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UZASADNIENIE

w odniesieniu do projektu sprawozdania PE521.547v01-00

Parlament Europejski, poprzez sprawozdanie z własnej inicjatywy, wnosi wkład do debaty na 
temat wypracowania szerokich ram polityki UE w zakresie klimatu i energii obowiązujących 
do roku 2030.Parlament odpowiada tym samym na zieloną księgę z dnia 27 marca 2013 r., za 
pośrednictwem której Komisja zapoczątkowała debatę na temat polityki w zakresie klimatu i 
energii na dziesięciolecie po roku 2020. 

Chociaż EP ma jasne ramy na okres do roku 2020 i dołożył starań, aby obniżyć emisję gazów 
cieplarnianych, promować odnawialne źródła energii oraz polepszyć wydajność energetyczną 
i gwarancję podaży energii, kolejne ramy polityki powinno się wypracować z dużym 
wyprzedzeniem z kilku przyczyn. Komisja jest zdania, że szybkie porozumienie w sprawie 
ram na okres do 2030 r. jest ważne z uwagi na długie cykle inwestycyjne jeżeli chodzi o 
infrastrukturę energetyczną, zwłaszcza w zakresie określania wytycznych, aby w opłacalny 
sposób osiągnąć konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną przed 2050 r. i zapewnić 
bezpieczeństwo energetyczne w Unii. Co więcej, przemysł wymaga większej pewności 
inwestycyjnej, a solidne ramy mogłyby pomóc przedsiębiorcom w podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych i tworzeniu miejsc pracy. Z drugiej strony nowe ramy muszą również 
uwzględniać wnioski wyciągnięte z obecnej polityki i brać pod uwagę obecny rozwój 
wewnątrz UE i na świecie (związany na przykład z trudnościami gospodarczymi i 
budżetowymi, światowymi rynkami energetycznymi, kosztem i przystępnością energii, 
ambicjami i zaangażowaniem partnerów międzynarodowych w redukcję emisji gazów 
cieplarnianych). Ponadto sprawozdanie z własnej inicjatywy powinno wesprzeć 
przygotowanie stanowiska UE w sprawie ewentualnej umowy międzynarodowej dotyczącej 
łagodzenia zmiany klimatu w 2015 r.

Do celów wspólnego sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii współsprawozdawcy proponują, by skupić się na sześciu kwestiach mających 
kluczowe znaczenie dla przyszłej polityki Unii w zakresie klimatu i energii:

- cele,

- spójność instrumentów polityki,

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, 

- wspieranie konkurencyjności gospodarki UE,

- uznanie różnic w zdolnościach państw członkowskich,

- stanowisko UE na poziomie międzynarodowym.


