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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 

Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji na rzecz stworzenia odpornej unii 

energetycznej i wzywa do jej szybkiej realizacji oraz do podjęcia starań na rzecz 

skorygowania w górę celów energetyczno-klimatycznych przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu równych warunków działania dla producentów z Europy i spoza niej, 

łącznie z szerokim zastosowaniem zmienionego systemu handlu uprawnieniami do emisji 

(ETS); apeluje do Komisji i państw członkowskich o rozważenie podjęcia środków, które 

zagwarantowałyby równe warunki konkurencji między producentami w UE i w 

państwach trzecich, przede wszystkim w celu zapewnienia najwyższego poziomu 

bezpieczeństwa i zachowania standardów środowiskowych; 

2. podkreśla, że prawdziwa wspólna polityka zewnętrzna UE w dziedzinie energii powinna 

być spójna ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa; w tym kontekście wzywa 

do zapewnienia lepszej koordynacji działań wysokiej przedstawiciel/ 

wiceprzewodniczącej Komisji oraz właściwych komisarzy w celu zwiększenia spójności 

polityki zewnętrznej UE w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego; w związku z tym 

wzywa Komisję do utworzenia silniejszej grupy kierowanej przez wysoką przedstawiciel/ 

wiceprzewodniczącą Komisji i obejmującej stanowisko pełnomocnika ds. koordynacji tej 

dziedziny polityki; 

3. podkreśla, że wiążące, ambitne unijne i krajowe cele w dziedzinie energii i klimatu 

dotyczące efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych przyczynią się do 

zapewnienia UE pozycji technologicznego lidera w tych dziedzinach; 

4. podkreśla, że energii nie powinno się wykorzystywać do wywierania presji politycznej ani 

w państwach członkowskich i między nimi, ani w ramach współpracy międzynarodowej 

czy polityki zagranicznej; 

5. podkreśla, że wystarczające, bezpieczne i stałe dostawy energii po przystępnej cenie 

można zagwarantować tylko pod warunkiem, że polityka energetyczna, handlowa i 

zewnętrzna będą realizowane w sposób spójny i konsekwentny, co oznacza, że UE musi 

ująć politykę energetyczną również w interesach strategicznych i celach polityki 

zagranicznej, zwłaszcza w stosunkach z państwami trzecimi, i zapewnić jej spójność z 

polityką rozwoju, bezpieczeństwa i handlu w całym spektrum polityki zewnętrznej; 

uważa, że UE może zmniejszyć swoją zależność od konkretnych dostawców 

zewnętrznych i paliw, a przez to przyczynić się do osiągnięcia długoterminowego 

bezpieczeństwa energetycznego, maksymalnie wykorzystując odnawialne źródła energii i 

priorytetowo traktując paliwa i technologie środowiskowo zrównoważone; 

6. podkreśla, że UE i państwa członkowskie powinny zajmować jednakowe stanowisko na 

szczeblu międzynarodowym, opierać się podejmowanym przez Federację Rosyjską 

działaniom opartym na zasadzie „dziel i rządź” oraz unikać presji politycznej w postaci 

blokowania dróg dostaw energii; przestrzega jednak przed zagrożeniami, jakie wynikają z 

dyplomatycznego podejścia polegającego na celowym ignorowaniu nadużyć i 
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sponsorowaniu przemocy przez niektóre reżimy w krajach będących dostawcami energii; 

przypomina w związku z tym, że skuteczna i spójna polityka zagraniczna Unii musi 

opierać się na podstawowych zasadach i wartościach, jakimi są demokracja, prawa 

człowieka i wolność; 

7. podkreśla znaczenie pełnej solidarności między państwami członkowskimi w dziedzinie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

8. zauważa, że priorytetowe traktowanie efektywności energetycznej i energii ze źródeł 

odnawialnych, jak również dywersyfikacja źródeł i dróg dostaw energii, w stosownych 

przypadkach, zmniejszy ogólne zapotrzebowanie na energię i jej import, a większe 

wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie energii zgodnie z zasadą 

neutralności technologicznej ma kluczowe znaczenie dla właściwej transformacji sektora 

energetycznego i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz dla umocnienia UE na 

pozycji lidera technologicznego; wskazuje na znaczenie wspierania technologii 

magazynowania i przetwarzania energii dla ochrony przed wahaniami cen energii na 

rynkach światowych i przed przerwami w międzynarodowych dostawach; 

