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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych
(2008/2005(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejski strategiczny plan w 
dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE): Droga do niskoemisyjnych 
technologii przyszłości” (COM(2007)0723),

– uwzględniając pełną ocenę wpływu towarzyszącą wspomnianemu komunikatowi 
(SEC(2007)1508),

 uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „20 i 20 do 2020 r.: Szansa Europy na 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym” (COM(2008)0030),

 uwzględniając ocenę wpływu pakietu środków wykonawczych do celów UE w zakresie 
zmian klimatu i energii ze źródeł odnawialnych na 2020 r. (SEC(2008)0085),

 uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Wspieranie podejmowania na 
wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji 
energii z paliw kopalnych” (COM(2008)0013),

 uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejska polityka energetyczna” 
(COM(2007)0001),

 uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (COM(2008)0019),

 uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego 
systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
(COM(2008)0016),

 uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywy Rady 
85/337/EWG, 96/61/WE, dyrektywy 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 
2006/12/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (COM(2008)0018),

 uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1982/2006 z dnia 
18 grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej 
w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)1,

 uwzględniając decyzję Rady 2006/976/Euratom z dnia 19 grudnia 2006 r. dotyczącą 
programu szczegółowego wdrażającego siódmy program ramowy Europejskiej Wspólnoty 

                                               
1 Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.
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Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w 
dziedzinie jądrowej (2007–2011)1,

 uwzględniając decyzję nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 października 2006 r. ustanawiającą program ramowy na rzecz konkurencyjności i 
innowacji (2007-2013)2,

 uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia 
wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych 
(COM(2007)0571),

 uwzględniając rezolucję z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mapy drogowej na rzecz 
odnawialnej energii w Europie3,

 uwzględniając rezolucję z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie planu działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału4,

 uwzględniając rezolucję z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie Globalnego Funduszu 
Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej5,

 uwzględniając swoje stanowisko z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii6,

 uwzględniając konkluzje prezydencji ze szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 8 
i 9 marca 2007 r.,

 uwzględniając konkluzje Rady ds. transportu, telekomunikacji i energii z dnia 28 lutego 
2008 r. dotyczące europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii 
energetycznych,

 uwzględniając konkluzje prezydencji ze szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 
13 i 14 marca 2008 r.,

 uwzględniając art. 45 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności,

A. mając na uwadze, że kolejne komunikaty Parlamentu, Rady i Komisji uwypukliły fakt, że 
zmierzenie się ze zmianami klimatycznymi, wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego 
i zapewnienie konkurencyjnej gospodarki stanowią priorytety UE,

                                               
1 Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 404.
2 Dz.U. L 310 z 9.11.2006, str. 15.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0406.
4 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0033.
5 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0096.
6 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0081.
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B. mając na uwadze, że zagrożenie, jakie niosą zmiany klimatyczne nadal rośnie i rozmowy 
COP 14 w Poznaniu i COP 15 w Kopenhadze będą miały kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych mającego 
zastąpić system ustanowiony protokołem z Kioto,

C. mając na uwadze, że zależność UE od importu paliw kopalnych mogłaby wzrosnąć do 
65% całkowitego zużycia do 2030 r.,

D. mając na uwadze, że Komisja oszacowała, iż osiągnięcie celów UE w zakresie redukcji 
gazów cieplarnianych oraz odnawialnych źródeł energii będzie kosztowało UE 70 mld 
euro rocznie do 2020 r.,

E. mając na uwadze, że siódmy program ramowy (7. PR) przeznacza w ciągu 
siedmioletniego okresu programowania jedynie 2,3 mld euro na badania w zakresie 
energii,

F. mając na uwadze, że budżety w sektorze publicznym i prywatnym przeznaczone na 
badania w zakresie energetyki w UE zostały znacznie okrojone od lat osiemdziesiątych,

Konieczność strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych

1. z zadowoleniem przyjmuje europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii 
energetycznych (EPSTE); uważa, że europejska polityka w zakresie technologii 
energetycznych ma podstawowe znaczenie dla osiągnięcia do 2020 r. celów UE 
związanych z energią i zmianami klimatycznymi; 

