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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030

(2013/2135 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając zieloną księgę Komisji pt. „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do 
roku 2030” (COM(2013)0169),

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 191, 
192 i 194,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z dnia 
20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu 
ziemnego,

– uwzględniając dyrektywę 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

– uwzględniając białą księgę Komisji pt. „Plan utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu” (COM(2011)0144) oraz rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 
15 grudnia 2011 r. w sprawie planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 
transportu – dążenia do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu 
transportu1,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Plan działania prowadzący do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” (COM(2011)0112) oraz rezolucję 
Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania 
prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.2,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy” 
(COM(2011)0571) oraz rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w 
sprawie zasobooszczędnej Europy3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wpływu działalności 
wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przemysłowych, 
energetycznych i innych aspektów wydobycia gazu łupkowego i olei łupkowych5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 listopada 2012 r. dotyczącą konferencji 

                                               
1 Teksty przyjęte, 15.12.2011, P7_TA(2011)0584.
2 Teksty przyjęte, 15.3.2012, P7_TA(2012)0086.
3 Teksty przyjęte, 24.5.2012, P7_TA(2012)0223.
4 Teksty przyjęte, 21.11.2012, P7_TA(2012)0443.
5 Teksty przyjęte, 21.11.2012, P7_TA(2012)0444.
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w sprawie zmian klimatu w Ad-Dausze (Katar) (COP 18)1,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Plan działań w dziedzinie energii do 2050 r.” 
(COM(2011)0885) oraz rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2013 r. w 
sprawie planu działania w dziedzinie energii do 2050 r., przyszłości z energią2,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Energia odnawialna: ważny uczestnik 
europejskiego rynku energii” (COM(2012)0271) oraz rezolucję Parlamentu Europejskiego 
z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie bieżących wyzwań i szans związanych z energią 
odnawialną na europejskim wewnętrznym rynku energii3,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Uruchomienie wewnętrznego rynku energii” 
(COM(2012)0663) oraz rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 10 września 2013 r. w 
sprawie uruchomienia wewnętrznego rynku energii4,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji pt. „Stan europejskiego rynku uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla w 2012 r.” (COM(2012)0652),

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Strategia UE w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu” (COM(2013)0216),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii zgodnie z art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii a także opinie Komisji Rozwoju i Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
(A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że cele w zakresie bezpieczeństwa dostaw, konkurencyjności i klimatu 
są celami najwyższej wagi dla UE, są ze sobą nierozerwalnie powiązane i należy się nimi 
zająć oraz rozpatrywać je na równej stopie;

B. mając na uwadze, że powyższe wynika z zapisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), zgodnie z którym polityka Unii w dziedzinie energetyki obejmuje 
funkcjonowanie rynku energii, bezpieczeństwo dostaw energii, efektywność 
energetyczną, oszczędność energii, odnawialne formy energii oraz wzajemnie połączenia 
między sieciami energii;

C. mając na uwadze, że wspólnota międzynarodowa w trakcie szczytu klimatycznego w 
Kopenhadze w 2009 r. zobowiązała się do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury 
do poziomu poniżej 2°C na przestrzeni XXI wieku;

                                               
1 Teksty przyjęte, 22.11.2012, P7_TA(2012)0452.
2 Teksty przyjęte, 14.3.2013, P7_TA(2013)0088.
3 Teksty przyjęte, 21.5.2013, P7_TA(2013)0201.
4 Teksty przyjęte, 10.9.2013, P7_TA(2013)0344.
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D. mając na uwadze, że według danych Eurostatu UE zmniejszyła emisję CO2 w latach 
1990-2011 o 16,97% i jest na najlepszej drodze, aby osiągnąć swój cel na 2020 r. w tym 
zakresie;

E. mając na uwadze, że według szacunków MAE UE jest odpowiedzialna tylko za 11% 
globalnej emisji gazów cieplarnianych a proporcje te mają się zmniejszyć w przyszłości, a 
zatem mimo ograniczonych możliwości zmniejszania globalnej emisji w wyniku działań 
jednostronnych, UE może odegrać szczególną znaczącą rolę; w związku z powyższym UE 
musi przyjąć jasne stanowisko w odniesieniu do osiągnięcia wiążącego porozumienia w 
Paryżu w 2015 r.;

