
AD\919399PL.doc PE496.346v03-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Zagranicznych

2012/2103(INI).

14.11.2012

OPINIA
Komisji Spraw Zagranicznych

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 2050 – przyszłość 
z energią
(2012/2103 (INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jacek Saryusz-Wolski



PE496.346v03-00 2/7 AD\919399PL.doc

PL

PA_NonLeg



AD\919399PL.doc 3/7 PE496.346v03-00

PL

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. przypomina Komisji, że, poza uwzględnianiem przez politykę energetyczną UE zmiany 
klimatu i polityki środowiskowej, musi ona odpowiadać innym priorytetowym obszarom 
polityki Unii, w tym bezpieczeństwu, polityce zagranicznej i sąsiedzkiej, handlowi oraz 
polityce rozwoju, jak również strategiom w zakresie obrony praw człowieka i zasad 
demokracji; apeluje o ściślejszego jej skorelowania z natychmiastowymi skutkami, aby 
zapewnić efektywność polityki energetycznej, a także spójność i wiarygodność unijnej 
polityki zagranicznej; podkreśla, że dążenie do osiągnięcia przez UE niezależności 
energetycznej poprawia jej pozycję jako podmiotu na arenie światowej;

2. przypomina Komisji, że przewodnimi celami polityki energetycznej UE powinno być 
zapewnienie dostaw energii oraz ograniczenie nadmiernej zależności energetycznej UE w 
tym zakresie;

3. podkreśla, że polityka energetyczna UE powinna zmierzać do osiągnięcia większego 
stopnia niezależności, m.in. poprzez dążenie do wyższej efektywności energetycznej, 
promowanie odnawialnych źródeł energii i przechodzenie na jej niskoemisyjne źródła, 
tym samym raczej pobudzać, a nie narażać na szwank konkurencyjność Unii; dlatego 
wzywa Komisję do przedstawienia inicjatyw służących ochronie konkurencyjności UE, 
zapobieżeniu ryzyku ucieczki emisji z powodu przeniesienia produkcji poza UE, 
zwłaszcza w przypadku ograniczonych działań globalnych w zakresie redukcji emisji 
dwutlenku węgla lub ich zaniechania; przypomina, że polityka energetyczna UE powinna 
być wyważona w taki sposób, by zapewniać wdrażanie środków służących ochronie 
dostępu do trzech filarów bezpiecznej, zrównoważonej i konkurencyjnej energii;

4. zwraca uwagę na rozwój wydarzeń na światowych rynkach energii, w tym zwiększenie 
roli gazu ziemnego z niekonwencjonalnych źródeł energii i nowe technologie, na 
zmieniające się modele popytu i podaży, a także pojawianie się nowych krajów-
wytwórców i krajów tranzytowych, które to kwestie wszystkie należy uwzględniać przy 
kształtowaniu polityki energetycznej UE;

5. podkreśla, że solidarność pomiędzy państwami członkowskimi, do której wzywa Traktat 
UE, powinna mieć zastosowanie zarówno do codziennych wysiłków, jak i do zarządzania 
kryzysowego w wewnętrznej i zewnętrznej polityce energetycznej; zwraca się do Komisji 
o podanie jasnej definicji „solidarności energetycznej”, by można było dopilnować jej 
przestrzegania przez wszystkie państwa członkowskie;

6. wzywa Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do określenia 
strategicznych priorytetów zewnętrznej polityki energetycznej, uwzględniających wysoki 
stopień zależności energetycznej Europy, przy jednoczesnym kontynuowaniu czynnej 
polityki klimatycznej poprzez nawiązywanie współpracy z wszystkimi stronami Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, w szczególności z 
kluczowymi partnerami, jak Stany Zjednoczone i pięć krajów stowarzyszonych w ramach 
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BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA); zwraca w szczególności uwagę na potrzebę 
pogłębiania dialogu na temat strategicznych kwestii dotyczących energii, które leżą we 
wspólnym interesie, do promowania współpracy w zakresie polityki energetycznej i do 
zacieśnienia współpracy na polu badań naukowych w ramach wyspecjalizowanych forów, 
takich jak Rada ds. Energii UE–USA;

7. podkreśla, że polityka energetyczna UE nie może w żaden sposób przeczyć podstawowym 
zasadom, w oparciu o które powstała UE, odnoszącym się w szczególności do demokracji 
i praw człowieka; w związku z tym wzywa Komisję, by w swych stosunkach w dziedzinie 
energii preferowała takie państwa będące wytwórcami energii i kraje tranzytowe, które 
podzielają i wspierają te same wartości; 

