopaliw z roku 2003 zakładała znaczny wzrost użycia „zielonych” paliw 
w transporcie drogowym. W chwili obecnej wprowadzane są środki na szczeblu krajowym 
mające na celu zastąpienie 5,75 % wszystkich paliw kopalnych używanych w transporcie 
(benzyna i diesel) paliwami biologicznymi do roku 2010.14 Pomimo że pojazdy wyposażone 
w ogniwo paliwowe działające na wodór nie są jeszcze opłacalne pod względem komercyjnym, 
paliwa biologiczne mogą przyczynić się do ograniczenia wzrostu emisji dwutlenku węgla (CO2) 
pochodzących z transportu.  
 
Jeśli będziemy stopniowo zmniejszać naszą zależność od konsumpcji ropy, która obecnie ma 
udział rzędu 98 %, paliwa biologiczne mogą nie tylko pomóc w dywersyfikacji i poprawie 
bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwo, ale mogą również dostarczyć alternatywnych źródeł 
dochodu w niektórych rolniczych regionach Unii Europejskiej/na wiejskich obszarach Unii 
Europejskiej. 
 

 
12  Zielona księga w sprawie racjonalizacji zużycia energii czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakladem środków, 

COM (2005) 0265 (Sprawozdawca: M. Vincenzi).  
13  Projekt dyrektywy Rady w sprawie podatków związanych z samochodami osobowymi, COM (2005) 0261.  
14  W ciągu okresu 2003-2004 produkcja biodiesla w 25 państwach czlonkowskich Unii wzrosła o 29 %, a 

bioetanolu o 16 %.  
W 2004 roku Niemcy były głównym producentem biodiesla (54 % produkcji), podczas gdy Hiszpania była 
głównym producentem bioetanolu (66 %).  
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W ostatnim czasie Komisja Europejska przedstawiła europejską strategię w dziedzinie 
biopaliw15

 w celu większego wypromowania biopaliw w Unii Europejskiej i w krajach 
rozwijających się;  

 w celu przygotowania do użycia na wielką skalę biopaliw poprzez zwiększenie ich 
konkurencyjności pod względem cenowym;  

 w celu wykorzystania możliwości istniejących w krajach rozwijających się w dziedzinie 
produkcji surowców i biopaliw.  

 
W marcu 2006 roku inicjatywę przyjął z zadowoleniem Parlament Europejski, który zwrócił się 
do wszystkich instytucji unijnych o wzmożenie wysiłków mających na celu wykorzystanie 
potencjału biomasy przy jednoczesnym uwzględnieniu w należyty sposób kwestii związanych 
ze środowiskiem. Oczekuje się, że przyjęcie szczegółowej opinii komisji TRAN dla komisji 
ITRE w sprawie tej inicjatywy nastąpi w dniach 19-20 czerwca.  
 
Odnośnie do kosztów i korzyści dla środowiska naturalnego, Europejska Agencja Środowiska 
(EEA) uważa, że biopaliwa mają duże znaczenie, jeśli chodzi o węgiel, ale że ma miejsce wiele 
emisji związanych z uprawą, zbiorem i użyźnianiem i że produkcja biopaliw może pociągać za 
sobą negatywne skutki dla biologicznej różnorodności i użytkowania gruntów, gdyż wymagają 
dużych powierzchni uprawnych i współzawodniczą z innym wykorzystaniem ziemi (na 
przykład uprawami lub zalesianiem). Należy wziąć pod uwagę wspomniane skutki na 
środowisko naturalne oraz biologiczną różnorodność.  
 
W chwili obecnej opracowywanych jest wiele nowoczesnych technologii mających na celu 
przekształcenie szerszej gamy surowców w płynne paliwa. Grupa wysokiego szczebla, CARS 
21, zakwalifikowała potencjalnie obiecujące biopaliwa drugiej generacji i zaleciła udzielenie im 
znacznej pomocy finansowej.  
 
Przejście na układ pojazdów działający na wodór 
 
Zdaniem grupy wysokiego szczebla, CARS 21 wodór może służyć do produkcji energii i w 
związku z tym stanowi ogromną szansę i długoterminową gwarancję. Aby z tego skorzystać, 
należy przede wszystkim zwiększyć wysiłki w dziedzinie badań i rozwoju.  
 
