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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

 WPROWADZENIE

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczy dwóch obszarów polityki – jednym z nich jest 
gospodarka, drugim bezpieczeństwo energetyczne. Argumentem przemawiającym za 
natychmiastowym podjęciem działań jest odpowiedź na wezwanie, jakie Rada wystosowała 
do Komisji, w sprawie przedstawienia wykazu konkretnych projektów1 mających pobudzić 
europejską gospodarkę przy uwzględnieniu zarówno konieczności zachowania odpowiednich 
proporcji rozkładu geograficznego, jak i potencjału szybkiej realizacji.

Równolegle do kryzysu finansowego i globalnej recesji Europa ucierpiała wskutek  
ogromnych, niekontrolowanych wahań cen ropy naftowej oraz poważnych i powtarzających 
się przerw w dostawach gazu z Rosji. Stwierdzono też bezwzględną konieczność 
zagwarantowania, mimo tendencji zniżkowej, kontynuowania inwestycji w rozwijanie 
odnawialnych źródeł energii i ich eksploatację, w tempie odpowiadającym ambicjom Europy
w tym zakresie.

W związku z powyższym wniosek Komisji w sprawie inwestycji opiera się na trzech 
założeniach, a mianowicie:

 międzysieciowych połączeniach gazowych i elektroenergetycznych,

 wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku węgla,

 projektach dotyczących morskiej energii wiatrowej.

Omawiany wniosek ustanawia zatem procedury i metody udzielania wsparcia finansowego
w celu pobudzenia inwestycji w sektor zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej zdolnej 
do zapewnienia większego bezpieczeństwa dostaw przy jednoczesnym ulepszeniu unijnej 
polityki zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. 
Idea utworzenia ogólnoeuropejskiej, wzajemnie połączonej sieci energetycznej nie jest nowa. 
Unia Europejska finansuje już projekty infrastrukturalne z dziedziny elektryczności i przesyłu 
gazu, stanowiące przedmiot zainteresowania na poziomie europejskim. Roczny budżet
w wysokości blisko 25 mln euro jest wydatkowany głównie na powiązane z tymi projektami 
oceny wykonalności. Większość projektów przekracza granice pojedynczych państw lub ma 
wpływ na kilka państw członkowskich UE. Omawiany wniosek musi być rozpatrywany jako 
uzupełnienie tego planu, wpisujące się w ramy obecnie prowadzonej unijnej polityki 
energetycznej.

 BEZPIECZEŃSTWO I ZRÓŻNICOWANIE DOSTAW ORAZ KONTROLA EMISJI DWUTLENKU 
WĘGLA

                                               
1 Rada Europejska, grudzień, 11/12 2008 r.
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Kontrola emisji dwutlenku węgla oraz rozwijanie alternatywnych odnawialnych źródeł 
energii stanowi sedno wszystkich europejskich strategii politycznych. Bez realistycznych, 
szybkich i skutecznych środków podjętych na wszystkich szczeblach administracji Unia nie 
będzie w stanie osiągnąć wyznaczonych celów z zakresu zmniejszenia emisji dwutlenku 
węgla do 2020 roku, ani zagwarantować dominującej konkurencyjnej pozycji swojego sektora 
energetycznego na światowym rynku gdy nastąpi ponowne ożywienie gospodarcze. Pobieżny 
rzut okiem na rozkład źródeł energii w Unii wskazuje jasno, że w dającej się przewidzieć 
przyszłości węgiel oraz pochodne węgla nadal będą najważniejszymi źródłami energii dla 
produkcji elektryczności i stali. Obecnie elektrownie węglowe odpowiadają za 20% unijnych 
emisji dwutlenku węgla, a europejski sektor energetyczny planuje budowę 40 nowych 
elektrowni węglowych w okresie najbliższych pięciu lat 1 . W obliczu takich perspektyw 
technologia składowania dwutlenku węgla jest nie tylko możliwością, ale wręcz realistyczną
i absolutną koniecznością.

Oczywiście rozwój technologii zdolnych do generowania elektryczności w sposób 
zrównoważony, takich jak energia wiatrowa i słoneczna, musi być nie tylko kontynuowany, 
ale też przyspieszony, a te projekty, które zostały określone jako mające największe szanse na 
pomyślną realizację w perspektywie krótko- i średnioterminowej, muszą być wspierane przez 
wszystkie strony. Mimo to pobożnym życzeniem byłoby sądzić, że technologie te będą
w stanie zaspokoić całe zapotrzebowanie energetyczne Unii w określonych ramach 
czasowych. UE musi móc korzystać z pełnego wachlarza technologii generujących energię.
Omawiany wniosek Komisji jest natychmiastową odpowiedzią na potrzebę dostosowania
i koordynacji polityki energetycznej na wypadek wszelkich okoliczności, jakie mogą 
zaistnieć.

Globalne i lokalne warunki gospodarcze i finansowe stanowczo nie sprzyjają dziś większym 
inwestycjom w badania i projekty infrastrukturalne z dziedziny energii. Jednakże zapewnienie 
bezpieczeństwa przyszłych dostaw energii w całej UE wymaga ogólnego poziomu krajowych 
rezerw, a także możliwości udostępnienia zasobów w miejscach i regionach, które
z jakichkolwiek powodów mają trudności z zaopatrzeniem lub dostępnością. Patrząc z tej 
perspektywy oraz mając na celu uniknięcie niedoborów energii, których niektóre państwa 
członkowskie niedawno wielokrotnie doświadczyły, konieczne jest podjęcie w trybie pilnym 
działań wspierających inwestycje w międzysieciowe połączenia elektroenergetyczne.