2. podkreśla, że UE musi osiągnąć cele w zakresie redukcji gazów cieplarnianych i energii 
odnawialnych zachowując konkurencyjną gospodarkę; wyraża przekonanie, że w celu 
obniżenia kosztów zmniejszania emisji i tworzenia nowych rynków dla przemysłu UE 
konieczne jest rozwijanie tanich, niskoemisyjnych technologii energetycznych;

3. wyraża przekonanie, że nowe technologie są również potrzebne w celu ułatwienia 
dywersyfikacji źródeł energii i zapewnienia mniej zanieczyszczających metod 
wykorzystania zasobów lokalnych, z myślą o bezpieczeństwie dostaw energii; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia oceny zasobów energetycznych UE, tak aby ułatwić lepsze 
ich wykorzystanie, w tym za pomocą nowych technologii;

4. uważa, że plan EPSTE powinien wspierać działania propagujące akceptację społeczną 
nowych technologii energetycznych;

5. wyraża przekonanie, że tańsze, wydajniejsze technologie niskoemisyjne mają kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian 
klimatycznych mającego zastąpić system ustanowiony protokołem z Kioto;

Koordynacja i planowanie strategiczne

6. podkreśla konieczność zwiększenia koordynacji strategicznych technologii 
energetycznych na różnych szczeblach i pomiędzy różnymi partnerami; podkreśla również 
konieczność unikania nadmiernej biurokracji i zapewnienia prostoty i jasności przy 
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poprawianiu koordynacji, na przykład dzięki wspólnotowemu zespołowi kierującemu i 
europejskiemu stowarzyszeniu badań nad energią;

7. zauważa, że narzędzia wypracowane w związku z programami ramowymi (systemy ERA-
NET, sieci doskonałości, europejskie platformy technologiczne - EPT) mogą być 
wykorzystane do wsparcia europejskiego systemu wymiany informacji w zakresie 
technologii energetycznych; 

8. podkreśla żywotne znaczenie polepszania koordynacji również z krajami trzecimi, w tym 
z krajami o rozwiniętej, rozwijającej się i wschodzącej gospodarce; 

9. zwraca uwagę na potencjalne ryzyko powielania i mnożenia nowych inicjatyw; wzywa 
Komisję do rozważenia jak nowe europejskie inicjatywy przemysłowe będą przystawać 
do istniejących programów, w tym 7. PR, a szczególniej wspólnych inicjatyw 
technologicznych ustalonych w ramach 7. PR, programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (ang. CIP) oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii;

10. uważa, że transeuropejskie sieci energetyczne odgrywają zasadniczą rolę w strategicznej 
polityce energetycznej UE;

Europejskie inicjatywy przemysłowe

11. wyraża zdecydowane przekonanie, że pilnie potrzebne jest zwiększone wsparcie 
niskoemisyjnych technologii w fazie demonstracji i komercjalizacji; z zadowoleniem 
przyjmuje zatem proponowane europejskie inicjatywy przemysłowe; podkreśla jednak 
potrzebę zwiększenia także wsparcia dla badań i rozwoju technologii niezbędnych w 
perspektywie długoterminowej;

12. uważa, że europejskie inicjatywy przemysłowe powinny skupiać się na obszarach, które w 
największym stopniu przyczynić się mogą do osiągnięcia celów UE związanych ze 
zmianami klimatycznymi i energią odnawialną do roku 2020 oraz z obniżonymi kosztami 
i odnawianiem w perspektywie długoterminowej; 

13. popiera propozycję, że europejskie inicjatywy przemysłowe powinny być prowadzone w 
różnoraki sposób, aby odpowiadać potrzebom szczególnych technologii; wyraża 
przekonanie, że taka elastyczność umożliwiłaby rozwój strategicznych sojuszy w zakresie 
rozwijania szczególnych technologii pomiędzy państwami członkowskimi, lokalnymi i 
regionalnymi władzami, ośrodkami badawczymi i sektorem prywatnym; wzywa te organy 
do potraktowania jako kwestii pilnej wspólnej pracy nad opracowaniem szczegółowych 
propozycji dotyczących europejskich inicjatyw przemysłowych;