F. mając na uwadze, że inwestorzy i branża przemysłowa potrzebują precyzyjnych i 
długoterminowych ram w zakresie polityki UE w dziedzinie klimatu i energii, 
zapewniającego wyższy poziom pewności mający na celu wspieranie długoterminowych 
inwestycji sektora prywatnego oraz zmniejszenie powiązanego z nimi ryzyka;

G. mając na uwadze, że w komunikacie Komisji w sprawie planu działań w dziedzinie 
energii do 2050 r. popartym przez Parlament Europejski zawarto stwierdzenie, że 
efektywność energetyczna, energia ze źródeł odnawialnych oraz infrastruktura 
energetyczna są opcjami przynoszącymi same korzyści (opcje „no regrets”) oraz że należy 
wziąć pod uwagę odpowiednie polityki i narzędzia mające na celu wspieranie 
konkurencyjności Europy;

H. mając na uwadze, że w 2011 r. UE wydała 573 mld EUR na import paliw kopalnych a jej 
zależność od importu energii prawdopodobnie będzie wzrastać;

I. mając na uwadze, że badania wskazują, iż modernizacja sieci jest najlepszym sposobem 
na poprawienie rynku wewnętrznego, redukcję kosztów energii i stymulowanie 
konkurencyjności przemysłu;

Cele

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie ram polityki w zakresie 
klimatu i energii do roku 2030 i oczekuje, że Rada Europejska zajmie się tymi kwestiami, 
przygotowując realistyczne, ale ambitne odpowiedzi;

2. zwraca się do Komisji o przyjęcie podejścia wielopłaszczyznowego, którego skuteczność i 
efektywność pod względem kosztów należy wspomagać skoordynowaną i spójną polityką 
nastawioną w jednakowym stopniu na rozwiązanie takich kwestii jak cele związane z 
konkurencyjnością, bezpieczeństwem dostaw energii oraz klimatem (np. zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, źródła energii odnawialnej i efektywność energetyczna);

3. wzywa Radę Europejską do podtrzymania postępów poczynionych na szczeblu UE oraz 
do ustanowienia ambitnych, lecz realistycznych celów polityki UE na okres do 2030 r., 
które uwzględniałyby kontekst ekonomiczny, społeczny, środowiskowy, międzynarodowy 
oraz technologiczny, oraz do ustanowienia precyzyjnych, stabilnych, długoterminowych i 
efektywnych pod względem kosztów ram dla branży przemysłowej i inwestorów;

4. jest zdania, że systemy wsparcia, jeśli będą lepiej wykorzystywane, mogłyby być 
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odpowiednim narzędziem wspomagającym rozwój źródeł energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej; dostrzega istotną rolę Komisji w przekazywaniu wytycznych 
w tym zakresie;

5. zwraca uwagę, że niektóre źródła energii odnawialnej powinny być teraz postrzegane jako 
dojrzałe technologicznie źródła energii, w związku z czym dotacje dla nich powinny być 
stopniowo wycofywane, tak aby możliwe było ponowne przydzielenie tych środków na 
programy związane z badaniami i rozwojem oraz na źródła energii odnawialnej, które jak 
dotąd nie są efektywne pod względem kosztów; zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie wpływu pierwszeństwa dyspozycyjnego energii ze źródeł odnawialnych 
na ogólne koszty energii;

6. podkreśla, że zwiększona efektywność energetyczna oraz oszczędności w zakresie energii 
będą odgrywać kluczową rolę w dekarbonizacji sektora energetycznego;

7. zwraca się do Komisji o opracowanie lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby pomóc w opracowywaniu bardziej spójnego 
podejścia UE do efektywności energetycznej; wierzy, że należy zrobić więcej, aby 
wspomóc branżę przemysłową UE w dalszej redukcji intensywności energetycznej;

