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WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla globalny wymiar celów: zrównoważonego wykorzystania energii, uczciwej 
konkurencji, sprawiedliwego dostępu do surowców i bezpieczeństwa dostaw oraz 
wynikającą z tego konieczność wielostronnego podejścia do polityki energetycznej w 
ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacji międzynarodowych, 
szczególnie IEA, OECD, WTO, MFW i Banku Światowego; wzywa Komisję, Radę i 
państwa członkowskie, aby w ramach wewnętrznych i zewnętrznych działań UE oraz w 
szczególności w tych organizacjach występowały zdecydowanie na rzecz globalnego 
planu działania i wspólnej strategii, które będą opierały się na wnikliwej ocenie sytuacji 
energetycznej i klimatycznej na świecie oraz będą kładły nacisk na oszczędność i 
racjonalne zużycie energii, wykorzystanie zdecentralizowanych źródeł energii 
odnawialnej, niełączenie popytu na energię ze wzrostem gospodarczym oraz 
promowanie zrównoważonego rozwoju na całym świecie; w związku z tym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na aspekty 
dywersyfikacji, decentralizacji oraz wydajności energetycznej; zdecydowanie popiera 
dążenie do rozwijania kompleksowej wspólnej europejskiej polityki energetycznej i 
podkreśla, że musi ona obejmować spójny, strategiczny i ukierunkowany wymiar 
zewnętrzny, w tym politykę handlową;

2. popiera stopniowe otwieranie rynków usług w sektorze energetycznym, a w 
szczególności jak najściślejsze zastosowanie wielonarodowych przepisów i dyscyplin 
handlowych w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego;

3. podkreśla istotną rolę międzynarodowego systemu handlu i porozumień handlowych w 
zapewnieniu stabilnych i przewidywalnych ram regulacyjnych sprzyjających wzrostowi 
inwestycji i tworzeniu właściwego środowiska dla nowych, innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie energii;

4. wskazuje na fakt, że konsekwencją ograniczoności tradycyjnych zasobów 
energetycznych oraz bardzo wysokiego i ciągle rosnącego zużycia energii w głównych 
krajach uprzemysłowionych i wschodzących gospodarkach mógłby być dalszy wzrost 
cen, co może negatywnie wpłynąć na koszty produkcji, tworzenie wartości dodanej, 
ceny eksportowe i bilans handlu zagranicznego; uważa zatem za konieczne 
przestawienie dostaw energii na surowce odnawialne i inne alternatywne źródła energii, 
ograniczanie strat w transporcie energii oraz wzmocnienie wsparcia dla dalszych prac 
nad nowymi technologiami i infrastrukturą energetyczną;

5. popiera zwiększenie produkcji i wykorzystania biopaliw, szczególnie tych 
uzyskiwanych z przetwórstwa przemysłowego produktów rolnych, a także biopaliw 
drugiej generacji, w celu zmniejszenia zależności energetycznej UE i stworzenia 
podstaw dla rozwoju i zatrudnienia;
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6. uważa, że umowy dotyczące oszczędności w zużyciu energii oraz zamówień na dostawy 
energii powinny wyraźnie przewidywać dostawy pakietu, obejmującego różne źródła 
energii, zgodnie z kryteriami wydajności i oszczędności kosztów;

7. jest zdania, że niewypełnianie postanowień protokołu z Kioto lub jego nieratyfikowanie 
stawia gospodarkę UE w stosunkowo niekorzystnej sytuacji ze względu na 
oddziaływanie na koszty produkcji i wielkość wymiany handlowej; wzywa do 
uwzględniania porozumień dotyczących kwestii zmian klimatycznych i ochrony 
środowiska w ramach WTO; podkreśla obowiązek zagwarantowania, że
międzynarodowe i europejskie przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i działania 
elektrowni jądrowych są przestrzegane;

8. uważa za konieczne podjęcie poważnych starań na rzecz międzynarodowego sytemu 
działań przeciwdziałających zmianom klimatycznym po 2012 r.;

9. wzywa Komisję do opracowania strategii umożliwiających generowanie wartości 
dodanej poprzez eksport technologii z zakresu oszczędności energii oraz wydajności 
energetycznej, a tym samym tworzenie miejsc pracy w Europie;

10. wzywa Komisję do propagowania w ramach WTO szczegółowych zasad dotyczących 
przejrzystości rynku energetycznego oraz pomocy państwowej i innych środków 
zakłócających handel, w celu wspierania uczciwej konkurencji; zwraca się do Komisji i 
państw członkowskich o zaproponowanie stworzenia mechanizmu ustalania cen na 
poziomie globalnym oraz o przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu oceny wygody 
i wykonalności systemu obserwacji światowego rynku energetycznego;

11. zwraca się do Komisji o zaproponowanie i promowanie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie racjonalnego wykorzystania energii;

12. stwierdza, że badania w zakresie technologii energetycznych stanowią ważny krok na 
drodze do otwarcia rynków eksportowych; dlatego wzywa Komisję do dalszego 
wspierania badań nad wszystkimi źródłami energii (konwencjonalnej, jądrowej i 
odnawialnej), aby Europa, oprócz wykorzystania tych badań do własnych celów w 
państwach członkowskich UE, mogła również otworzyć rynki eksportowe;