Komisja TRAN opowiedziała się po stronie planu działań mającego na celu stworzenie zachęt 
do wprowadzenia wodoru i technologii hybrydowych w pojazdach, by uzyskać lepszą 
efektywność energetyczną.  
 
Samochody wyposażone w silnik na wodór emitują wyłącznie wodę, w związku z czym można 
uzyskać znaczące korzyści dla środowiska, w szczególności pod względem jakości powietrza 
lokalnego. Odnośnie do emisji CO2 i efektywności energetycznej, należy podkreślić, że 
uzyskanie pozytywnego skutku na redukcję emisji gazów cieplarnianych uwarunkowane jest 
produkcją wodoru w sposób trwały i nie z węgla czy gazu ziemnego.  
 

 
15  COM (2006) 0034. 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2006&DocNum=0034
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Mimo że przechodzenie do gospodarki wodorowej pozostaje trudne i długie z uwagi na 
ogromne przeszkody związane z kosztami oraz akceptacją, bardzo optymistyczne prognozy 
zakładają, że w pewnych okolicznościach istnieje możliwość, by połowa nowych pojazdów o 
małej mocy sprzedawana w krajach OECD działała na wodór do roku 2030.16

 
Promowanie czystych pojazdów transportu drogowego  
 
Projekt Komisji w sprawie dyrektywy dotyczącej promowania czystych pojazdów transportu 
drogowego17 ma na celu promowanie w ruchu drogowym czystych i energooszczędnych 
pojazdów i zobowiązuje organy publiczne do minimalnego zakupu takich pojazdów w czasie 
odnawiania swojej floty. Wspomniane środki mają prowadzić do redukcji wysokiego zużycia 
energii, obniżenia wzrostu emisji CO2 oraz zmniejszenia zależności od ropy dostarczanej z 
krajów trzecich.  
 
Przyjęcie opinii18 komisji TRAN planowane jest na 20 czerwca 2006 r.  
 
2.3.2.2. Promocja zmiany modalnej 
 
Biała księga nt. transportu przedstawia zmianę modalną jako ważny priorytet. Europejska 
Agencja Środowiska zasygnalizowała, ze zmiana modalna nie zawsze jest pożądana, ponieważ 
w niektórych przypadkach może zwiększyć obciążenia dla środowiska naturalnego i 
stymulować transport kolejowy nie powodując przy tym zmniejszenia wielkości transportu 
drogowego. Podobnie, sprawozdanie ASSESS19 w sprawie krótkoterminowego przeglądu Białej 
księgi zwraca uwagę na fakt, że zmiana modalna może okazać się użyteczna, ale nie zastąpi 
działania w zakresie obecnych i przyszłych sposobów przewozu charakteryzujących się stałym 
wzrostem, jak transport drogowy, transport samochodów prywatnych i transport lotniczy. Drugi 
filar zyskuje takie same znaczenie jak promocja nowych technologii i nie może być 
niedoceniany.  
 
Zmiana modalna wymaga poszukiwania trwałych rozwiązań alternatywnych dla transportu 
drogowego jak kolej, drogi wodne i/lub przewozy na krótkie odległości. W tym temacie 
znajdziemy wiele trafnych inicjatyw legislacyjnych:  

 Nadal obowiązuje rewitalizacja kolei dzięki pierwszemu i drugiemu pakietowi 
kolejowemu. Pozostaje jeszcze trzeci pakiet, którego przyjęcie jest nadal oczekiwane. 

 Zmiana modalna wymaga poszukiwania trwałych rozwiązań alternatywnych dla 
transportu drogowego jak kolej, drogi wodne i/lub przewozy na krótkie odległości.  

 Zmiana ruchu poprzez przesunięcie programów jak „Marco Polo” lub następny „Marco 
Polo II” 

 
Pomimo wspomnianych środków transport drogowy nadal zyskuje udziały w rynku.  
 

