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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zdecydowanie popiera dążenie do rozwijania kompleksowej wspólnej europejskiej 
polityki energetycznej i podkreśla, że musi ona obejmować spójną, strategiczną 
i zogniskowaną politykę zewnętrzną, jak zaznaczono w dokumencie Komisji i SG/WP 
Rady zatytułowanym „Zewnętrzna polityka służąca interesom Unii Europejskiej 
w dziedzinie energii”; 

2. przypomina, że zachodzą poważne zmiany w światowym porządku gospodarczym 
i politycznym, prowadzące – w połączeniu z gwałtownym wzrostem światowego 
zapotrzebowania na energię oraz cen ropy naftowej – do sytuacji, w której rynek 
energetyczny będzie zależny od interesów strategicznych głównych podmiotów 
globalnych, a równowaga geopolityczna znajdzie się pod wpływem sporów o energię; 

3. przypomina, że znacząca część światowych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego jest 
skoncentrowana w regionach niestabilnych i w państwach pozostających pod rządami 
autorytarnymi; podkreśla, że mała przewidywalność otoczenia politycznego i niskie 
standardy w zakresie demokracji i praw człowieka panujące pod tymi rządami zwiększają 
ryzyko złego traktowania zagranicznych inwestorów i konsumentów energii oraz 
utrudniają rozwój poważnych i trwałych stosunków; podkreśla, że UE i jej dostawcy 
energii są częścią światowego rynku energii, w ramach którego są w znacznym stopniu 
współzależni;

4. podkreśla, że obecna niestabilność i znaczna zależność energetyczna UE od krajów, 
w których panują systemy autorytarne, stanowi poważną przeszkodę dla rozwoju 
wiarygodnej, skutecznej i spójnej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
w szczególności w zakresie przestrzegania, popierania i promowania fundamentalnych 
wartości UE;

5. uważa zależność UE od ograniczonej liczby producentów energii i dróg dostaw za 
poważne zagrożenie dla stabilności i pomyślnego rozwoju UE; jest zaniepokojony 
faktem, że zależność ta zmniejsza zdolność UE do skutecznego działania na rzecz 
przestrzegania zasad międzynarodowych, do stabilizowania porządku światowego i do 
wspierania praworządności w państwach będących producentami energii; 

6. uważa, że zapewnienie przewidywalności globalnego rynku energetycznego oraz 
zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii ma znaczenie nie tylko dla gospodarki 
i środowiska naturalnego, lecz także, przede wszystkim, jest sprawą wagi strategicznej 
o poważnych implikacjach politycznych;

7. uważa za istotne, by wspólna polityka energetyczna, jaką ma stworzyć UE, zwiększała 
siłę i wiarygodność UE jako podmiotu na scenie globalnej, umożliwiała UE aktywny 
udział w kształtowaniu światowego rynku energii, zapewniała jej dostawy energii
poprzez stosowanie zasady wzajemności w stosunkach UE z krajami trzecimi, wspierała 
zrównoważony rozwój i poprawiała samowystarczalność UE; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia stosownych kroków w celu umożliwienia realizacji takiej 
wspólnej polityki;
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8. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący strategicznego przeglądu 
energetyki UE; podkreśla jednak, że w efekcie powinien powstać nie plan działania, lecz 
w pełni rozwinięta europejska strategia energetyczna przewidująca konkretne cele, 
obowiązki oraz posunięcia gwarantujące wdrożenie wspólnych środków, wzmocnienie 
solidarności między państwami członkowskimi, a także między UE a resztą świata, oraz 
zapewnienie spójnego działania całej UE w zakresie stosunków zewnętrznych
w dziedzinie energii oraz wewnętrznej polityki energetycznej państw członkowskich; 

9. wzywa Komisję i Radę do zainicjowania – po pierwszym strategicznym przeglądzie
energetyki – szybkiego procesu politycznego w celu przygotowania europejskiej strategii 
energetycznej, stanowiącej pierwszy krok ku w pełni skutecznej wspólnej polityce 
energetycznej; zwraca się o należyte uwzględnienie opinii Parlamentu Europejskiego; 

10. podkreśla potrzebę zmniejszenia zależności UE od ropy naftowej i gazu ziemnego; 
z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, aby uzgodnić ogólny cel strategiczny 
obejmujący ustanowienie – w stosunku do całości energii produkowanej w UE –
minimalnego poziomu energii pochodzącej ze źródeł bezpiecznych i niskoemisyjnych;
podkreśla potrzebą istnienia orientacyjnego i obejmującego konkretne cele 
harmonogramu ograniczania zależności energetycznej UE w ciągu nadchodzących 
dziesięcioleci;

11. uważa, że skoro samowystarczalność energetyczna UE jest obecnie niemożliwa, strategia 
energetyczna UE powinna opierać się na kombinacji rozwiązań takich jak dywersyfikacja 
źródeł energii, dostawców, dróg, a także inwestycji ponadnarodowych w celu 
wzmocnienia – z uwagi na globalne współzależności – stabilności i przewidywalności 
światowego rynku energii;