13. jest zdania, że handel emisjami może przyczynić się do zwiększenia świadomości 
energetycznej, jeżeli górne limity emisji zanieczyszczeń będą stanowiły rzeczywistą 
zachętę do oszczędzania energii, wszystkie główne obszary gospodarcze będą 
zaangażowane, a handel emisjami nie doprowadzi do zakłóceń na rynku lub jedynie do 
przemieszczania emisji z jednego miejsca do drugiego;

14. uznaje Kartę Energetyczną za potencjalny punkt wyjścia dla utworzenia ram 
legislacyjnych dla handlu międzynarodowego oraz inwestycji w sektorze 
energetycznym;

15. popiera postulaty dotyczące uniezależnienia cen gazu od cen ropy naftowej;

16. podkreśla konieczność wspierania zdecentralizowanych dostaw energii z krótkim 
łańcuchem energetycznym, opierających się na wykorzystaniu lokalnie dostępnych 
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surowców, w tym na wykorzystaniu biomasy i rozwoju biopaliw, jako wkład w 
zmniejszenie zależności od importu energii oraz w ograniczenie wydatków 
interwencyjnych związanych z energią;

17. uważa, że przyszłość energii jądrowej musi być ściśle powiązana z trwałą strategią 
zarówno na poziomie wewnętrznym, jak i zewnętrznym, dotyczącą bezpieczeństwa 
materiałów nuklearnych, ochrony radiologicznej oraz wspólnych programów badań 
i rozwoju w zakresie skutecznego usuwania odpadów radioaktywnych;

18. przypomina, że UE musi nadal odgrywać główną rolę w takich inicjatywach jak 
międzynarodowe partnerstwo w zakresie gospodarki wodorowej i międzynarodowy 
projekt budowy eksperymentalnego reaktora termojądrowego (International 
Thermonuclear Experimental Reactor - ITER);

19. wzywa, aby w większym stopniu wspierać stosowanie zrównoważonych, lokalnie 
dostępnych form energii i zdecentralizowanych sieci energetycznych zwłaszcza w 
krajach rozwijających się, np. poprzez transfer wiedzy i technologii, ponieważ w ten 
sposób można zapewnić dostęp do energii, oszczędzać surowce, tworzyć miejsca pracy, 
zmniejszać zależność i przyczyniać się do tworzenia prawidłowo funkcjonujących 
gospodarek rynkowych;

20. wzywa instytucje UE oraz państwa członkowskie do pilnego nawiązania bliskiego 
dialogu oraz ścisłej współpracy ze wszystkimi dużymi krajami będącymi głównymi 
konsumentami i producentami, w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi, Indiami, 
Chinami, Japonią i Radą Współpracy Zatoki Perskiej (GCC) w celu ustanowienia 
skutecznych i spójnych ram oraz partnerskich stosunków, które powinny przyczynić się 
do bardziej stabilnego, przewidywalnego, przejrzystego, niedyskryminującego i 
uregulowanego rynku światowego;

21. nalega, aby Komisja z zasady wymagała wypełniania obowiązków dotyczących usług 
powszechnych, zarówno w swych ofertach, jak i wnioskach związanych z usługami 
energetycznymi w ramach umów o świadczenie usług na szczeblu dwustronnym i 
wielostronnym;

22. wzywa Komisję do szybszego wdrażania programu sieci transeuropejskich, którego 
celem jest poprawa wzajemnych połączeń między UE a krajami sąsiadującymi, w tym 
Rosją oraz regionami współpracującymi w ramach partnerstwa śródziemnomorskiego i 
państwami regionu Morza Kaspijskiego, w oparciu o wspólne strategie 
wykorzystywania źródeł energii i dostępu do infrastruktury transportowej;

23. podkreśla cenny wkład, jaki może wnieść wykorzystanie skraplanego gazu ziemnego 
(LNG) w osiągnięcie celów energetycznych, oraz wzywa Komisję do wspierania 
inicjatyw mających na celu zapewnienie odpowiedniego rozwoju w tej dziedzinie w UE 
i krajach trzecich;

24. podziela opinię Komisji, że w Europie nie rozwinęły się jeszcze w pełni konkurencyjne 
krajowe rynki energii, że biorąc pod uwagę obecne tendencje, import energii przez UE 
będzie coraz bardziej skoncentrowany, a także że drastycznie rosną ceny energii na 
świecie; w związku z tym domaga się intensywniejszego monitorowania procesu 
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deregulacji na europejskim rynku energetycznym; zwraca jednak uwagę na potrzebę 
stworzenia korzystnych ram dla odnawialnych źródeł energii;

25. z zadowoleniem przyjmuje sektorowe dochodzenie Komisji w sprawie rynków gazu i 
elektryczności; zauważa, że wzrost koncentracji na rynku wewnętrznym UE może 
zwiększyć istniejące zakłócenia, wymaga zatem poprawy zdolności regulacyjnych 
państw członkowskich i UE dla zagwarantowania praw konsumentów i spełniania norm 
wydajności energetycznej UE.
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