 
16  Patrz dokument roboczy, see IEA/EET Working Paper «Reducing Oil Consumption in Transport»: Combining 

Three Approaches, kwiecień 2004.  
17  COM (2005) 0634 
18  Sprawozdawca: Helmuth Markov.  
19 ASSESS: Assessment of the contribution of the TEN and other transport policy measures to the mid-term 

implementation of the White Paper on the European Transport Policy for 2010, październik 2005. 
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Przyjęta przez Parlament Europejski w grudniu 2005 roku dyrektywa „eurovignette” dążyła do 
harmonizacji opłat za przejazd autostradą oraz praw użytkowania we wszystkich państwach 
członkowskich konsolidując w ten sposób rynek wewnętrzny i ustalając system udziału w 
płatnościach za korzystanie z infrastruktury zgodnie z zasadą „użytkownik płaci” i 
„zanieczyszczający płaci”. Dyrektywa zawierała również plan roboczy odnośnie do 
internalizacji kosztów zewnętrznych wszystkich środków transportu. 
 
Stopniowe otwarcie krajowych rynków kolejowych powinno następować w jednolity sposób we 
wszystkich państwach członkowskich. Równolegle, spółki kolejowe powinny rozwinąć swoją 
działalność i stać się bardziej atrakcyjne i efektywne. Dlatego nie wolno dopuścić, żeby takie 
programy jak przyszły program „Marco Polo II” były poszkodowane przez redukcję budżetu 
wspólnotowego. Spółki kolejowe powinny zwiększać swoją atrakcyjność i swoją efektywność. 
 
2.3.2.3. Zmniejszenie zużycia paliwa w lotnictwie  
 
Efektywność zużycia paliwa przez samoloty wzrosła o ponad 70 % w ciągu ostatnich 40 lat. 
Pomimo tego łączne zużycie paliwa odnotowało wzrost z racji ogromnego rozwoju ruchu 
lotniczego. W związku z tym emisje gazów cieplarnianych przez międzynarodowe lotnictwo 
wzrosły o 73 % w latach 1990-2003. Jeżeli wzrost będzie następował według aktualnego rytmu, 
emisje pochodzące z międzynarodowych lotów lotnisk w Unii Europejskiej wzrosną o 150 % w 
latach 1990-2012.  
 
Komisja TRAN podtrzymuje opinię Komisji Europejskiej, że najbardziej adekwatnym 
sposobem na rozwiązanie tego problemu jest włączenie lotnictwa do wszystkich europejskich 
emisji, które objęte są systemem handlu uprawnieniami do emisji. 20

 
2.3.2.4. Na obszarach miejskich  
 
Około 40 % wszystkich emisji CO2 związanych z transportem ma miejsce w miastach 
europejskich, co oznacza, że w szczególności na tych obszarach istnieje szeroki potencjał do 
urzeczywistnienia efektywności energetycznej poprzez: 

 promowanie transportu publicznego wysokiej jakości; 
 zamianę powszechnych modeli transportu, na przykład na transport rowerowy lub 

chodzenie pieszo, za pomocą inwestowania w sieci ścieżek rowerowych.21 
 
Europa może przyczynić się do realizacji tego celu związanego z lepszymi praktykami lub 
trwałymi inwestycjami w transport miejski, ustalając obowiązkowe terminy realizacji 
wymuszające zmiany na korzyść transportu publicznego, rowerów czy chodzenia pieszo.  
 

 
20  Sprawozdawca: Pani J. Hennis-Plasschaert. 
21  Polityka promująca rower może być dość opłacalnym sposobem na doprowadzenie do zmniejszenia ruchu 

samochodowego w mieście: Na przykład: od 1999 do 2002 roku miasto Odense (ludność: 150 tys. 
mieszkańców) było oficjalną stolicą rowerową w Danii. Projekt wypromował 50 inicjatyw na rzecz roweru. W 
czasie trwania projektu mieszkańcy Odense odbyli 35 milionów nowych przejazdów rowerami (około 25.000 
dziennie), z czego połowa odbywała się wcześniej samochodem.  
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2.4. Polityka regionalna 
 
2.4.1. Aktualny kontekst: Związek między tym sektorem a energią 
 
W ramach polityki regionalnej wykonano analizę działań dotyczących energii, które mogłyby 
być finansowane przez fundusze strukturalne oraz podsumowanie wyników i zaleceń 
politycznych badania „Tendencje terytorialne w zakresie usług i sieci energetycznych oraz 
następstwa terytorialne polityki energetycznej UE”, sporządzone przez ORATE22 w 2005 roku. 
Pod koniec tego rozdziału przedstawimy krótki opis sieci lokalnych wspierających odnawialne 
źródła energii. 
 
