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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje Zieloną Księgę na temat europejskiej strategii na rzecz 
zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii;

2. podkreśla, że Unia Europejska jest zobowiązana do podjęcia działań w obliczu problemu 
zmian klimatycznych, a związku z tym osiągnąć cel zakładający ograniczenie wzrostu 
temperatury maksymalnie o 2 stopnie ponad poziom sprzed epoki przemysłowej;

3. przypomina, iż potrzebna jest podstawa prawna w celu prowadzenia wspólnej polityki 
europejskiej w dziedzinie energii, która zapewni bezpieczną, przystępną pod względem 
cen oraz zdecentralizowaną i efektywną gospodarkę energetyczną i jednocześnie ochronę 
dla środowiska naturalnego; uważa, że sektor transportu stanowi istotny element takiej 
zrównoważonej polityki energetycznej i w związku z tym należy uwzględnić wszystkie 
jego aspekty;

4. zważywszy, że w państwach członkowskich istnieje 25 oddzielnych organów 
regulacyjnych ds. energii, wzywa Komisję do przeprowadzenia przeglądu roli tych 
organów w poszczególnych państwach członkowskich oraz całkowitej oceny ewentualnej 
konieczności stworzenia instytucji europejskiego organu regulacyjnego ds. energii;

5. podkreśla, że obecne wykorzystanie paliw kopalnych do produkcji energii przyczynia się 
do niekorzystnych zmian klimatycznych, a przede wszystkim do niedoboru oraz 
wyczerpywalności tych zasobów i w konsekwencji do energetycznego uzależnienia 
państw członkowskich od eksporterów tych kopalin spoza UE; dlatego domaga się, aby 
zaproponowane plany działania zarówno na rzecz wydajności energetycznej, jak i 
zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii opierały się na wystarczająco 
ambitnych założeniach, aby umożliwić zmniejszenie obecnego zużycia energii o 20% do 
roku 2020, aby towarzyszyły mu mechanizmy monitorujące i kontrolne oraz aby były one 
ze sobą spójne;

6. podkreśla, że należy połączyć kwestie bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa 
klimatycznego oraz że we wszelkich działaniach podejmowanych w celu dywersyfikacji 
dostaw energii zagadnieniem priorytetowym powinna być racjonalizacja wykorzystania 
energii oraz alternatywne niskoemisyjne źródła energii, ze szczególnym uwzględnieniem 
odnawialnych źródeł energii;

7. podkreśla, że bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne UE zależy w dużym stopniu od 
sytuacji w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Chiny, Indie itp. oraz wzywa Komisję i 
Radę, aby podjęły większe starania w celu zaangażowania tych krajów w działania 
zmierzające do ograniczenia zmian klimatycznych; uznaje, że jedną z ważnych inicjatyw 
może być pomoc finansowa dla krajów rozwijających się, takich jak Chiny i Indie, która 
umożliwi inwestycje w technologie bardziej wydajnej i niskoemisyjnej energii;



PE 374.230v02-00 4/9 AD\633678PL.doc

PL

8. podkreśla, że energia geotermalna oraz energia fal wykazują ogromny potencjał w 
odniesieniu do dostaw energii, również w Europie, i należy je aktywnie wykorzystywać;

9. zwraca uwagę na znaczenie działań uświadamiających, zarówno w przemyśle, jak i wśród 
obywateli, w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii i zapobiegania 
marnotrawieniu energii oraz wzywa do rozpoczęcia obszernych kampanii informacyjnych
i edukacyjnych; wzywa ponadto do wspierania odnawialnych źródeł energii;

10. wzywa do włączenia ambitnych celów w ramy europejskiej strategii na rzecz energii, aby 
spośród wszystkich form energii stopniowo zwiększać udział źródeł niskoemisyjnych; 
popiera propozycję uzgodnienia ogólnego celu strategicznego, zakładającego na przykład 
podejmowanie starań, aby minimalny poziom całej energii UE pochodził z bezpiecznych i 
niskoemisyjnych źródeł energii;

11. podkreśla, że uzależnienie UE od przywożonej energii już obecnie ma znaczące skutki, a 
w przyszłości będzie osłabiało niezależność decyzyjną UE w innych obszarach polityki, 
jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane środki mające na celu wspieranie rozwoju i 
wykorzystanie miejscowych źródeł energii;