Podejmując taką inicjatywę Unia nie tylko przyspieszy rozwój projektów ściśle związanych
z bezpieczeństwem dostaw energii, ale stworzy też lub utrzyma stanowiska pracy w wysoko 
wyspecjalizowanym i zaawansowanym technologicznie przemyśle, kluczowym dla 
wszystkich regionów europejskich.

 GEOPOLITYKA DOSTAW ENERGII DLA UE

Jako jeden z największych na świecie importerów ropy, gazu i węgla UE jest jednym
z głównych podmiotów na międzynarodowym rynku energii2, ale jej uzależnienie od 
importowanych dostaw energii będzie rosło w najbliższych 20 latach w postępie 
geometrycznym. Komisja Europejska ocenia3, że w przypadku niepodjęcia żadnych działań 

                                               
1 Source Climate Action
2 Źródło: EurActiv.
3 Zielona księga w sprawie dostaw energii, listopad 2000 r.
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uzależnienie UE wzrośnie z 50% w 2000 r. do 70% w roku 2030. Głównymi dostawcami 
gazu do UE są: Rosja (30%), Algieria (25%) i Norwegia (25%), natomiast to właśnie 
zależność od rosyjskich zasobów ma według szacunków wzrosnąć do 80% do roku 2030. Ze 
względów historycznych i geograficznych te państwa członkowskie, które uprzednio należały 
do sowieckiej strefy wpływów, są najbardziej narażone na nierówności w sposobie 
zarządzania przez Rosję jej zobowiązaniami umownymi1.

Ponieważ niepewność dostaw gazu jest w Europie tematem z pierwszych stron gazet, 
zależność Unii od importu ropy z Bliskiego Wschodu ma się zwiększyć dwukrotnie
w najbliższych dwudziestu latach, podczas gdy 66% potrzebnego UE węgla również będzie 
importowane. Jak podkreśliła Komisja Europejska w swojej "zielonej księdze w kierunku 
bezpiecznej, zrównoważonej i konkurencyjnej europejskiej sieci energetycznej", istnienie 
27 odrębnych krajowych polityk energetycznych, w ramach których prowadzi się negocjacje
z zewnętrznymi dostawcami energii, jest bez wątpienia szkodliwe dla gospodarki, a argument 
przemawiający za wspólną zewnętrzną polityką energetyczną staje się stopniowo coraz 
istotniejszy w nadzwyczajnych warunkach finansowych i gospodarczych, jakie obecnie 
panują.

Oczywiście przy niespotykanym wcześniej rządowym poziomie wydatków, jaki 
zaobserwowano w gospodarce światowej w ciągu ostatnich miesięcy, kluczową sprawą jest 
precyzyjne ukierunkowanie dostępnych środków, by oddziaływały one na te projekty, które 
mają szanse zapewnić optymalne bezpieczeństwo zarówno na poziomie dostaw, jak
i zrównoważonego charakteru oraz redukcji emisji dwutlenku węgla.

 WYBÓR PROJEKTÓW I WPŁYW NA BUDŻET

Komisja Europejska twierdzi2, że aby uzyskać natychmiastowy wpływ na sytuację kryzysu 
finansowego, konieczne jest sporządzenie wykazu projektów, które mogą uzyskać 
bezzwłoczne wsparcie finansowe. Wybór projektów wymienionych przez Komisję 
Europejską wraz z wynikającymi z nich skutkami budżetowymi jest z zasady wyjątkowo 
technicznej natury. Parlament może oczywiście zgłosić poprawki do wykazu projektów, 
jednak większość z nich polegałaby na ponownym wprowadzeniu projektów, które z takich
czy innych względów nie zakwalifikowały się w drodze selekcji przeprowadzonej przez 
Komisję lub poszczególne państwa członkowskie. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej 
jest zdania, że takie postępowanie przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego, gdyż jak 
wskazano wyżej, tempo ma tu zasadnicze znaczenie. To samo odnosi się w dużej mierze do 
kwot przydzielonych każdemu z projektów. Bez szczegółowych informacji technicznych 
niezbędnych do dokonania oceny adekwatności proponowanych kwot proponowanie zmiany
tych kwot byłoby niepoważne.

 WNIOSKI

Mając na względzie omówione wyżej kwestie, konieczność pilnego zajęcia się nimi oraz 
oczywiste korzyści dla gospodarki europejskiej, bezpieczeństwo dostaw energetycznych
i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, które byłyby wynikiem sprawnego i szybkiego 
wdrożenia omawianego aktu prawnego, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej nalega na 

                                               
1 Por. skutki dla Bułgarii, Rumunii i Węgier zaobserwowane zimą 2006 i 2009 roku.
2 Por. COM (2009) 0035, s. 7.
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przyjęcie omawianego wniosku bez poprawek.

******

Komisja Rozwoju Regionalnego zaleca Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, zatwierdzenie wniosku Komisji.


	772026pl.doc