2.4.1.1. Działania finansowane przez fundusze strukturalne  
 
Jak ukierunkować ewolucję zapotrzebowania na energię przyśpieszając ewolucję zachowań 
obywateli, użytkowników i producentów? Stymulacja polityczna regionów europejskich będzie 
stanowiła czynnik określający zadania głównie dla przyszłych pokoleń. W tym kontekście 
Komisja Europejska stosuje stałą politykę motywującą do działań na rzecz energii 
odnawialnych.  

W latach 2000-2006 fundusze strukturalne finansowały projekty związane ze zrównoważonym 
rozwojem kładąc szczególny nacisk na dwa aspekty: efektywność energetyczną i 
dywersyfikację używanych źródeł energii.  

W ramach nowego okresu programowego na lata 2007-2013, nacisk zostanie położony na 
środki promujące odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną. Niektóre projekty tego 
rodzaju mogą być finansowane przez Fundusz Spójności i EFRR zgodnie z ich trzema 
priorytetami, a mianowicie „Konwergencja”, „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” 
oraz „Współpraca terytorialna”.  
 
EFRR 
 
Zgodnie z celem „Konwergencja” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego skoncentruje 
swoją pomoc na wsparciu zrównoważonego rozwoju. Priorytet ten dotyczy docelowo w głównie 
poprawy sieci transeuropejskich, które przyczyniają się do bezpieczeństwa zaopatrzenia, 
włączenia kwestii środowiskowych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz promocji 
energii ze źródeł odnawialnych.  

Cel „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” wesprze strategie zrównoważonego rozwoju, 
zwłaszcza w zakresie stymulowania efektywności energetycznej, produkcji energii odnawialnej 
i promowania skutecznych systemów zarządzania energią.  

Aspekt „Europejska współpraca terytorialna” przyczyni się przede wszystkim do zmniejszenia 
izolacji terytorialnej poprzez lepszy dostęp do urządzeń i transgranicznych systemów 
energetycznych.  
 

 
22 ORATE jest francuskim akronimem Observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen. 
Obserwatorium wykonuje badania na temat rozwoju i zagospodarowania terytorialnego z krajowego, regionalnego 
lub lokalnego punktu widzenia.  
 



Energia a polityka strukturalna i polityka spójności 
 

369.036 26

                                                

Fundusz Spójności  
 
Fundusz może interweniować w sektorach związanych z rozwojem zrównoważonym, które 
przynoszą wymierne korzyści dla środowiska naturalnego pod względem efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii.  

Likwidacja elektrowni nuklearnych nie może być finansowane w ramach tych dwóch funduszy.  
 
2.4.1.2. Sieci lokalne wspierające polityki w zakresie odnawialnych źródeł energii 
 
A) Énergie Cités jest stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, które zrzesza gminy 
europejskie zaangażowane w polityki energii odnawialnej i pragnące dzielić się swoimi 
doświadczeniami i wiedzą techniczną. Liczy ponad 120 miast członkowskich (łącznie z 
członkami grupowymi), co stanowi łącznie 400 europejskich miast znajdujących się w 25 
krajach.  

B) Alliance pour le Climat jest siecią europejskich miast i gmin, które stworzyły 
stowarzyszenie z autochtoniczną ludnością lasów tropikalnych w celu przeciwdziałaniu 
zmianom klimatycznym. Stowarzyszenie walczy w szczególności w sprawie zróżnicowania 
celów w tej dziedzinie na szczeblu lokalnym. Sieć liczy 1300 członków pochodzących z 14 
krajów europejskich.  

C) Cities for Climate Protection Europe jest europejskim odgałęzieniem światowego ruchu, 
który walczy w sprawie zapobiegania globalnemu ociepleniu, jak również w sprawie poprawy 
warunków życia w miastach dzięki polityce władz lokalnych na rzecz ochrony środowiska.  
 