12. z zadowoleniem przyjmuje niedawną inicjatywę Komisji, w kontekście Zielonej Księgi, 
aby przeprowadzić badanie „wzajemnych powiązań pomiędzy gospodarowaniem 
zasobami naturalnymi a konfliktem w zewnętrznych relacjach Komisji”, oraz podkreśla w 
szczególności powiązania pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a klimatycznym;

13. przypomina, że 40% energii UE jest zużywane w budynkach; popiera pomysł 
rozszerzenia zakresu obowiązującej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków na wszystkie budynki; w związku z powyższym zwraca się do Komisji o 
dokonanie oceny możliwości stworzenia ogólnoeuropejskiego systemu „białych 
certyfikatów” w dziedzinie wydajności energetycznej;

14. wzywa do poświęcenia sektorowi transportu należytej uwagi w strategii;

15. wzywa do wyznaczenia wiążących celów dotyczących poziomu emisji CO2 z 
samochodów, czyli 120 gram CO2 na samochód/kilometr do roku 2012; uznaje, że 
poziom ten należy następnie stopniowo, co dwa lata, obniżać o co najmniej 10g na 
kilometr, aż do osiągnięcia pułapu 80g/km dla wszystkich pojazdów drogowych w roku 
2020;

16. wzywa Komisję do przedłożenia najpóźniej do wiosny 2007 roku środków 
wykonawczych dla produktów, które charakteryzują się wysokim potencjałem w zakresie 
oszczędności energii w ramach dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię (Dz.U. L 191 z 22.7.2005, str. 29);

17. wyraża zaniepokojenie spowodowane faktem, iż prawdopodobnie nie wszystkie państwa 
członkowskie osiągną cele ustalone przez Unię Europejską w odniesieniu do szerszego 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2010 r.; wzywa Komisję do 
przedsięwzięcia niezbędnych środków w celu zapewnienia realizacji wyznaczonych
celów;
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18. uważa, iż potrzebne jest zwiększenie wysiłków w dziedzinie badań naukowych i 
demonstracji technologicznej, zwłaszcza krajów nowoprzyjętych, mających na celu 
jeszcze skuteczniejsze zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz 
pobudzanie ich rozwoju; podkreśla przy tym znaczenie wprowadzenia zachęt 
podatkowych do używania biopaliw w sektorze transportu, co może przyczynić się do 
powstania alternatywnego źródła dochodu w niektórych obszarach wiejskich Unii 
Europejskiej;

19. wskazuje w tym względzie na potrzebę większego zbliżenia i harmonizacji wsparcia dla 
elektryczności uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, aby były one wykorzystywane 
przede wszystkim w miejscach, które charakteryzują się najlepszymi warunkami 
naturalnymi; uważa, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy, europejskie prawo 
wspierające produkcję energii ze źródeł odnawialnych stwarza najlepsze możliwości, lecz 
inne systemy mogą również zostać uwzględnione;

20. wyraża nadzieję, że plan działania dotyczący odnawialnych źródeł energii, przewidziany 
w Zielonej Księdze, okaże się ambitny, będzie kładł nacisk na badania, a także zawierał 
mechanizm corocznej oceny osiągniętych celów; 

21. wzywa do rozważenia możliwości zagwarantowania wprowadzenia energii ze źródeł 
odnawialnych do sieci przesyłowej i nadania tej kwestii priorytetowego znaczenia; wzywa 
do skoordynowania wysiłków w celu stworzenia bardziej korzystnych przepisów 
dotyczących generowania energii w skali mikro oraz ogólnie do rozważenia ewentualnych 
korzyści decentralizacji procesu wytwarzania energii.

