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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. stwierdza, że Unia Europejska jest jednym ze światowych liderów i największych 

publicznych sponsorów w dziedzinie czystej energii; uważa, że badania naukowe i 

innowacje, na które przeznaczono ponad 10 mld EUR, są kluczowe dla wspierania 

konkurencyjności Europy na świecie i jej przywództwa w obszarze nowoczesnych 

technologii energetycznych i rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej; 

2. jest zdania, że głównie dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu obywateli – jako 

konsumentów, producentów i dostawców – społeczeństwo przyswoi sobie niskoemisyjne 

innowacyjne rozwiązania, które mają znaczący wpływ na poziom zużycia zielonej energii; 

w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby w większym stopniu 

skupiły się na ułatwianiu i rozszerzaniu dostępu obywateli do takich rozwiązań, w tym na 

szczeblu krajowym i – przede wszystkim – na szczeblu społeczności; wyraża w związku z 

powyższym poparcie dla planu Komisji, aby dokonać dekarbonizacji zasobów budynków 

w UE do 2050 r., jako że same te zasoby odpowiadają za zużycie ponad 40 % 

zapotrzebowania na energię końcową w UE; wyraża zaniepokojenie co do narzędzi i 

dostępnego wsparcia finansowego służących podjęciu tego istotnego wyzwania 

wskazanego w komunikacie Komisji; 

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja potwierdziła zamiar szybszego przechodzenia 

na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną za pomocą kompleksowej strategii 

obejmującej zachęty w odniesieniu do inwestycji sektora prywatnego, instrumenty 

finansowe dostosowane do specyficznych potrzeb i finansowanie ukierunkowane na 

badania naukowe i innowacje; w związku z powyższym z zadowoleniem przyjmuje 

decyzję Komisji, by zainwestować ponad 2 mld EUR z funduszy programu prac 

„Horyzont” na lata 2018–2020 w badania i innowacje w zakresie czystej energii, 

elektromobilność, dekarbonizację zasobów budynków i włączenie odnawialnych źródeł 

energii; 

4. podkreśla, że badania naukowe i innowacje przyczyniają się do tego, by Europa była 

lepszym miejscem do życia i pracy, wspierają konkurencyjność oraz sprzyjają rozwojowi 

i tworzeniu miejsc pracy; uważa, że należy zdecydowanie wspierać działania 

ukierunkowane na przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii, promując 

inwestycje publiczne i prywatne oraz konkurencyjność unijnego przemysłu, a także 

łagodząc społeczne skutki przejścia na czyste źródła energii; 

5. podkreśla kluczową rolę polityki klimatycznej i polityki w dziedzinie czystej energii jako 

czynników wpływających na innowacje w gospodarce realnej; przypomina, że wiążące 

standardy i cele utrwaliły przodującą pozycję UE w zakresie ekoinnowacji, i wyraża 

zaniepokojenie faktem, że w razie nieprzyjęcia ambitniejszych założeń w zakresie polityki 

w dziedzinie klimatu i czystej energii UE już teraz traci dominującą pozycję na rynku 

nowych technologii i innowacji koncepcyjnych; 

6. dostrzega fakt, że zwiększone finansowanie projektów badawczych doprowadzi do 
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obniżenia kosztów i większej konkurencyjności europejskiego sektora magazynowania 

energii; zachęca państwa członkowskie do łączenia zasobów na rzecz przeprowadzania 

projektów na dużą skalę w zakresie innowacji niskoemisyjnych, tak aby zacieśnić 

współpracę między podmiotami kluczowymi dla badań naukowych w Europie; wyraża 

przekonanie, że usprawni to koordynację działań tych podmiotów i zwiększy ich 

konkurencyjność; 

7. podkreśla potencjał wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, co może w 

innowacyjny sposób rozwiązać problem skutecznego ograniczenia emisji spowodowanych 

wykorzystywaniem kopalnych źródeł energii w procesach przemysłowych; 