12. podkreśla, że jednym z podstawowych filarów strategii powinno być wspólne 
porozumienie w zakresie rozwoju infrastruktury dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego 
dla UE, zapewniające koordynację strategicznych decyzji podejmowanych przez państwa 
członkowskie; opowiada się za dywersyfikacją geograficznego pochodzenia dostaw oraz 
za dywersyfikacją szlaków tranzytowych;

13. podkreśla, że wzmocnienie wzajemnych połączeń między krajowymi infrastrukturami 
elektroenergetycznymi i gazowniczymi zwiększy zdolność UE do przeciwdziałania 
sytuacjom kryzysowym; wzywa Komisję do pogłębienia i poszerzenia analizy i oceny 
stopnia zagrożenia dostaw energii w państwach członkowskich, tak aby analiza ta mogła 
następnie posłużyć jako podstawa planu konkretnych i szybkich środków mających na 
celu zlikwidowanie barier technicznych w przepływie energii w UE;

14. wzywa Komisję Europejską do opracowania programu wspierania budowy magazynów 
gazu niezbędnych dla bezpieczeństwa energetycznego na wypadek zaburzeń 
w dostawach;

15. opowiada się za współpracą państw członkowskich w zakresie zapobiegania przerwom 
w dostawach energii i na wypadek kryzysu dostaw energii; podkreśla potrzebę istnienia 
skutecznego, zintegrowanego mechanizmu kryzysowego UE;

16. z zadowoleniem przyjmuje projekt Traktatu Wspólnoty Energetycznej, stanowiący 
istotny wkład w stabilizację Europy Południowo-Wschodniej, otwarcie rynków energii 
i bezpieczeństwo szlaków tranzytowych w Europie; wzywa Komisję do sporządzenia 
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planu stopniowego poszerzenia Wspólnoty Energetycznej o Norwegię i Turcję oraz 
wszystkie kraje zaangażowane w europejską politykę sąsiedztwa;

17. wzywa UE do aktywnego zaangażowania się w bliski dialog ze wszystkimi dużymi 
państwami będącymi konsumentami ropy naftowej i gazu ziemnego, szczególnie z USA, 
ale także z Japonią, Chinami i Indiami, w celu ustanowienia stabilnego 
i przewidywalnego globalnego rynku energii, funkcjonującego w oparciu o zasady 
rynkowe; wzywa UE, by dążyła do włączenia postanowień dotyczących handlu energią 
do regulacji WTO, co umożliwiłoby tej organizacji stanie się międzynarodowym 
mediatorem zdolnym do rozstrzygania sporów dotyczących dostaw i dystrybucji energii; 
jest zdania, że członkostwo Rosji w WTO przyczyni się do przejrzystości 
i bezpieczeństwa umów o dostawą i do poprawy klimatu inwestycyjnego;

18. wzywa Komisję Europejską do szerokiego uwzględnienia problematyki bezpieczeństwa 
dostaw energii w negocjacjach z Rosją i Ukrainą;

19. uważa za istotne, by UE nadal przewodziła w światowej walce ze zmianami 
klimatycznymi oraz usilnie dążyła do osiągnięcia celów protokołu z Kioto; za niezbędną 
uznaje integrację wysiłków UE na rzecz rozwoju odnawialnych i czystych zasobów 
energii oraz technologii służących oszczędności energii i wydajności energetycznej, na 
wszystkich poziomach stosunków zewnętrznych UE, zgodnie ze światową agendą 
zrównoważonego rozwoju uzgodnioną w Johannesburgu w 2002 r.;

20. podkreśla, że stosunki z państwami będącymi głównymi dostawcami energii powinny 
być osadzone w przejrzystych, zapewniających obopólne korzyści ramach strategicznych; 
popiera dialog w sprawie energii między UE a Rosją, w ramach którego uwzględniane są 
niezbędne rosyjskie i europejskie inwestycje w infrastrukturę energetyczną, pod 
warunkiem zapewnienia praworządności i przestrzegania zasad rynkowych przez obie 
strony, w celu zagwarantowania zarówno bezpieczeństwa dostaw, jak i bezpieczeństwa 
popytu; zaznacza, że kluczowe znaczenie ma zapewnienie skuteczności tego dialogu 
poprzez spójną politykę opartą na ścisłej koordynacji działań państw członkowskich oraz 
rozwoju rzeczywistego, autentycznego partnerstwa opartego na podzielanych, wspólnych 
wartościach; 

21. uważa wzajemny dostęp do rynków oraz przestrzeganie reguł rynkowych za 
fundamentalne zasady współpracy w dziedzinie energetyki; jest zatem zdania, że zasada
wzajemności dostępu nie może być stosowana w sytuacji, gdy rosyjski rynek 
energetyczny jest kontrolowany przez państwowy monopol działający jako narzędzie 
realizacji interesów państwa; w związku z tym wzywa Rosję, aby działała zgodnie ze 
swoim zobowiązaniem do otwartości, przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz aby bez 
dalszej zwłoki ratyfikowała Traktat Karty Energetycznej z 1991 r.; w związku z tym 
uważa, że stosunki energetyczne między UE a Rosją powinny być integralną częścią 
odnowionej Umowy o partnerstwie i współpracy.
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