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WSKAZÓWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 

Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że UE nie może sobie pozwolić na wciąż trwającą fragmentację wewnętrznego 

rynku energii; apeluje zatem o pełne wdrożenie obowiązujących ram regulacyjnych 

(trzeciego pakietu energetycznego), stworzenie wystarczającej liczby połączeń 

międzysystemowych między państwami członkowskimi oraz o modernizację sieci; uważa 

ponadto, że kluczowym celem unijnej strategii bezpieczeństwa energetycznego musi być 

zagwarantowanie, że żadne państwo członkowskie ani UE jako całość nie będą 

nadmiernie narażone na przerwę w dostawach od jedynego dostawcy energii; podkreśla, 

że na politykę w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego składa się wiele elementów, a 

do lepszego przygotowania się na zakłócenia w dostawach energii, do współpracy z 

krajami trzecimi i koordynacji stosunków z nimi oraz do nowej infrastruktury należy 

przykładać równie dużą wagę co do ambicji w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł 

energii, wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszania 

poziomu emisji gazów cieplarnianych, a także należy działać na rzecz tych celów w taki 

sposób, by się uzupełniały; 

2. podkreśla pozytywny wpływ, jaki na ceny hurtowe, a w ostatecznym rozrachunku na ceny 

detaliczne w sektorze energii elektrycznej wywiera integracja rynkowa, umożliwiając 

obywatelom dostęp do bardziej przystępnej energii, oraz przypomina, że potencjalne 

korzyści ekonomiczne netto, które można by uzyskać dzięki urzeczywistnienie rynku 

wewnętrznego w sektorze energii, mieszczą się w przedziale 16–40 mld EUR rocznie; 

3. uważa, że polityka energetyczna UE powinna dążyć do rozwiązania problemu 

niekonkurencyjnych cen energii, które spotęgowały kryzys gospodarczy i osłabiły 

konkurencyjność przemysłową Europy oraz negatywnie wpływają na ogólne 

bezpieczeństwo energetyczne obywateli; 

4. podkreśla, jak ważne jest, by państwa członkowskie przeznaczały odpowiednie zasoby na 

nadzór rynkowy nad efektywnością energetyczną produktów, aby zapewnić równe 

warunki działania przemysłowi, a jednocześnie dostarczać konsumentom 

najprzydatniejszych informacji i odpowiednich narzędzi, by dokonywali świadomych 

wyborów, znali swoje zużycie energii i ograniczali je; 

5. przypomina, że według ostatniej tablicy wyników dla rynków konsumenckich rynek 

energii elektrycznej należy do czterech najgorzej funkcjonujących rynków usług; 

podkreśla, jak ważne jest podjęcie środków służących lepszemu informowaniu 

konsumentów o strukturze cen energii oraz o środkach poprawy efektywności 

energetycznej, które umożliwiłyby konsumentom aktywny udział w regulowaniu swojego 

zużycia energii, w tym dzięki możliwości łatwej zmiany dostawcy; 

6. przypomina swoje stanowiska dotyczące wyznaczenia ambitnych celów w zakresie 

efektywności energetycznej oraz tego, jak ważne jest przyspieszenie wdrażania środków 

zmierzających do osiągnięcia tych celów; podkreśla, że sprawą najwyższej wagi dla 
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zagwarantowania niezależności energetycznej UE są środki poprawy efektywności 

energetycznej na szczeblu europejskim, przy jednoczesnym zapewnieniu 

zrównoważonego wzrostu, rozwoju kształcenia, tworzeniu miejsc pracy oraz poprawie 

sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, i w związku z tym z 

zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu na 

rzecz Inwestycji Strategicznych; domaga się w tym kontekście inwestycji na rzecz 

poprawy efektywności energetycznej, zwłaszcza w odniesieniu do budynków; 

7. podkreśla, że ważne sektory mogłyby być beneficjentami środków poprawy efektywności 

energetycznej podejmowanych na szczeblu unijnym i krajowym; wzywa państwa 

członkowskie i Komisję, by wspierały efektywne zużycie energii i w pełni korzystały z 

możliwości, jakie oferują dyrektywy dotyczące udzielania zamówień publicznych, aby 

sprzyjać ocenianiu ofert na podstawie kryterium innowacyjności i kryteriów 

środowiskowych z myślą o upowszechnieniu budynków i produktów efektywnych 

energetycznie; podkreśla znaczenie zapewnienia konsumentom dokładnych i łatwych w 

odbiorze informacji o efektywności energetycznej tych produktów; jest zdania, że dalszy 

wkład w politykę poprawy efektywności energetycznej jest możliwy poprzez 

udoskonalenie i dalszy rozwój prawodawstwa dotyczącego etykietowania energetycznego 

i ekoprojektu;  

8. podkreśla wartość dodaną włączenia ICT do systemów energetycznych, aby maksymalnie 

zwiększyć efektywność energetyczną, zmniejszyć popyt, obniżyć ceny dla konsumentów i 

dać im możliwość lepszego zarządzania własnym zużyciem energii; wzywa UE i jej 

państwa członkowskie do prowadzenia długofalowych kampanii na rzecz zwiększania 

świadomości społecznej co do różnych sposobów ograniczania zużycia energii; podkreśla 

znaczenie ambitnych strategii poprawy efektywności energetycznej w sektorze 

mieszkaniowym w celu przyspieszenia modernizacji budynków oraz usprawnienia 

dzielnicowych systemów grzewczych; 