8. wzywa Komisję do opracowania kompleksowego zestawu krótko-, średnio- i 
długoterminowych priorytetów w zakresie polityki energetycznej, do których osiągnięcia 
UE powinna dążyć w stosunkach z krajami sąsiadującymi, w celu ustanowienia 
wspólnego obszaru prawnego opartego na zasadach i normach wewnętrznego rynku 
energii odnoszących się do jej dorobku prawnego; podkreśla znaczenie dalszego 
rozszerzania Wspólnoty Energetycznej, zwłaszcza na państwa kandydujące do UE oraz 
kraje objęte Partnerstwem Wschodnim, państwa Azji Środkowej i regionu Morza 
Śródziemnego, oraz ustanowienia prawnych mechanizmów kontroli służących radzeniu 
sobie z wadliwym wdrażaniem wspólnotowego dorobku prawnego; wzywa Unię do 
okazywania solidarności wobec partnerów wchodzących do Wspólnoty Energetycznej; 
potępia w tym kontekście niedawne groźby Federacji Rosyjskiej pod adresem Mołdawii;

9. zwraca również uwagę, że znaczenia nabiera prowadzenie poszukiwań na polach 
naftowych i gazowych w Morzu Śródziemnym i na Arktyce; jest zdania, że pojawiła się 
niezwłoczna potrzeba opracowania unijnej polityki w zakresie odwiertów ropy i gazu na 
morzu, obejmującej wytyczanie wyłącznych stref ekonomicznych (w.s.e.) państw 
członkowskich UE i odpowiednich krajów trzecich zgodnie z Konwencją Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, której wszystkie państwa członkowskie i UE jako taka są 
sygnatariuszami;

10. podkreśla, że Unia Europejska powinna utrzymać silną pozycję polityczną podczas 
wytyczania w.s.e. oraz w procesie przyznawania uprawnień na odwierty, aby zapobiec 
napięciom w relacjach z państwami trzecimi; zaznacza, że energia powinna być 
wykorzystywana jako siła napędowa pokoju, współpracy i stabilności;

11. jest przekonany, że skuteczniejsze zarządzanie na szczeblu globalnym poprawiłoby 
współpracę między państwami - wytwórcami, państwami tranzytowymi, a państwami 
będącymi odbiorcami energii; uważa, że UE powinna zatem odgrywać kluczową rolę w 
zarządzaniu polityką energetyczną na szczeblu międzynarodowym, aby propagować 
przejrzyste i niedyskryminujące zasady, dążyć do osiągnięcia trwałości, obniżać ceny i 
koszty transakcji oraz ustanawiać zachęty skierowane do uczestników rynku, by 
konkurowali oni w zakresie cen i jakości;

12. przypomina, że strategiczne partnerstwo Unii z państwami będącymi wytwórcami energii 
oraz z krajami tranzytowymi, w szczególności z państwami objętymi europejską polityką 
sąsiedztwa, wymaga odpowiednich narzędzi, przewidywalności, stabilności i 
długoterminowych inwestycji w pełni zgodnych z prawodawstwem wewnętrznego rynku 



AD\919399PL.doc 5/7 PE496.346v03-00

PL

energii; przypomina o znaczeniu szybkiego ukończenia połączeń międzysystemowych z 
państwami sąsiadującymi, co umożliwi umocnić stosunki z tymi krajami; podkreśla, że w 
związku z tym cele klimatyczne Unii muszą współgrać z długofalowymi projektami 
inwestycyjnymi UE w infrastrukturę ukierunkowanymi na dywersyfikację szlaków 
dostaw i źródeł energii oraz na podniesienie bezpieczeństwa energetycznego Unii, jak 
południowy korytarz gazowy obejmujący gazociąg Nabucco oraz potencjalne sprzężenie z 
krajami Europy Wschodniej i Środkowej;

13. podkreśla znaczenie przejrzystości, nadzoru demokratycznego i zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w relacje z państwami trzecimi w dziedzinie energii;

14. zwraca uwagę na złożoną relację między dostawami energii i żywności a rozwojem 
wypadków w dziedzinie bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do niespełniających 
zasad zrównoważonego rozwoju biopaliw pierwszej generacji, które mogą mieć 
negatywnie wpływać na społeczeństwo i środowiskowy w krajach rozwijających się; w 
związku z tym zaleca zwiększenie inwestycji i postępów w zakresie zaawansowanych 
technologicznie biopaliw wytwarzanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju z 
odpadów rolnych i alg;

15. jest przekonany, że Rada powinna udzielić Komisji mandatu do prowadzenia negocjacji w 
sprawie projektów infrastrukturalnych o znaczeniu strategicznym, które wpływają na 
bezpieczeństwo dostaw dla całej UE, i że takie mandaty powinny być również 
rozpatrywane przy okazji innych międzyrządowych porozumień uznanych za mające 
istotny wpływ na cele długofalowej polityki energetycznej UE, zwłaszcza na jej 
niezależność energetyczną; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje postępy 
poczynione w ramach prowadzonych przez Komisję negocjacji w sprawie umowy 
pomiędzy UE a Azerbejdżanem i Turkmenistanem dotyczącej budowy transkaspijskiego 
systemu rurociągów;