14. zdecydowanie popiera proponowane europejskie inicjatywy przemysłowe w zakresie 
energii wiatrowej, słonecznej i bioenergii, wychwytywania, transportu i składowania CO2, 
sieci energetycznych i rozszczepiania jądrowego;

15. wyraża przekonanie, że wydajność energetyczna powinna być bardziej wyeksponowana w 
planie EPSTE, ponieważ jest to obszar o największym potencjale opłacalnych redukcji 
emisji w perspektywie średnioterminowej; wzywa Komisję do dodania technologii 
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wydajności energetycznej, w tym kogeneracji i poligeneracji do obszarów objętych 
europejskimi inicjatywami przemysłowymi;

16. wyraża przekonanie, że rozwój technologii wychwytywania i składowania związków 
węgla (ang. CCS) będzie miał kluczowe znaczenie w stawianiu czoła światowym 
zmianom klimatycznym;

17.  wzywa Komisję do włączenia 12 proponowanych projektów demonstracyjnych CCS 
(tzw. sztandarowego programu UE) do europejskich inicjatyw przemysłowych; zauważa, 
że wsparcie dla technologii czystego spalania węgla ułatwi rozwijanie CCS i obniży jego 
koszty;

18. zauważa znaczenie niskoemisyjnych technologii transportowych; wzywa Komisję do 
oceny i zwiększenia wsparcia takich technologii;

Finansowanie

19. oczekuje na planowany komunikat Komisji w sprawie finansowania nowych technologii 
niskoemisyjnych; wyraża ubolewanie, że komunikat ten nie został opublikowany wraz z 
planem EPSTE;

20. podkreśla, że plan EPSTE nie powinien być finansowany poprzez ponowny przydział 
funduszy udostępnionych na energię w ramach 7. PR i CIP; 

21. wyraża przekonanie, że z uwagi na priorytet nadany zmianom klimatycznym i kwestiom 
energetycznym, potrzebne są znaczne dodatkowe środki UE na technologie 
niskoemisyjne, które powinny zostać rozdzielone w trybie pilnym, jeżeli mają przyczynić 
się do realizacji celów UE na 2020 r.;

22. zachęca Komisję do pilnego zapewnienia odpowiedniego finansowania i wsparcia dla 
badań i rozwoju w przypadku nowych technologii niskoemisyjnych, dla ich prezentacji i 
komercjalizacji, tak aby począwszy od 2009 r. przynajmniej 2 mld euro rocznie były 
przeznaczane na takie technologie, niezależnie od 7. PR i CIP, wzywa także Komisję do 
przedstawienia wniosków w sprawie dodatkowych środków w przeglądzie 
śródokresowym ram finansowych 2007-2013; 

23. zauważa konieczność planowania środków we współpracy z przemysłem w celu 
zwiększenia inwestycji sektora prywatnego w nowe technologie niskoemisyjne; podkreśla 
konieczność jasnej wizji długoterminowej i ram finansowych, wspieranych przez 
instytucje finansowe takie jak EBI w celu zapewnienia partnerom z sektora prywatnego 
wystarczających gwarancji dla inwestycji; podkreśla potrzebę zaangażowania MŚP, w 
szczególności w odniesieniu do technologii systemów rozproszonych dostaw energii;

24. zauważa, że na mocy proponowanego przeglądu systemu handlu uprawnieniami do emisji 
dochody z aukcji dostarczą znaczącego źródła finansowania nowych technologii 
niskoemisyjnych; wyraża przekonanie, że przedsiębiorstwa objęte systemem handlu 
uprawnieniami do emisji powinny być zaangażowane w decyzje dotyczące sposobu 
wykorzystania tych funduszy;
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°

°         °

25. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz 
rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Nowe technologie są potrzebne

23 stycznia 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet propozycji mających na celu 
osiągnięcie dwóch kluczowych celów ustalonych na posiedzeniu Rady Europejskiej w 
2007 r., mianowicie:
 przynajmniej 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych UE do 2020 r.
 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE do 

2020 r.