22. zwraca uwagę na wysoki poziom zapotrzebowania na energię pierwotną oraz na duże 
możliwości w zakresie oszczędności w ogrzewaniu budynków i w związku z tym popiera 
oświadczenie komisarza Andrisa Piebalga dotyczące przedłożenia przed końcem 2006 
roku dyrektywy w sprawie przyjaznych dla środowiska systemów ogrzewania;

23. przypomina, że odnawialne źródła energii już dziś są konkurencyjne w niektórych 
przypadkach i konieczne jest jedynie wstępne finansowanie pomocnicze lub usunięcie 
barier, aby mogły wejść na rynek oraz że w przypadku utrzymujących się wyższych 
kosztów należy dobitniej podkreślić zagrożenia związane z pozyskiwaniem innych źródeł 
energii, takie jak produkcja CO2 i przywóz surowców z regionów, w których sytuacja 
polityczna nie jest stabilna;

24. przypomina, że dla długookresowej strategii dywersyfikacji źródeł energii korzystne 
będzie wprowadzenie równych warunków dla wszystkich, tzn. zagwarantowanie, że 
podczas porównywania różnych źródeł uwzględniona zostanie pełna internalizacja ich 
kosztów zewnętrznych (gospodarka odpadami, demontaż instalacji, wyczerpywanie się 
zasobów) oraz korzyści, jakie ich wykorzystywanie ma dla środowiska naturalnego;

25. wzywa Komisję do zainteresowania się zarówno odnawialnymi źródłami energii, jak 
również oszczędzaniem energii, a także do uwzględnienia tych strategii politycznych we 
wszystkich działaniach finansowanych przez fundusze strukturalne i fundusz spójności
(mainstreaming), a zwłaszcza tych, które są finansowane w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, we wszystkich bez wyjątku regionach Unii, z 
uwzględnieniem ich szczególnych cech, podczas następnego okresu programowania 
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(2007-2013);

26. podkreśla potrzebę wyznaczenia bardziej ambitnych celów, aby dokonać przeglądu 
dyrektywy ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie w ramach strategii przedstawionej w rozdziale dotyczącym zmiany klimatu;

27. wzywa Komisję do przedłożenia w 2010 r. średnioterminowej oceny działań 
zaproponowanych w punkcie 25 oraz ich oceny ex post pod koniec okresu 
programowania.

28. uważa, że wpływ działań Unii Europejskiej byłby znacznie większy dzięki silnej polityce 
zewnętrznej mającej na celu przekonanie wszystkich krajów uprzemysłowionych do 
zaangażowania się w proces walki ze zmianami klimatu oraz dzięki większemu zakresowi 
włączenia programów czystej i wydajnej energii do unijnej polityki rozwoju.



AD\633678PL.doc 7/9 PE 374.230v02-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Od czasu kryzysów energetycznych w latach 70. ub. wieku kwestie związane z energią 
jeszcze nigdy nie były tak istotnym elementem programów politycznych i społecznych. 
Zmiany zachodzące w sektorze energetycznym są niebagatelne i radykalne, a w dłuższej 
perspektywie czasowej będą wyznacznikiem kierunku działań w gospodarce wszystkich 
krajów. Bez długoterminowego planowania w dziedzinie energii Unia Europejska naraża się 
na konsekwencje wynikające z trudnych narodzin nowej epoki energetycznej.

W kontekście społecznym dialog publiczny koncentruje się głównie na wysokich cenach ropy 
naftowej, które najprawdopodobniej nie spadną do niskiego poziomu lat ubiegłych. Na 
szczeblu rozważań dotyczących jedynie kwestii energetycznych tocząca się debata ekspertów 
dotyka różnych dziedzin. Najważniejszy spór dotyczy tego, czy produkcja surowej ropy 
naftowej osiągnęła już maksymalny poziom lub czy szczyt wydobycia ropy zostanie 
osiągnięty w następnym dziesięcioleciu. Dyskusja ta ma jednak stosunkowo małe znaczenie 
w odniesieniu do planowania długoterminowego. Z tego też powodu sprawozdawca komisji 
opiniodawczej uważa, że istotne jest wypracowanie co najmniej wspólnej polityki 
zewnętrznej w dziedzinie energii.