2.4.2. Zalecenia 
 
Główne zalecenia23 wchodzące w skład polityki regionalnej w dziedzinie energii: 

• Tworzenie lokalnych agencji energii powinno być wspierane. Celem tych agencji jest 
szerzenie informacji na temat racjonalnego użytkowania energii, przyczyniając się w ten 
sposób do efektywności systemu energetycznego. Lokalne agencje energii mogą stać się 
kluczowymi inicjatorami w promowaniu racjonalnego użytkowania energii w przemyśle 
i mieszkalnictwie oraz promowaniu lokalnych odnawialnych źródeł  energii.  

• Rozdział polityk lokalnych od polityk krajowych: polityki dotyczące sektora 
energetycznego i ich wpływ na działalność gospodarczą i dobrobyt ludności są 
opracowywane w zasadzie raczej na szczeblu krajowym, a nie na szczeblu regionalnym. 
Ważne jest, aby właściwie oddzielić te dwa szczeble w czasie określania polityk. 
Polityka cenowa należy do szczebla krajowego, podczas gdy tworzenie udogodnień 
w zakresie upraw wykorzystywanych do produkcji biopaliw musi odbywać się 
w większej mierze na szczeblu regionalnym.  

• Promowanie energii odnawialnych: dzięki zdecentralizowanemu charakterowi 
odnawialne źródła energii mogą mieć bardzo pozytywny skutek w zakresie tworzenia 
miejsc pracy i dochodów lokalnych. Produkcja energii elektrycznej pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych jest priorytetem zakładanym do roku 2010.  

 
 

23  „Tendencje terytorialne w zakresie usług i sieci energetycznych oraz następstwa terytorialne polityki 
energetycznej UE”, ORATE, 2005  
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Zarówno walka z emisjami gazów cieplarnianych jak i zależność od ropy w większości 
krajów, których dotyczą przedstawiane kwestie, wymagają aktywnej strategii na rzecz 
odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym.  

Następstwa lokalne polityki energetycznej zależą w dużej mierze od promocji źródeł 
odnawialnych, które generują na szczeblu lokalnym dochody oraz możliwości 
dla przedsiębiorstw i dla zatrudnienia. Strategia promocyjna energii odnawialnej może 
więc okazać się bardzo ważna, by stworzyć podstawy Europy policentrycznej.  

• Elastyczność polityki cen: Cena energii elektrycznej dla przemysłu i gospodarstw 
domowych różni się znacznie w poszczególnych krajach. W wielu krajach różnica 
miedzy cenami stosowanymi dla przemysłu a cenami stosowanymi dla gospodarstw 
domowych wykazuje ciągły wzrost. Jednakże nie wydaje się, by właśnie cena energii 
elektrycznej warunkowała różnice w zużyciu i rozwoju pomiędzy państwami.  

Powyższe stwierdzenia mają ogromne znaczenie dla polityki cen. Można i trzeba 
stosować politykę cen, aby generować środki finansowe, które muszą być przeznaczone 
na takie dziedziny jak promowanie odnawialnych źródeł energii, efektywność 
energetyczna i informowanie konsumentów.  

• Promowanie badań i rozwoju w dziedzinie efektywności energetycznej i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii. Europa dysponuje znacznymi zasobami energii 
pochodzącymi ze źródeł odnawialnych takich jak biomasa, energia wiatru, wodna 
i słoneczna. Jednakże w chwili obecnej istnieją ograniczenia techniczne w sposobie, 
w jaki można wykorzystywać istniejący potencjał energii odnawialnej. Przykładowo, 
ilość energii produkowanej przez elektrownie wiatrowe ograniczona jest technicznymi 
trudnościami sieci.  

Najważniejszym priorytetem promowania odnawialnych źródeł energii i energetycznej 
niezależności Europy staje się zlikwidowanie wspomnianych przeszkód. Chodzi 
o kwestię wyjątkowo wrażliwą dla struktury produkcji energii na wyspach 
i w najbardziej odizolowanych regionach, których podłączenie do sieci transeuropejskich 
jest niemożliwe lub łączy się z zaporowymi kosztami.  

• Konieczność stworzenia zintegrowanych ram dla polityki energetycznej: do chwili 
obecnej polityki Unii Europejskiej (a także często polityki krajowe) były politykami „à 
la carte”. Konkurencyjność, środowisko naturalne i rozwój regionalny mogły realizować 
wykluczające się cele i przynosić w większej mierze odwrotne skutki.  