Cele te stanowią kluczowy wkład do światowych wysiłków zmierzających do 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Po 2020 r., jeżeli mamy zrealizować cel UE, jakim 
jest ograniczenie zmian klimatycznych do 2oC, redukcje emisji w UE o 60-80% będą 
prawdopodobnie konieczne do 2050 r. Kluczem do osiągnięcia tych ograniczeń jest 
wprowadzenie ceny węgla w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji UE, który jest 
prawdziwie przełomową koncepcją dla naszej gospodarki.

UE musi realizować te cele w sposób gwarantujący, że jej gospodarka pozostanie 
konkurencyjna. Komisja szacuje koszt realizacji celów UE na 0,45% PKB, lub około 70 mld 
euro rocznie do 2020 r. 

Obok wyzwania, jakie stanowi zmiana klimatu, mamy do czynienia z wyzwaniem, jakim jest 
zachowanie bezpieczeństwa energetycznego UE w obliczu rosnącej zależności od importu 
energii, którego spodziewany wzrost ma osiągnąć 65% w 2030 r. Zależność od samego 
importowanego gazu prawdopodobnie sięgnie 84% dostaw do 2030 r. 

Dla sprostania obydwu wyzwaniom, związanemu ze środowiskiem i z bezpieczeństwem 
dostaw, oraz dla utrzymania światowej konkurencyjności gospodarki UE, rozwijanie i 
stosowanie nowych technologii energetycznych będzie musiało odegrać kluczową rolę:

 po pierwsze nowe technologie będą potrzebne do zagwarantowania, że UE może 
zrealizować cele redukcji emisji jak najmniejszym kosztem. Ponadto UE jako lider w 
podejmowaniu działań związanych ze zmianami klimatycznymi powinna dążyć do 
wykorzystania tej pozycji, gwarantując, że jej przedsiębiorstwa odgrywają wiodącą rolę w 
rozwijaniu nowych tanich technologii niskoemisyjnych i związanych z nimi usług. 
„Pionierzy” potrzebują solidnych zachęt dla dokonania przełomu w obecnie stosowanych 
technologiach;

 po drugie, nowe technologie są potrzebne w skali światowej. UE, która odpowiada za 
około 14% globalnych emisji gazów cieplarnianych nie może samotnie przeciwdziałać 
zmianom klimatycznym. Przewidywane zwiększenie emisji wywołane wzrostem 
gospodarczym w dużych krajach rozwijających się, takich jak Chiny czy Indie, stanowi 
powód do niepokoju. Oczekuje się na przykład, że Indie podwoją swoje zapotrzebowanie 
na energię do 2020 r. Konieczna jest ścisła współpraca z tymi krajami, aby pomóc im w 
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stosowaniu technologii, które spełnią ich oczekiwania związane ze wzrostem, 
jednocześnie ograniczając do minimum emisje;

 wreszcie nowe technologie, takie jak energia odnawialna oraz wychwytywanie i 
składowanie związków węgla (CCS), a także wydajność produkcji energii i racjonalizacja 
końcowego zużycia energii (szczególne oszczędności w przemyśle o wysokim zużyciu 
energii) będą ważne dla bezpieczeństwa energetycznego, np. poprzez dostarczanie UE 
nowych sposobów eksploatacji lokalnych zasobów energii bez zwiększania emisji. 
Konieczne jest jaśniejsze określenie jakie są lokalne zasoby energetyczne UE i w jaki 
sposób można je lepiej eksploatować wykorzystując nowe technologie. 

Obecny poziom inwestycji w technologie energetyczne jest niewystarczający

Generalnie, jak unaocznia plan EPSTE, inwestycje UE w nowe technologie energetyczne -
zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym - są obecnie niewystarczające. Budżety 
przeznaczone na badania zmniejszają się od lat 80. Budżety UE przeznaczone na badania nie 
uwzględniły odpowiednio wyzwań przedstawionych w celach średnio- i długoterminowych; 
nie odzwierciedlają również priorytetu, jaki Komisja, Rada i Parlament nadały 
przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym w powtarzanych oświadczeniach politycznych. 