8. zwraca uwagę, że system handlu emisjami jako jeden z kamieni węgielnych pakietu 
klimatyczno-energetycznego UE powinien być w stanie najlepiej pełnić swoją główną 
funkcję, którą jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz skuteczne reagowanie na 
sytuacje spowolnienia gospodarczego i poprawy koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, a nie zapewnianie inwestorom odpowiednich zachęt do inwestowania w 
technologie niskoemisyjne, co powinno być postrzegane wyłącznie jako cel drugorzędny a 
nie jako podstawa oceny, czy system działa zgodnie z oczekiwaniami;

9. zwraca uwagę, że UE potrzebuje kompleksowych ram polityki na okres do 2030 r., które 
będą stanowiły zachętę do inwestycji i do długoterminowej dekarbonizacji sektorów 
nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji; w związku z powyższym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do weryfikacji celów nieobjętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności państw 
członkowskich pod względem możliwości definiowania własnych sposobów na realizację 
ich celów w ramach podziału wysiłków między państwami;

10. dostrzega znaczącą rolę kogeneracji w zwiększaniu efektywności energetycznej w 
przyszłości;

Spójność instrumentów polityki

11. zwraca się do państw członkowskich o usprawnienie współpracy i interakcji na szczeblu 
UE w celu zapewnienia większej spójności środków krajowych;

12. przypomina, iż precyzyjne, spójne i konsekwentne ramy polityki i ramy regulacyjne są 
kwestią kluczową we wspieraniu niezbędnych inwestycji w ramach technologii 
przynoszących same korzyści (opcje „no regrets”) określonych w ramach planu działań w 
dziedzinie energii do 2050 r. w sposób efektywny pod względem kosztów oraz 
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zrównoważony;

13. zwraca się do Komisji o przeanalizowanie interakcji między celami w zakresie klimatu i 
energii w celu osiągnięcia najwyższej skuteczności polityk na szczeblu UE, z 
uwzględnieniem nie tylko PKB poszczególnych państw, ale również zdolności każdego 
państwa członkowskiego;

14. wierzy, że należy zachęcać państwa członkowskie i regiony do usprawniania współpracy 
w celu optymalizacji skuteczności rozwoju źródeł energii odnawialnej; w tym kontekście 
Komisja może odegrać istotną rolę jako koordynator, zapewniający wsparcie finansowe i 
przygotowujący dla państw członkowskich odpowiednie analizy źródeł energii 
odnawialnej i potencjału;

15. wzywa Komisję do przedłożenia analizy możliwości osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju źródeł energii odnawialnej, z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko, 
aspektów związanych z zależnością od surowców i cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać stabilne źródła energii odnawialnej, takie jak energia 
wodna, biomasa lub energia geotermalna;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do możliwie najbardziej kompleksowego 
włączenia agendy w dziedzinie oszczędnego gospodarowania zasobami do wszystkich 
innych polityk;

17. zwraca się do Komisji o przeprowadzenie oceny ewolucji oszczędności energii w UE;

18. wzywa Komisję do stworzenia łatwo dostępnej internetowej bazy danych dotyczącej 
najlepszych praktyk w dziedzinie oszczędnego gospodarowania zasobami;

Bezpieczeństwo energetyczne

19. podkreśla znaczenie strategii energetycznej skupiającej się na rozwoju bezpieczeństwa 
energetycznego oraz konkurencyjności gospodarczej i przemysłowej w UE, tworzeniu 
stanowisk pracy, aspektach społecznych oraz ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak również 
przyspieszenie rozwoju źródeł energii odnawialnej;

20. podkreśla, że przy zapewnianiu bezpieczeństwa dostaw państwa członkowskie muszą 
mieć możliwość wykorzystania wszystkich ich rodzimych źródeł energii zgodnie z 
politykami, które zapewniają bezpieczne i zrównoważone poszukiwania geologiczne, 
wydobywanie i używanie tych zasobów;

