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WSKAZÓWKI

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

1. uważa, że polityka energetyczna musi być integralną i istotną częścią wspólnej polityki 
zagranicznej oraz że powinna zostać sformułowana i wdrożona zgodnie z innymi 
strategiami politycznymi o wymiarze zewnętrznym;

2. podkreśla, że biorąc pod uwagę znaczne uzależnienie Unii od przywozu energii, większa 
dywersyfikacja źródeł, w tym nowych źródeł energii i dróg dostaw, oraz rozwój unijnych 
odnawialnych źródeł energii jest sprawą pilną i istotną, ponieważ wspiera politykę 
bezpieczeństwa zewnętrznego Unii, jej strategiczną rolę oraz niezależność, spójność, 
wiarygodność i skuteczność jej polityki zagranicznej;

3. jest przekonany, że skuteczniejsze zarządzanie na szczeblu globalnym przyczyniłoby się 
do poprawy współpracy z państwami będącymi producentami, państwami tranzytowymi i 
państwami będącymi odbiorcami; uważa, że UE powinna zatem odgrywać kluczową rolę 
w zarządzaniu polityką energetyczną na szczeblu międzynarodowym w celu 
propagowania przejrzystych i niedyskryminujących zasad, osiągnięcia celu 
zrównoważenia, obniżenia kosztów transakcji oraz ustanowienia skierowanych do 
uczestników rynku zachęt do konkurowania ceną i jakością;

4. wzywa do pogłębienia współpracy pomiędzy Radą, Komisją i Europejską Służbą Działań 
Zewnętrznych, tak aby mogły one mówić jednym głosem i podejmować wspólne 
działania w kontekście wspólnej zagranicznej polityki energetycznej; podkreśla potrzebę 
ustanowienia w ramach ESDZ działu ds. polityki energetycznej oraz zaangażowania 
delegacji UE w prowadzenie dyplomacji energetycznej na miejscu;

5. podkreśla, że Komisja i ESDZ muszą dopilnować, by wszystkie zawarte przez Unię 
umowy wielostronne i dwustronne, a zwłaszcza umowy o partnerstwie i współpracy, były 
całkowicie zgodne z zasadami rynku wewnętrznego UE; podkreśla, że umowy takie 
powinny zapewniać wzajemność, równe warunki działania i przejrzystość w celu 
stworzenia bezpiecznego otoczenia prawnego dla inwestorów z UE w państwach 
będących dostawcami i państwach tranzytowych;

6. uważa, że utworzenie mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów 
międzyrządowych pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi w zakresie 
energetyki mogłoby w znacznym stopniu poprawić przejrzystość, koordynację i 
skuteczność polityki w całej UE;

7. wzywa Komisję do poparcia włączenia tak zwanej „klauzuli bezpieczeństwa 
energetycznego” do umów handlowych, układów o stowarzyszeniu i umów o partnerstwie 
i współpracy z państwami będącymi producentami i z państwami tranzytowymi, 
zważywszy na to, że wspomniana klauzula pełniłaby funkcję kodeksu postępowania oraz 
wyraźnie określała działania, jakie należałoby podjąć w przypadku jednostronnej zmiany 
warunków umowy przez jednego z partnerów;
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8. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii 
i międzynarodowej współpracy energetycznej „Polityka energetyczna UE: stosunki z 
partnerami spoza UE” (COM(2011)0539); jest jednak zdania, że aby umożliwić UE 
ochronę swoich interesów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego podczas negocjacji 
ze swoimi partnerami zewnętrznymi, zwłaszcza w czasach kryzysu, konieczne jest 
opracowanie dalszych instrumentów opartych na solidarności między państwami 
członkowskimi;

9. wzywa państwa członkowskie i Komisję do zidentyfikowania barier handlowych i 
inwestycyjnych w stosunkach energetycznych z państwami trzecimi oraz do podjęcia 
działań mających na celu, w stosownych przypadkach, zlikwidowanie wspomnianych 
barier zarówno dwustronnie, jak i za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu;