9. wzywa Komisję oraz wysoką przedstawiciel/ wiceprzewodniczącą Komisji do określenia 

całościowych ram zewnętrznego wymiaru unii energetycznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem promowania partnerstwa strategicznego z państwami trzecimi, które są 

producentami energii i państwami tranzytowymi, w szczególności w ramach europejskiej 

polityki sąsiedztwa i polityki rozszerzenia w oparciu o wspólne wartości; należy przy tym 

wziąć pod uwagę obecny stan współpracy regionalnej oraz planowania i postępy w 

realizacji głównych strategicznych projektów infrastrukturalnych i szybkie uruchomienie 

funduszy na istniejące projekty, łącznie z opracowaniem alternatywnych dróg dostaw i 

bazy dostawców energii dla tych państw członkowskich, które są obecnie zależne od 

jednego dostawcy, oraz dla państw uznanych za wyspy energetyczne; zwraca uwagę na 

znaczenie partnerstwa energetycznego z krajami położonymi na południowym wybrzeżu 

Morza Śródziemnego oraz z krajami Partnerstwa Wschodniego i uważa, że powinno 

stanowić ono ważny punkt trwającego przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa; 

podkreśla, że rozszerzenie infrastruktury energetycznej oraz przepisów w zakresie 

zarządzania energią na europejską wspólnotę energetyczną przyczyni się do zwiększenia 

stabilności i poprawy otoczenia inwestycyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie UE; 

10. wzywa Komisję, by w świetle aktualnych i przyszłych postępów w dziedzinie badań, 

innowacji i licencjonowania systemów linii energetycznych, takich jak połączenia 

wysokiego napięcia, dalej nalegała na utworzenie systemu wymiany energii między UE i 

USA, mając na celu rozwój globalnej sieci dzielenia się energią ze źródeł odnawialnych; 

11. wzywa Komisję do opracowania kompleksowej strategii dywersyfikacji dostaw energii; 

podkreśla znaczenie niskoemisyjnych lokalnych źródeł energii dla krajów silnie 

uzależnionych od importu energii, zwłaszcza od jednego dostawcy; 

12. podkreśla, że przyszła unia energetyczna powinna położyć kres izolacji energetycznej 

państw członkowskich i regionów oraz powinna w pierwszej kolejności wspomóc 

dywersyfikację źródeł i dróg dostaw energii w krajach, które są najbardziej podatne na 

zagrożenia; 

13. wzywa Komisję do szybszego tworzenia wzajemnych energetycznych połączeń 
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międzysystemowych między państwami członkowskimi, co pomogłoby zmniejszyć 

uzależnienie od dostawców energii spoza UE; 

14. zachęca Komisję do przedstawienia dostępnych możliwości wspólnego negocjowania 

umów energetycznych z dostawcami zewnętrznymi, które we wszystkich przypadkach 

powinny być zgodne z podstawowymi wartościami UE i propagować te wartości, 

mianowicie poszanowanie praw człowieka i zasad demokracji oraz ochronę społeczną, 

ochronę środowiska oraz ochronę konsumentów; apeluje do Komisji o zwiększenie jej roli 

w kontrolowaniu zgodności umów międzyrządowych i dużych kontraktów handlowych z 

prawem UE oraz ich wpływu na bezpieczeństwo energetyczne, łącznie z oceną ex ante i 

udziałem w negocjacjach; podkreśla, że zrównoważone wykorzystanie zasobów, a także 

gospodarka niskoemisyjna powinny leżeć u podstaw unii energetycznej oraz że musi to 

znaleźć odzwierciedlenie w unijnej polityce i w pionierskich wysiłkach UE na rzecz 

przeciwdziałania zmianie klimatu; podkreśla, że jednolite stanowisko w negocjacjach z 

państwami trzecimi powinno stanowić postawę unii energetycznej; w związku z tym 

wzywa Komisję i państwa członkowskie do dobrowolnego wprowadzenia wspólnego 

mechanizmu negocjacyjnego w celu wzmocnienia wspólnej pozycji przetargowej i 

doprowadzenia do wypracowania unijnej pozycji negocjacyjnej; 

15. apeluje do Komisji o powołanie grupy refleksyjnej wysokiego szczebla ds. 

bezpieczeństwa energetycznego, polityki zagranicznej i unii energetycznej, z silną 

reprezentacją i udziałem Parlamentu i podmiotów społecznych, w celu opracowania 

wiarygodnych długofalowych prognoz popytu i podaży oraz scenariuszy współpracy z 

partnerami zewnętrznymi, zwłaszcza w dziedzinie budowy potencjału i wymiany 

technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej oraz 

powiązań między energią a prawami człowieka; 

16. wzywa Komisję, aby utrzymała cel polegający na poświęceniu energii odrębnego 

rozdziału w transatlantyckim partnerstwie handlowo-inwestycyjnym (TTIP); 

17. uważa, że zasadę solidarności państw członkowskich, będącą nadrzędną zasadą służącą 

zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii, należy rozszerzyć również na umawiające 

się strony Wspólnoty Energetycznej. 
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