Europa powinna zwalczać marnotrawstwo energii na wszystkie możliwe sposoby. Na 
początku lat 80. ub. wieku, natychmiast po drugim szoku naftowym, Europa podjęła ogromne 
wysiłki mające na celu oszczędność energii, które doprowadziły do mniej więcej 
dziesięcioprocentowego spadku zużycia ropy naftowej w krajach OECD w ciągu trzech lat 
przy jednoczesnym wzroście gospodarczym. Ograniczenie marnotrawstwa i racjonalne 
wykorzystywanie energii stanowi konieczność i potrzebę czasu, jeżeli chcemy, aby przejście 
do nowej epoki energetycznej odbyło się możliwie bezboleśnie i przyjaźnie dla środowiska 
naturalnego. Wysokie ceny ropy naftowej i gazu podkreślają potrzebę podejmowania 
wysiłków na rzecz racjonalnego wykorzystywania energii. Dzięki temu w krótkim czasie 
powstanie w UE milion miejsc pracy (osoby odpowiedzialne za inspekcje energetyczne, 
elektrycy, izolacja budynków, prace renowacyjne w budynkach mieszkalnych i in.).

Jednocześnie UE mogłaby zaoszczędzić nawet do 20 proc. obecnego zużycia energii w 
budynkach, transporcie i przemyśle. Połowa tych oszczędności wynika ze stosowania przez 
państwa członkowskie istniejących w Europie uregulowań prawnych. Źródłem pozostałych 
oszczędności są innowacyjne rozwiązania. Z tego właśnie powodu wzywamy Komisję 
Europejską do tego, aby nawet w najmniejszym stopniu nie tolerowała sytuacji, w której 
państwa członkowskie nie stosują rozwiązań prawnych służących poprawie wydajności 
energetycznej.

Zdaniem sprawozdawcy komisji opiniodawczej zmniejszenie zużycia energii nawet o 20 proc. 
powinno być celem o charakterze wiążącym dla państw członkowskich. Jednocześnie wciąż 
jest konieczna pełna transpozycja istniejących dyrektyw w sprawie budynków, 
współwytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, eko-projektu, wydajności energetycznej i 
znakowania poziomu zużycia energii przez urządzenia elektryczne oraz stosowanie tych 
dyrektyw we wszystkich państwach członkowskich. Oprócz tego wzywa się Komisję do 
podjęcia prac nad kwestią znakowania urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach. 
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Z uwagi na to, że budynki użyteczności publicznej również mają swój udział w 
marnotrawieniu energii, kwestia ta nie powinna ujść uwagi regularnych rocznych inspekcji 
energetycznych, a zebrane dane powinny być publikowane w celu ułatwienia kontroli 
publicznej. Za konieczne uważa się utworzenie niezależnej instytucji, która będzie 
odpowiedzialna za nadzór nad planem oszczędzania energii oraz kontrolę nad wypełnianiem 
obowiązków wynikających z przyjętego przez Wspólnotę celu dwudziestoprocentowego 
obniżenia zużycia energii. Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa ponadto, że 
konieczne jest publikowanie rocznej oceny sytuacji i wprowadzenie obowiązku informowania 
Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Jeżeli chodzi o sektor transportowy, sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem 
przyjmuje wysiłki podejmowane z myślą o zmniejszeniu zużycia paliwa dzięki silnikom 
hybrydowym lub takim, które można odłączyć (stop/start). Uważa jednak, że wysiłki te 
powinny również dotyczyć innych elementów wyposażenia samochodów, takich jak 
urządzenia klimatyzacyjne. Wzywa więc przemysł samochodowy do podjęcia w tej dziedzinie 
odpowiednich kroków po uprzednim skonsultowaniu się z Komisją Europejską w ramach 
tzw. dobrowolnych porozumień.

UE dysponuje odpowiednimi narzędziami do zrealizowania tego rodzaju polityki na szczeblu 
europejskim, a są nimi fundusze strukturalne. Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, 
że we wszystkich przypadkach finansowania przez Fundusz Rozwoju Regionalnego 
budynków lub działalności w sektorze budowlanym należy brać pod uwagę charakterystykę 
energetyczną budynków oraz możliwość wykorzystania wewnętrznych źródeł energii 
(geotermia, bioklimat).

Komisję Europejską wzywa się wobec tego do podejmowania działań propagujących nie 
tylko ogólny postulat racjonalnego wykorzystywania energii, ale również wspieranie 
odnawialnych źródeł energii poprzez fundusze strukturalne we wszystkich regionach 
europejskich.

Dzięki temu wspiera się cele strategii lizbońskiej i umacnia wewnętrzny rynek zużycia 
energii, promując jednocześnie konkurencyjną pozycję UE na arenie międzynarodowej w 
dziedzinie, w której odgrywa ona wiodącą rolę.
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