Obecnie w ramach 7. PR wydatki UE na badania w dziedzinie energetyki stanowią ułamek 
tego, ile będzie kosztowała realizacja celów na 2020 r. (2,3 mld euro w porównaniu do 
ewentualnych 700 mld euro). Plan EPSTE nie może być wdrażany przy użyciu niewielkiej 
kwoty ze środków dostępnych w ramach 7. PR lub po prostu przez zachęcanie do 
dobrowolnego przekazywania środków przez przemysł, państwa członkowskie, władze 
lokalne i regionalne oraz instytucje finansowe. Jeżeli chcemy, by organy te angażowały 
więcej środków, to musimy zacząć od przydzielania większej ilości środków na szczeblu UE.

Istnieją zatem wyraźne powody do znaczącego zwiększenia wsparcia dla technologii 
energetycznych na szczeblu UE. Zwiększenie budżetu na badania, demonstracje i 
komercjalizację w dziedzinie energii o dodatkowe 10 mld euro do końca perspektywy 
finansowej 2007-2013 wydaje się w tych okolicznościach raczej skromnym wkładem.

Brakuje finansowania zwłaszcza w fazie demonstracji i komercjalizacji nowych technologii. 
Jest to szczególnie ważne dla rozwoju technologii koniecznych do realizacji celu UE na 
2020 r. Ale zwiększone inwestycje w badania, klucz do rozwoju technologii na 2030 r. i 
później, również będą prawdopodobnie potrzebne; dlatego ważne jest podniesienie również 
finansowania priorytetów energetycznych w programach ramowych.

Jest to kwestia pilna. Z uwagi na okres przygotowawczy konieczny do demonstracji i 
komercjalizacji nowych technologii rok 2020 nie jest taki odległy. Nowe inwestycje 
potrzebne są natychmiast, jeżeli mają odnieść skutki na czas i jeżeli naprawdę chcemy 
wspomóc nasz przemysł energetyczny i całą gospodarkę UE.

Godny ubolewania jest fakt, że procedura budżetowa UE nie zbiega się z planem EPSTE. Ale 
Komisja powinna zbadać możliwości wykorzystania dodatkowych środków. Przegląd 
śródokresowy również stanowi dobrą okazję do przedstawienia propozycji nowego 
finansowania, co też Komisja powinna uczynić.
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Zwiększone finansowanie na szczeblu UE nie może zastąpić innego finansowania przez 
sektor publiczny lub prywatny. Powinno się opracować mechanizmy finansowania, które 
wspomagają i grupują prywatne i inne źródła finansowania. Finansowanie UE powinno 
również współgrać z instrumentami „wywoływania popytu rynkowego”, takimi jak normy w 
odniesieniu do produktu oraz handel emisjami. Ale zwiększenie finansowania na szczeblu UE 
spotęguje zaufanie wszystkich władz publicznych i sektora prywatnego do wspólnej pracy i 
inwestycji. 

Proponowane europejskie inicjatywy przemysłowe stanowią istotną propozycję w tym 
względzie. Komisja zaproponowała, by inicjatywy te przybierały różne formy z zależności od 
potrzeb poszczególnych technologii/sektorów. Powinno to stanowić proces oddolny, 
napędzany propozycjami ze strony przemysłu, zainteresowanych państw członkowskich, 
władz lokalnych i regionalnych i/lub ośrodków badawczych, z ewentualnym finansowaniem 
ze strony UE działającym jak katalizator. W ten sposób będą one stanowiły podstawę dla 
sojuszy strategicznych między tymi organami oraz mechanizm, w ramach którego wkłady 
finansowe mogą być gromadzone i koncentrowane. 