8. przypomina, że jakość regulacji i integralność sektora publicznego stanowią dwa aspekty 

zarządzania publicznego, które mają krytyczne znaczenie dla inwestowania w innowacje i 

infrastrukturę w zakresie czystej energii; popiera intensywniejsze wdrażanie różnych 

instrumentów finansowych na rzecz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie 

czystej energii zarówno przez organizacje publiczne, jak i prywatne; dostrzega luki w 

finansowaniu innowacyjnych technologii przez sektor prywatny i zachęca do lepszego 

wykorzystania publicznych środków w celu zwiększenia prywatnych inwestycji 

przychodzących; 

9. podkreśla znaczenie agendy miejskiej UE i z zadowoleniem przyjmuje rozwiązania 

polityczne przyznające kompetencje gminom i regionom w celu dokonywania inwestycji 

ekologicznych umożliwiających tworzenie synergii, i podkreśla znaczenie 

zintegrowanego Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii wobec faktu, że 

zaangażowanie gmin i regionów jest niezbędne w procesie przechodzenia na gospodarkę 

bezemisyjną; 

10. uważa, że nasze morza i oceany stanowią ogromne odnawialne źródła energii – w 

szczególności wzdłuż wybrzeża Atlantyku – i wykazują ogromny potencjał, aby stać się 

istotnymi ekologicznymi źródłami energii; uważa, że dzięki morskim odnawialnym 

źródłom energii, w szczególności energii wiatrowej na obszarach morskich i energii 

oceanicznej, UE zyskuje możliwość stymulowania wzrostu gospodarczego i tworzenia 

miejsc pracy, zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii i pobudzenia konkurencyjności 

przez innowacje technologiczne; 

11. podkreśla, że służby publiczne zapewniające zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie 

ścieków wykorzystują znaczne nakłady energii, a także przyczyniają się do emisji gazów 

cieplarnianych z nieprzetworzonych ścieków; uważa, że należy promować spójne 

strategie polityczne w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, z uwzględnieniem 

kluczowego znaczenia związku między energią i wodą, przez bardziej efektywne 

wykorzystywanie wody, ograniczenie zużycia energii i dostarczanie na rynek 

wartościowych materiałów, stosowanie nowych systemów automatyzacji oraz 

skutecznych i łatwo dostępnych systemów wykorzystujących dane, a także pobudzenie 

innowacji i nowych technologii; 

12. podkreśla, że duże znaczenie ma zapewnienie, by w przyszłości europejskie przejście na 

gospodarkę niskoemisyjną służyło interesom wszystkich, przy czym należy skupić się 

przede wszystkim na potrzebach konsumentów, MŚP i świadczeniu usług publicznych; 

zachęca do zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania niskoemisyjne; 
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13. zaleca wzmożenie starań na rzecz inwestycji w badania naukowe i innowacje, w 

kształcenie uczniów i studentów w obszarze technologii i zdrowia oraz we współpracę w 

ramach trójkąta wiedzy – kształcenia, nauki i biznesu, w tym w zakresie odnawialnych 

źródeł energii i efektywności energetycznej oraz ich oddziaływania na środowisko i 

zdrowie obywateli; 

14. uważa, że należy w sposób czytelny określić europejską politykę publiczną w dziedzinie 

gospodarki wodnej i energii, tworzyć synergie i prowadzić do integracji sektora wodnego 

i innych gałęzi przemysłu, promować innowacyjne modele finansowania, w większym 

stopniu wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych zamiast energii z paliw 

kopalnych w ramach miejskiego obiegu wody bez uszczerbku dla niezawodności i 

efektywności procesów; 

15. podkreśla, że wszystkie zaangażowane strony muszą uwzględniać koszty degradacji 