10. wzywa UE i państwa członkowskie do zapewnienia urzeczywistnienia wspólnego 
wewnętrznego rynku energii, będącego w stanie oprzeć się naciskom zewnętrznym oraz 
próbom wykorzystywania dostaw i cen energii jako narzędzi nacisku w ramach polityki 
zagranicznej; w związku z tym podkreśla potrzebę zwiększenia finansowania projektów 
ukierunkowanych na połączenie rynków energii w UE oraz wybudowania europejskich 
sieci infrastruktury gazowej i energetycznej do końca 2015 r., a w szczególności 
opracowania planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych w państwach 
bałtyckich, o którym jest mowa w trzecim pakiecie energetycznym UE;

11. popiera projekty dywersyfikacji energii, zwłaszcza te ukierunkowane na stworzenie 
nowych korytarzy transportowych, których celem jest dywersyfikacja zarówno dróg 
dostaw, jak i dostawców, takie jak rurociąg Nabucco, skroplony gaz ziemny, 
transgraniczne rurociągi międzysystemowe i inne projekty o wysokim priorytecie leżące 
w interesie europejskim;

12. wzywa również do rozwoju skoordynowanej, wspólnej strategii UE w odniesieniu do 
nowych dostawców energii, ze szczególną troską o poprawę warunków konkurencji w 
UE, aby zapewnić nowym dostawcom swobodny dostęp do rynku UE;

13. popiera wykorzystanie takich instrumentów jak mechanizm wczesnego ostrzegania w 
stosunkach z dostawcami energii i państwami tranzytowymi; jest przekonany, że w 
świetle rosnącej konkurencyjności zasobów i istniejących monopoli producentów 
konieczne jest dalsze propagowanie koncepcji wspólnego nabywania surowców 
energetycznych przez państwa członkowskie;

14. wzywa Komisję do opracowania wyczerpującego zestawu krótko-, średnio- i 
długoterminowych priorytetów w zakresie polityki energetycznej w ramach stosunków z 
krajami sąsiadującymi w celu ustanowienia wspólnego obszaru prawnego na podstawie 
opartych o dorobek prawny zasad i norm rynku wewnętrznego; podkreśla znaczenie 
dalszego rozszerzania Europejskiej Wspólnoty Energetycznej oraz ustanowienia 
prawnych mechanizmów kontroli w celu zajęcia się niedostatecznym wdrażaniem 
dorobku prawnego;

15. podkreśla potrzebę całościowego zacieśnienia stosunków energetycznych, strategicznej 
współpracy i dialogu politycznego z państwami regionu śródziemnomorskiego, Afryki, 
Bliskiego Wschodu, Kaukazu Południowego, Azji Środkowej oraz państwami 
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przybrzeżnymi Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego na wszystkich obszarach 
energetycznych, a w szczególności w zakresie wykorzystania przyszłościowych, 
konkurencyjnych technologii energetycznych; zachęca Unię do dalszego rozwijania 
przywozu energii słonecznej z południowych i wschodnich obszarów basenu Morza 
Śródziemnego; 

16. podkreśla, że wspólna polityka energetyczna UE oraz cele strategiczne powinny zostać 
odpowiednio odzwierciedlone w stosunkach zewnętrznych UE, a także w regionalnych 
strategiach politycznych i w europejskiej polityce sąsiedztwa;

17. popiera dialog polityczny i gospodarczy z państwami sąsiedzkimi UE na temat 
wykorzystania nowych źródeł energii;

18. apeluje o wdrożenie istniejących mechanizmów oraz o utworzenie nowych mechanizmów 
w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i synergii czarnomorskiej w celu wzmocnienia 
współpracy z myślą o osiągnięciu większej przejrzystości i stabilności dostaw i tranzytu;

19. podkreśla znaczenie dalszego rozwoju partnerstwa energetycznego Afryka–UE zawartego 
w 2010 r.;