21. podkreśla, że w miarę jak UE dąży do celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, 
należy kłaść nacisk na model niezależności energetycznej między państwami 
członkowskimi poprzez zagwarantowanie szybkiego ukończenia wewnętrznego rynku 
energii UE; wierzy ponadto, że ukończenie infrastruktury supersieci UE, łączących 
północ, południe, wschód i zachód, umożliwi UE najlepsze wykorzystanie przewagi 
komparatywnej każdego z państw członkowskich i wzywa do dalszego wspierania 
zdecentralizowanej produkcji energii na skalę mikro oraz do rozwoju bardziej 
inteligentnych infrastruktur energetycznych we wszystkich państwach członkowskich; 
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dlatego zwraca uwagę na konieczność ścisłej koordynacji polityki państw członkowskich 
oraz zapewnienia wspólnych działań, solidarności i przejrzystości z uwagi na to, że 
decyzje w obszarach krajowej polityki energetycznej mogą wpłynąć na inne państwa 
członkowskie; sugeruje, że wskazane byłoby ustalenie, czy i jak do realizacji powyższych 
zadań można by wykorzystać doświadczenie i instrumenty Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER);

22. jest przekonany, że brak pełnego wdrożenia przepisów dotyczących wewnętrznego rynku 
energii pozostaje jedną z głównych przeszkód w ukończeniu tego rynku; podkreśla 
znaczenie eliminacji pozostałych wąskich gardeł w zakresie infrastruktury oraz 
przypadków zawodności rynku, jak również zagwarantowania, że nie będą tworzone 
żadne nowe bariery stojące na przeszkodzie w integracji rynku gazu i energii elektrycznej;

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii – w jednakowym stopniu osoby indywidualne, 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa – stanowią samo sedno 
wewnętrznego rynku energii i powinni oni odnosić korzyści z niższych cen energii, być 
objęci należytą ochroną oraz odpowiednio informowani poprzez zapewnienie łatwego 
dostępu do informacji; w tym celu wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
ukończenia, w trybie pilnym, rynku wewnętrznego, osiągnięcia bezpieczeństwa dostaw 
oraz połączeń międzysystemowych sieci zgodnie z art. 194 TFUE;

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć wystarczające 
zdolności umożliwiające zaspokojenie popytu w momentach szczytowych i w okresach 
trudności (politycznych lub technologicznych) oraz że należy zatem utworzyć i 
podtrzymywać zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla potrzebę składowania i 
zwiększonej elastyczności sieci w odpowiedzi na nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

25. zauważa, że niektóre państwa członkowskie będące wyspami energetycznymi wciąż są 
całkowicie odizolowane od europejskich sieci gazowych i elektrycznych, i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co pogarsza ich konkurencyjność; podkreśla, że bez 
zasadniczych inwestycji w infrastrukturę zobowiązanie Unii Europejskiej, aby żadne 
państwo członkowskie nie pozostało odizolowane od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione i w przypadku tych państw członkowskich zostanie ono złamane; w związku 
z powyższym popiera szybkie ukończenie wewnętrznego rynku energii;

26. zwraca się do Komisji, aby ta zbadała potencjał składowania energii w UE oraz różne 
możliwe technologie w tym zakresie;

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej infrastruktury energetycznej oraz budowanie 
nowej, inteligentnej i elastycznej infrastruktury na cele wytwarzania, przesyłu, dystrybucji 
i składowania energii jest kwestią zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego i spójnego 
rynku energii, oraz podkreśla, że należy przeprowadzić inwestycje na dużą skalę 
równolegle z inwestycjami w regionalne a nawet lokalne sieci;

Wspieranie konkurencyjności gospodarki UE

28. wierzy, że otwarty i przejrzysty rynek wewnętrzny, gdzie wszystkie przedsiębiorstwa z 
UE oraz z państw trzecich przestrzegają wspólnotowego dorobku prawnego w obszarze 
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energii, może pomóc we wzmacnianiu pozycji w negocjacjach dostawców energii z UE w 
porównaniu z konkurencją z zewnątrz;