9. przypomina, że konieczne jest zwiększenie gotowości i zdolności UE do skutecznego 

reagowania na potencjalny kryzys w dostawach gazu; podkreśla znaczenie konsultacji 

rozpoczętych przez Komisję dnia 15 stycznia 2015 r. i mających na celu wskazanie 

obszarów, w których potrzebne jest udoskonalenie obowiązujących przepisów UE, aby 

zagwarantować bezpieczeństwo dostaw gazu; stwierdza, że istnieje potrzeba lepszej i 

pogłębionej współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie bezpieczeństwa 

energetycznego; 

10. podkreśla, że rozwój odnawialnych źródeł energii przyniósłby pozytywne skutki 

środowiskowe i gospodarcze, przyczyniając się jednocześnie do niezależności 

energetycznej UE; podkreśla, że należy w pełni wykorzystać potencjał odnawialnych 

źródeł energii, m.in. w sektorze ciepłowniczym i chłodniczym, oraz rozwijać inteligentne 

sieci energetyczne i nowe rozwiązania w zakresie magazynowania energii; podkreśla, że 

ponieważ technologia jest kluczowym elementem pozwalającym zmniejszyć 

zapotrzebowanie na energię, zasadnicze znaczenie ma wsparcie innowacyjnych 

przedsięwzięć z dziedziny odnawialnych i czystych źródeł energii; wzywa do ochrony 

finansowania „bezpiecznej, czystej i efektywnej energii”, zgodnie ze sformułowaniem 

zawartym w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1291/2013, gdyż pozwoli to Unii 

Europejskiej stać się światową potęgą w dziedzinie odnawialnych i czystych źródeł 
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energii; wzywa państwa członkowskie i Komisję do zagwarantowania stabilności 

regulacyjnej w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii oraz do zapewnienia ochrony 

inwestycji dokonywanych zgodnie z celami energetycznymi UE dzięki stworzeniu 

równych warunków działania na szczeblu europejskim; 

11. wzywa do poświęcenia większej uwagi rodzącemu się popytowi na usługi energetyczne 

(włącznie z umowami o poprawę efektywności energetycznej oraz umowami o uzyskanie 

oszczędności energii); podkreśla znaczenie opracowania norm dla każdego elementu 

procesu inwestowania w efektywność energetyczną; domaga się inwestycji na rzecz 

poprawy efektywności energetycznej, zwłaszcza w odniesieniu do budynków; podkreśla, 

że ważne sektory mogłyby być beneficjentami środków poprawy efektywności 

energetycznej podejmowanych na szczeblu unijnym i krajowym; podkreśla, że 

skoordynowana i ambitna polityka i środki poprawy efektywności energetycznej w 

sektorze mieszkaniowym są stabilnym, strategicznym i długofalowym rozwiązaniem 

problemu ubóstwa energetycznego; 

12. przypomina państwom członkowskim o opracowanej niedawno strategii bezpieczeństwa 

energetycznego i w związku z tym wzywa je do wzmocnienia wsparcia regulacyjnego i 

publicznego wsparcia finansowego w celu przyspieszenia modernizacji budynków i 

usprawnienia lub rozbudowy dzielnicowych systemów grzewczych; 

13. apeluje do Komisji, państw członkowskich i regionów o przeznaczenie funduszy na 

rozwój technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla; 

14. nakłania Komisję i Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki do położenia 

większego nacisku na zwalczanie zjawiska ograniczania przesyłu na granicach państw; 

stwierdza, że można by zaoszczędzić równowartość kwoty 15 mld EUR rocznie (10% 

ceny hurtowej gazu), gdyby zostały usunięte istniejące niedoskonałości rynku, które 

umożliwiają różnicowanie cen między państwami członkowskimi naruszające zasadę 

konkurencyjności; uważa, że ACER powinna odgrywać większą rolę, aby wewnętrzny 

rynek energii funkcjonował prawidłowo, gdyż wymaga to zarówno znacznego rozwoju 

infrastruktury i połączeń międzysystemowych umożliwiających handel transgraniczny, 

jak i rygorystycznego egzekwowania obowiązujących przepisów w zakresie alokacji 

zdolności przesyłowych; apeluje o więcej starań na rzecz usprawnienia wzajemnych 

połączeń transgranicznych oraz rozwoju inteligentnych sieci; ubolewa, że niektóre 

państwa członkowskie wciąż są „wyspami energetycznymi” z powodu braku połączeń 

międzysystemowych z resztą UE, a w niektórych regionach UE rosnące ilości energii ze 

źródeł odnawialnych o nieprzewidywalnej charakterystyce produkcji nie mogą być 

przesyłane do konsumentów z powodu braku wystarczającej infrastruktury; 

15. podkreśla, że regulacja cen energii szkodzi konkurencji i inwestycjom, a jej zniesienie jest 

wstępnym warunkiem osiągnięcia prawidłowo funkcjonującego rynku energii; 

16. wzywa Komisję do wdrożenia środków (przewidzianych w trzecim pakiecie dotyczącym 

rynku wewnętrznego energii), które zmierzają do zagwarantowania obywatelom 

możliwości wykonywania prawa do wyboru dostawcy energii; podkreśla, że 

wykonywanie tego prawa jest nie tylko istotne z punktu widzenia konsumentów, ale także 

stanowi kolejny bodziec dla hurtowych rynków energii; 
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17. uważa, że udoskonalony i solidniejszy system handlu emisjami powinien umożliwić 

inwestycje potrzebne do osiągnięcia długoterminowych celów UE w zakresie energii i 

klimatu; podkreśla, że działania mające na celu wzmocnienie systemu handlu emisjami 

powinny chronić konkurencyjność energochłonnego przemysłu, aby zapobiec 

delokalizacji przedsiębiorstw, utracie miejsc pracy i ucieczce mózgów poza Unię 

Europejską. 
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