20. wzywa do wzmocnienia strategicznego partnerstwa z Rosją poprzez zawarcie nowej 
umowy o partnerstwie i współpracy; zauważa, że powinna ona być w pełni zgodna z 
zasadami rynku wewnętrznego i przepisami zawartymi w trzecim pakiecie energetycznym 
UE oraz opierać się na zasadach wzajemnego szacunku i wzajemności; podkreśla, że 
Rosja jest już związana Traktatem karty energetycznej zgodnie z jego art. 45; jest 
przekonany, że ratyfikowanie TKE przez Rosję przyniosłoby obopólne korzyści w 
dwustronnych stosunkach energetycznych;

21. popiera dialog polityczny z Norwegią i Rosją na temat poszukiwania nowych źródeł 
energii w Morzu Barentsa zgodnie z wymogiem ochrony wrażliwego środowiska regionu 
arktycznego oraz współpracę z Norwegią w zakresie przywozu energii hydroelektrycznej 
za pośrednictwem dalekosiężnych podwodnych kabli elektroenergetycznych; apeluje o 
szybsze sformułowanie strategii UE na rzecz regionu arktycznego;

22. uważa zewnętrzny dialog polityczny za istotny dla uniezależnienia światowego wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania zasobów energetycznych oraz dla wspierania bardziej 
przewidywalnych rynków energii, a także za korzystny dla stosunków politycznych; 
podkreśla znaczenie dialogu z gospodarkami wschodzącymi, takimi jak Chiny, Indie, 
Brazylia, Indonezja i Republika Południowej Afryki, oprócz dialogu z innymi ważnymi 
krajami będącymi odbiorcami energii, takimi jak Stany Zjednoczone i Japonia; 

23. jest zdania, że UE powinna wspierać rozwój i pogłębianie swojej współpracy w zakresie 
polityki energetycznej z państwami trzecimi, które podzielają takie same wartości oraz 
chcą się zaangażować w demokratyczne reformy i propagowanie wartości, na których 
opiera się UE;

24. podkreśla potrzebę pogłębienia dialogu na temat strategicznych kwestii energetycznych 
leżących we wspólnym interesie oraz wzmocnienia współpracy w zakresie polityki 
energetycznej, a także współpracy badawczej ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza w 
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zakresie efektywnych energetycznie technologii produkcyjnych i transportowych; apeluje 
o ustanowienie partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa energetycznego ze Stanami 
Zjednoczonymi w oparciu o obecną współpracę w ramach Rady Energetycznej USA–UE;

25. wzywa Komisję do monitorowania i egzekwowania stosowania najwyższych 
międzynarodowych norm bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w krajach sąsiedzkich 
UE przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych instrumentów i traktatów, takich jak 
Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym 
(„konwencja z Espoo”) i Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska („konwencja z Aarhus”); wzywa państwa sąsiedzkie UE do przeprowadzenia 
całościowych unijnych testów wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa i ryzyka 
jądrowego, a Komisję – do zapewnienia w tym celu pomocy technicznej ze strony UE; 

26. ponownie przypomina, że współpraca w zakresie polityki energetycznej musi przyczyniać 
się do promowania, a nie zaniku podstawowych wartości Unii, takich jak poszanowanie 
praw człowieka, demokracja, dobre sprawowanie rządów, państwo prawa, dialog 
społeczny, wzajemny szacunek, odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych, 
przeciwdziałanie zmianie klimatu i całościowa ochrona środowiska naturalnego, oraz 
musi propagować pokój i być spójna z polityką zagraniczną Unii;

27. wzywa Radę i Komisję do sporządzenia do końca 2013 r., we współpracy z Europejską 
Służbą Działań Zewnętrznych, precyzyjnego planu działania na podstawie komunikatu w 
sprawie bezpieczeństwa dostaw energii i międzynarodowej współpracy energetycznej 
„Polityka energetyczna UE: stosunki z partnerami spoza UE” (COM(2011)0539) w celu 
sformułowania skutecznej zagranicznej polityki energetycznej wyznaczającej cele 
krótko-, średnio- i długoterminowe oraz określającej konkretne ramy czasowe ich 
osiągnięcia.
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