16. zwraca uwagę na utworzenie mechanizmu wymiany informacji dotyczących 
międzyrządowych umów w sprawie polityki energetycznej między państwami 
członkowskimi UE a państwami trzecimi, zwłaszcza, że mechanizm ten ukierunkowany 
jest na zwiększenie przejrzystości i skuteczności strategii politycznych oraz koordynacji 
między nimi w całej Unii Europejskiej; apeluje do państw członkowskich o wykazanie się 
większą ambicją w zapewnianiu tego, by nie przygotowywano porozumień sprzecznych z 
prawodawstwem wewnętrznego rynku energii; uważa, że Komisja powinna móc 
przeglądać projekty umów pod kątem ich zgodności z tym prawodawstwem, i tam, gdzie 
to istotne, brać udział w negocjacjach; uważa, że mechanizm wymiany informacji stanowi 
krok do przodu w dalszym koordynowaniu zakupów energii poza UE, co ma zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia celów planu działania w zakresie energii do roku 2050;

17. wzywa do tego, by plan działania w zakresie energii UE-Rosja oparty został na zasadach 
obopólnego poszanowania i wzajemności, opierających się na  Światowej Organizacji 
Handlu, Traktacie karty energetycznej i w przepisach trzeciego pakietu energetycznego; 
wzywa Komisję do skutecznego wdrożenia i wykonywania unijnych przepisów w 
zakresie rynku wewnętrznego i konkurencji w stosunku do wszystkich przedsiębiorstw 
sektora energetycznego działających na obszarze Unii; z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym niedawno przeprowadzone dochodzenie w sprawie antykonkurencyjnego 
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zachowania Gazpromu oraz jego europejskich filii i ubolewa nad politycznie 
umotywowanym dekretem prezydenta Federacji Rosyjskiej zakazującym swym 
przedsiębiorstwom energetycznym współpracy z instytucjami UE; domaga się, aby od 
każdego przedsiębiorstwa sektora energetycznego wymagano pełnej współpracy z 
organami dochodzeniowo-śledczymi; wzywa Komisję do zaproponowania odpowiedniej 
odpowiedzi na ten dekret i do zapewnienia dalszego przebiegu tego dochodzenia;

18. podkreśla, że aby zapewnić dostawy energii, trzeba rozwiązać problem spodziewanego 
wzrostu importu gazu i energii elektrycznej z państw trzecich do UE w krótko- i 
średnioterminowej perspektywie; ponownie zwraca uwagę na to, że w przypadku 
niektórych regionów i państw członkowskich wyzwanie to jest ściśle powiązane z 
zależnością od importu gazu i ropy naftowej z jednego państwa trzeciego; przyznaje, że 
sprostanie temu wyzwaniu wymaga między innymi zwiększenia roli rodzimych i 
odnawialnych zasobów energetycznych, które są niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności i bezpieczeństwa dostaw, a także działań ukierunkowanych na 
dywersyfikację portfela dostawców, szlaków dostaw i źródeł energii; stwierdza, że celem 
strategicznym w tym zakresie jest utworzenie południowego korytarza gazowego oraz 
osiągnięcie do 2020 r. przesyłu tym szlakiem dostaw pokrywających około 10–20% 
europejskiego zapotrzebowania na gaz, aby każdy europejski region uzyskał fizyczny 
dostęp do co najmniej dwóch różnych źródeł gazu;

19. odnotowuje znaczenie szeroko zakrojonej współpracy w regionie arktycznym, zwłaszcza 
pomiędzy krajami leżącymi w obszarze euroatlantyckim; apeluje zatem do Komisji o 
przeprowadzenie całościowej oceny korzyści i zagrożeń wynikających z zaangażowanie 
się UE w regionie Arktyki, obejmującej analizę ryzyka środowiskowego, z uwagi na 
bardzo wrażliwy i niezastąpiony charakter obszarów, zwłaszcza w Wysokiej Arktyce, 

20. wzywa Komisję do poparcia włączenia tak zwanej „klauzuli bezpieczeństwa 
energetycznego” do wszystkich umów handlowych, układów o stowarzyszeniu i umów o 
partnerstwie i współpracy z państwami - wytwórcami i z państwami tranzytowymi 
energii, która to klauzula określiłaby kodeks postępowania i wyraźnie określała środki, 
jakie należy podejmować w przypadku jednostronnej zmiany warunków umowy przez 
jednego z partnerów;

21. wzywa do ściślejszej współpracy Rady, Komisji i ESDZ tak, by mogły one wspólnie 
zabierać głos i działać w kwestiach dotyczących zewnętrznej polityki energetycznej; 
podkreśla potrzebę stworzenia w ramach ESDZ działu ds. polityki energetycznej oraz 
zaangażowania delegatur UE w prowadzenie na miejscu dyplomacji w zakresie 
energetyki; przypomina, że Parlament Europejski powinien być regularnie informowany o 
postępach w tej dziedzinie.
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