środowiska i zanieczyszczenia powietrza oraz koszty zdrowotne wywoływane przez 

wydobycie i spalanie paliw kopalnych; jest zdania, że dopłaty do paliw kopalnych 

stanowią główną przeszkodę dla innowacji związanych z czystą energią, i nalega, by 

przekierować tego typu środki na finansowanie innowacji i wdrożenie rozwiązań w 

zakresie czystej energii; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspólnego 

opracowania planu działań na rzecz stopniowego wycofywania dopłat do paliw kopalnych 

do 2020 r., zastępowanych przez odpowiednie dopłaty do projektów w zakresie czystej 

energii na szczeblu krajowym i na szczeblu społeczności lokalnych, wraz z 

rygorystycznym harmonogramem i z mierzalnymi rezultatami wyznaczonymi dla 

poszczególnych państw; 

16. stwierdza, że 30 listopada 2016 r. Komisja przedstawiła pakiet ustawodawczy dotyczący 

czystej energii, w którym wprowadziła ramy regulacyjne dla energii ze źródeł 

odnawialnych, wewnętrznego rynku energii, bezpieczeństwa dostaw i efektywności 

energetycznej w Unii Europejskiej po roku 2020; ubolewa jednak, że w ramach tego 

pakietu utrzymano niezmienione dotacje do paliw kopalnych i energetyki jądrowej oraz że 

nie udało się określić zasad internalizacji kosztów zewnętrznych związanych z tymi 

obszarami działalności; 

17. podkreśla, jak ważne są oszczędności energii i efektywność energetyczna w kontekście 

innowacji w dziedzinie czystej energii; zaznacza, że kwestię efektywności energetycznej 

należy rozważać zarówno pod względem produkcji paliw / energii, jak i ich zużycia; 

18. przypomina zobowiązanie stron porozumienia paryskiego do ochrony i podnoszenia 

efektywności lasów pochłaniających gazy cieplarniane oraz dostrzega ograniczony 

potencjał bioenergii, która może mieć negatywny wpływ na klimat, usługi ekosystemowe 

oraz na inne aspekty środowiskowe; 

19. uznaje znaczenie nowego Europejskiego konsensusu w sprawie rozwoju podpisanego w 

czerwcu 2017 r., w którym określa się wspólną wizję oraz wspólne ramy działania w 

zakresie współpracy na rzecz rozwoju dla UE oraz państw członkowskich UE; stwierdza, 

że po raz pierwszy 17 celów zrównoważonego rozwoju i związane z nimi założenia do 

roku 2030 mają powszechne zastosowanie do wszystkich państw, zgodnie ze 

zobowiązaniem UE, by przewodzić wysiłkom na rzecz osiągnięcia tych celów; stwierdza, 

że konsensus to model dostosowujący politykę na rzecz rozwoju Unii do agendy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030, a także wskazujący istotne działania w zakresie 
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zrównoważonej energii oraz zmian klimatu; 

20. dostrzega znaczenie przetwarzania nawozu naturalnego, biofermentacji i uznania 

składników odżywczych dla gospodarki rolnej oraz transformacji energetycznej w Unii i 

państwach członkowskich, w tym za sprawą produkcji zielonego gazu, zielonej energii, 

ciepła, a także powiązanych oszczędności energii, poprawy jakości powietrza i gleb oraz 

redukcji emisji; 

21. podkreśla, że niemal 54 mln obywateli UE cierpi z powodu ubóstwa energetycznego (10,8 

% ludności UE) oraz że w 2012 r. obywatele ci nie byli w stanie zapewnić odpowiedniego 

ogrzewania swych gospodarstw domowych; wzywa Komisję, by aktywnie promowała 

politykę na rzecz efektywności energetycznej budynków, jako że są one największym 

odbiorcą energii w UE i zużywają 40 % energii końcowej, a także wspierała opłacalną 

renowację budynków z myślą o długoterminowym celu dekarbonizacji ogółu budynków 

w UE, które obecnie są bardzo nieefektywne pod względem energetycznym. 
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