29. wzywa Komisję do uruchomienia badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów modelów rynkowych w perspektywie zapewnienia 
konsumentom rozsądnych cen energii elektrycznej i zapobiegania ucieczce emisji; w 
związku z powyższym zwraca się do Komisji, aby możliwie szybko przedstawiła 
dodatkową ocenę oraz propozycje zalecanych działań w celu zapobiegnięcia ryzyku 
ucieczki emisji spowodowanej przenoszeniem instalacji produkcyjnych poza UE, 
skupiającą się w szczególności na dodatkowych scenariuszach na wypadek ograniczenia 
lub zaniechania dalszych ogólnoświatowych działań w zakresie redukcji emisji dwutlenku 
węgla;

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci UE na rynku ogólnoświatowym kładą ogromny 
nacisk na rozwój technologiczny, innowację i usprawnianie procesów przemysłowych; 
zauważa również, że wzrost ich gospodarek jest znacznie szybszy niż w przypadku UE; 
stwierdza, że UE powinna traktować priorytetowo obszary badań i rozwoju oraz 
innowacji;

31. zachęca Komisję do opracowania sposobu pomiaru konkurencyjności między UE a jej 
głównymi konkurentami, który mógłby opierać się na przykład na polityce budżetowej, 
badaniach i rozwoju, innowacjach, cenach energii dla przemysłu oraz obciążeniach 
regulacyjnych;

32. wyraźnie podkreśla, że w przyszłości polityka UE powinna zajmować się 
komparatywnymi mocnymi i słabymi stronami swojej gospodarki, w szczególności w 
odniesieniu do jakichkolwiek umów o wolnym handlu, do jakich przystąpi UE, 
szczególnie w perspektywie planowanej umowy o wolnym handlu ze Stanami 
Zjednoczonymi (TTIP), gdzie ceny energii znacząco spadały a wysiłki mające na celu 
obniżenie emisji gazów cieplarnianych nie dorównują postępom uczynionym w UE;

Uznanie różnic w zdolnościach państw członkowskich

33. z zadowoleniem przyjmuje uwagi Komisji, zgodnie z którymi cele UE w zakresie klimatu 
i energii odnoszą różne skutki w każdym z państw członkowskich oraz w odniesieniu do 
ich obywateli, oraz zgodnie z którymi usprawiedliwia to prace w oparciu o bardziej 
sprawiedliwy podział wysiłków, z uwzględnieniem PKB poszczególnych krajów, 
osiągnięcia w zakresie obniżania emisji od 1990 r., emisję na mieszkańca, potencjał 
gospodarczy i potencjał źródeł energii odnawialnej oraz efektywność energetyczną;

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE, że ostateczna decyzja w sprawie koszyka 
energetycznego leży po stronie państw członkowskich i powinny one mieć możliwość 
wykorzystywania i rozwijania różnych podejść do technologii i źródeł energii, rozsądnych 
pod względem środowiskowym oraz akceptowalnych społecznie i gospodarczo;

35. podkreśla, że główny kierunek planowanych działań powinien skupić się na wdrażaniu 
scenariuszy działań, które uwzględniają potencjał państw członkowskich, perspektywy 
rozwoju nowych, efektywnych pod względem kosztów technologii oraz globalne skutki 
wdrożenia proponowanej polityki, tak aby istniała możliwość zaproponowania celów w 
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zakresie zmniejszenia emisji na następne lata;

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach przemysłu ciężkiego; w związku z powyższym zwraca 
się do Komisji, aby ta zbadała możliwość utworzenia funduszu, który mógłby stanowić 
dźwignię dla inwestycji, w miarę możliwości finansowanego z udziału w zyskach z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;

UE na szczeblu międzynarodowym

37. zauważa, że obecnie niektóre z krajów o gospodarkach wschodzących oraz krajów 
rozwiniętych są zaangażowane w zróżnicowane polityki i inwestycje w zakresie klimatu, 
łącznie z wdrażaniem własnych systemów handlu emisjami;

38. zauważa, że ważną kwestią jest utrzymanie wiodącej roli UE oraz aby państwa 
członkowskie mówiły jednym głosem w celu określenia mocnego wspólnego stanowiska, 
którego będą bronić w trakcie negocjacji w Paryżu w 2015 r. mających na celu osiągnięcie 
nowego wiążącego porozumienia ogólnego w zakresie klimatu;

39. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.