Widać to bardzo wyraźnie, gdy spojrzymy na politykę cen. Chociaż wydaje się, że tania 
energia jest magnesem, który umożliwia wsparcie konkurencyjności Europy na 
światowych rynkach (a liberalizacja rynków okazała się kluczową polityką dla obniżenia 
cen), pociąga to za sobą w sposób oczywisty wyższe poziomy zużycia i motywuje 
w mniejszym stopniu do efektywności energetycznej.  

Przy obecnym stanie technologii i sytuacji na rynkach światowych wysokie ceny nie 
stymulują zbytnio popytu na kopalne i nuklearne źródła energii. Aby osiągnąć właściwą 
równowagę między konkurencyjnością, środowiskiem i rozwojem lokalnym, należy 
stworzyć zintegrowane ramy uwzględniające jednocześnie te trzy priorytety i biorące 
pod uwagę średnioterminowe koszty związane z podejmowanymi dzisiaj decyzjami.  
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3. WNIOSKI 
 
Europa staje wobec nowej sytuacji w dziedzinie energii: rośnie nasza zależność od przywozu, 
rezerwy skupione są w kilku krajach; stale wzrasta światowe zapotrzebowanie na energię; 
następuje dalsza zwyżka cen ropy i gazu; doświadczamy globalnego ocieplenia, a Europa nie 
rozwinęła jeszcze całkowicie konkurencyjnych rynków. 
 
Taki jest energetyczny kontekst naszego wieku, kontekst oddziałujący bezpośrednio na politykę 
strukturalną i politykę spójności, które mogą również dostarczyć odpowiedzi na konkretne 
wyzwania przyszłości. Kontekst ten ma także wpływ na codzienne życie każdego europejskiego 
obywatela i każdego konsumenta. 
 
Unia Europejska dysponuje wszystkimi instrumentami politycznymi, które są konieczne do 
stawienia czoła nowej rzeczywistości na polu energii. Instrumenty muszą wykorzystać różne 
synergie między poszczególnymi politykami, ale największe znaczenie ma zintegrowane 
działanie w ogólnych ramach. 
 
Polityka strukturalna i polityka spójności muszą wyznaczyć sobie różne cele, z których 
wymienimy między innymi:  
 
Rolnictwo: promowanie upraw nieżywnościowych; zwiększenie powierzchni uprawnych 
poprzez dotacje, wprowadzenie obowiązkowego warunku wykorzystania energii odnawialnej w 
ogrzewnictwie, finansowanie badań w dziedzinie materiałów siewnych; rewizja prawodawstwa 
w celu uniknięcia negatywnych następstw dla upraw nieżywnościowych; rozwinięcie 
przejrzystego i publicznego systemu informacji w zakresie korzyści związanych z uprawami 
nieżywnościowymi, harmonizacja norm dla produktów i wsparcie dla surowców odnawialnych, 
upowszechnienie i dostosowanie badań w dziedzinie biomateriałów, bioenergii i biopaliw, a 
także integracja na szczeblu europejskim krajowych działań badawczo-rozwojowych.  
 
Rybołówstwo: wspieranie badań nad oszczędnością paliwa, stworzenie czasowych i 
specjalnych instrumentów w celu sprostania podwyżkom cen paliwa; przyznanie udogodnień 
podatkowych niektórym segmentom floty; zdefiniowanie efektywności energetycznej na morzu 
jako priorytetu.  
 
Transport: poprawa zużycia paliwa w odniesieniu do transportu drogowego poprzez 
przedłużenie zobowiązania producentów samochodów w zakresie emisji CO2; wprowadzenie 
systemu zachęt za pomocą środków podatkowych, szerokie promowanie biopaliw; opracowanie 
przejścia do systemu pojazdów działających na wodór, proponowanie „czystych” pojazdów; 
wspieranie zmian modalnych; redukcja zużycia paliwa w lotnictwie i na obszarach miejskich, 
rozwinięcie wysokiej jakości transportu publicznego i innych klasycznych środków transportu. 
 