Istniejące wsparcie jest rozproszone i wymaga lepszej koordynacji

Plan EPSTE wskazuje również, że istniejące wsparcie jest rozproszone i wymaga lepszej 
koordynacji. Nowy wspólnotowy zespół kierujący złożony z państw członkowskich i 
europejskie stowarzyszenie krajowych instytutów badań nad energią zostały przyjęte z 
zadowoleniem. Kluczowe znaczenie ma również dostarczanie nowych informacji 
dotyczących rozwoju technologii i zdolności, co zagwarantuje, że wszyscy partnerzy pracują 
w oparciu o te same założenia, z podobnymi priorytetami. Jest to pierwszy sektor gospodarki 
opartej na wiedzy, w którym informacje i działania w dziedzinie badań i rozwoju, 
demonstracji i komercjalizacji będą koordynowane na szczeblu UE. Sukces tej koordynacji 
jest ściśle związany z rozwojem wspólnego rynku energii UE oraz wspólnej polityki 
energetycznej UE.

Kluczowe jest by nowe inicjatywy uruchamiane w ramach planu EPSTE ograniczały raczej 
niż rozszerzały możliwości rozproszenia. O ile to możliwe nowe inicjatywy, takie jak 
europejskie inicjatywy przemysłowe, powinny być ściśle powiązane z już istniejącymi ( np. w 
7. PR) i nie powinny się dublować czy powielać.

Zasadnicze jest również wzmaganie w ramach planu EPSTE współpracy z krajami trzecimi, a 
nie wyłącznie między państwami członkowskimi. Zmiany klimatu to kwestia światowa i 
Europa może odnieść korzyści przyłączając się do prac naukowych prowadzonych w innych 
krajach, w tym w USA. Ponadto, jeżeli mamy się zmierzyć z globalnymi zmianami klimatu, 
konieczne będzie wykorzystanie technologii tam, gdzie mogą one mieć największy wpływ na 
oszczędności, na przykład w Chinach i Indiach może być potrzebne wychwytywanie i 
składowanie dwutlenku węgla.

Potrzeba rozwoju transeuropejskich sieci energetycznych jest wyraźna i oczywista i nie 
wymaga dalszego omawiania.

Konieczne jest staranne rozważenie priorytetów w dziedzinie technologii
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Przy określaniu priorytetów w dziedzinie technologii dla planu EPSTE i europejskich 
inicjatyw przemysłowych Komisja słusznie rozważyła strategiczny harmonogram określony 
w ramach europejskich platform technologicznych. Zasadniczo sprawozdawca zgadza się z 
wyborem priorytetów w dziedzinie technologii. Jest jednak kilka kluczowych obszarów, na 
które plan EPSTE powinien położyć większy nacisk:

 po pierwsze brak skoncentrowania się na wydajności produkcji energii wraz z ko- i 
poligeneracją, racjonalizacji końcowego zużycia energii i wydajności energii w przemyśle 
zostały już szerzej omówione. Wydaje się dziwne, że obszar o największym potencjale 
dokonania oszczędności nie został włączony do listy europejskich inicjatyw 
przemysłowych;

 po drugie związek między planem EPSTE i ważnym zobowiązaniem UE do podjęcia 12 
sztandarowych projektów demonstracyjnych CCS nie jest jasna. CCS ma potencjalnie 
kluczowe znaczenie zarówno dla zmian klimatycznych, jak i eksploatacji lokalnych 
zasobów energii UE. Niezwykle pilną kwestią jest ułatwianie prowadzenia tych projektów 
demonstracyjnych. Logiczne wydawałoby się specjalne skoncentrowanie europejskiej 
inicjatywy przemysłowej na tych projektach demonstracyjnych, zwłaszcza w przypadku 
przechodzenia na niskoemisyjną gospodarkę w przypadku wykorzystania paliw 
kopalnych;

 po trzecie, plan EPSTE powinien położyć większy nacisk na akceptację społeczną. Jeżeli 
technologie mają być stosowane, muszą zostać zaakceptowane przez społeczeństwo. 
Kwestia ta dotyczy wszystkich kluczowych technologii dostaw energii, ale w 
szczególności energii jądrowej. Konieczność lepszego informowania i zaangażowania 
społeczeństwa musi być rozważona zarówno w nowym nadrzędnym wspólnotowym 
zespole kierującym i europejskim stowarzyszeniu badań nad energią, a także w ramach 
poszczególnych europejskich inicjatyw przemysłowych.
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