Polityka regionalna: utworzenie lokalnych agencji energii, przy czym należy przede 
wszystkim dokonać rozdziału polityk krajowych od polityk lokalnych w czasie ich 
opracowywania. Polityki lokalne powinny zajmować się systemem zachęt w dziedzinie upraw 
wykorzystywanych do produkcji biopaliw, gdyż rozwój odnawialnych źródeł energii wpłynie na 
zatrudnienie i dochody lokalne, elastycznością polityki cen w celu promowania energii 
odnawialnej, promocją badań i rozwoju w dziedzinie efektywności energetycznej i 
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wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz koniecznością stworzenia zintegrowanych ram 
dla polityki energetycznej.  
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4.  LINKI INTERNETOWE 
 
 
ROLNICTWO 

www.oestv.fr

Réflexions sur la valorisation noon 
alimentaire de la biomase, Février 
2006, Chambre d'Agriculture de la 
Vendée. 

www.inra.fr
L'ambivalance des filières 
biocarburants, Décembre 2005, 
INRA. 

http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/pid/456 'The promotion of Non-Food Crops», 
July 2005. 

 
 
RYBOŁÓWSTWO 
http://europa.eu/pol/fish/index_es.htm European Commission, DG Fisheries. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/ Obervatorio Legislativo. 

http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm

Economic Performance and Fuel Price 
Increase, Conference on Energy 
efficiency in Fisheries, Brussels, 11-
12 May 2006. 

http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm

Fuel Crisis in Fisheries; Can subsidies 
help?, Conference on Energy 
efficiency in Fisheries, Brussels, 11-
12 May 2006. 

 
 
TRANSPORT 
WHITE PAPER 
«European transport policy for 2010: time to decide») European Commission. 

Study «Assessment of the contribution of the TEN and 
other transport policy measures to the midterm 
implementation of the White Paper on the European 
Transport Policy for 2010»

ASSESS Study for European 
Commission. 

Transport and environment: facing a dilemma

TERM 2005: indicators tracking transport and 
environment in the European Union, March 2006. 

EEA European Environment Agency. 

Transport Biofuels: exploring links with the energy 
and agriculture sectors, (Briefing, 2004). EEA European Environment Agency. 

http://www.oestv.fr/
http://www.inra.fr/
http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/pid/456
http://europa.eu/pol/fish/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/%C3%A7
http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm
http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm
http://europa.eu.int/comm/transport/white_paper/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/transport/white_paper/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/white_paper/mid_term_revision/assess_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/white_paper/mid_term_revision/assess_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/white_paper/mid_term_revision/assess_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/white_paper/mid_term_revision/assess_en.htm
http://reports.eea.eu.int/eea_report_2006_3/en/term_2005.pdf
http://reports.eea.eu.int/briefing_2004_4/en/EEAbriefing_4_2004
http://reports.eea.eu.int/briefing_2004_4/en/EEAbriefing_4_2004
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CARS 21 final report Cars21 High level group. 

Transport Technologies and Policies for Energy 
Security and CO2 Reductions 2003. IEA International Energy Agency. 

Reducing Oil Consumption in Transport 2004. IEA International Energy Agency. 

Position on the European Climate Change Programme 
and the Green Paper on Energy Efficiency - The role 
of public transport to reduce GHG emissions and 
improve energy efficiency (March 2006). 

UITP Union Internationale Transports 
Publics. 

 
 
POLITYKA REGIONALNA 
http://www.espon.eu/ Site de l'Observatoire en Réseau de 

l'Aménagement Spatial Européen 

http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/index_fr.ht
m 

Site de l'Inforegio, DG Politique 
régionale 

http://www.cor.europa.eu/fr/index.htm Site du Comité des Régions 

http://www.energie-cites.org/ Site de l'association Energie-cités 

http://www.climate-compass.net/ Site du réseau Climate Alliance 

http://www.iclei.org/ Site du mouvement mondial Cities for 
Climate Protection Europe 

 
 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.pdf
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=942
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=942
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=942
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=942
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=1021
http://www.uitp.com/eupolicy/positions/2006/03/Climate_Change_EN.pdf
http://www.uitp.com/eupolicy/positions/2006/03/Climate_Change_EN.pdf
http://www.uitp.com/eupolicy/positions/2006/03/Climate_Change_EN.pdf
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