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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  wzywa państwa członkowskie do przystosowania sieci infrastruktury energetycznej do 
koszyka energetycznego niezbędnego do realizacji celów UE dotyczących energii 
odnawialnej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i racjonalizacji zużycia energii; 
ponadto wzywa państwa członkowskie do zakończenia procesu modernizacji infrastruktury 
energetycznej UE poprzez wprowadzenie korytarzy dostaw na całym terytorium UE, 
przekształcenie tradycyjnych sieci w inteligentne sieci i zapewnienie bezpiecznych dostaw 
gazu przy rozbudowie sieci gazowych, co mogłoby przyczynić się do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych;

2. podkreśla fakt, że najważniejsze inwestycje w infrastrukturę energetyczną muszą zostać 
wykonane przed 2050 r. w celu osiągnięcia unijnych założeń gospodarki niskoemisyjnej; 
zauważa, że niewykonanie tych inwestycji może spowodować znaczny wzrost kosztów 
spowodowany degradacją środowiska, rosnące ceny energii, obniżenie bezpieczeństwa 
energetycznego i zwiększenie zależności energetycznej, jak również spadek zatrudnienia i 
dobrobytu; inwestycje te mogą pochodzić z sektora prywatnego lub publicznego, natomiast 
dochody z podatku od transakcji finansowych, z podatku od emisji dwutlenku węgla oraz z 
handlu uprawnieniami do emisji mogłyby zostać użyte w celu uzupełnienia braku środków 
i pobudzenia inwestycji, np. w celu dostosowania sieci energetycznych do wymogów 
związanych z energią odnawialną;

3. zauważa, że istnieją poważne zagrożenia dla infrastruktury energetycznej, tj. ryzyko 
operacyjne (np. przeciążenia, ciągłość dostawy), ryzyko naturalne (np. trzęsienia ziemi, 
powodzie) czy ryzyko spowodowane przez człowieka/ryzyko polityczne (np. kwestie 
bezpieczeństwa, terroryzm); wzywa zatem do podjęcia decyzji w sprawie rozwoju 
inteligentnych sieci na podstawie analizy korzyści i kosztów zgodnie z dyrektywą 
2008/114/WE dotyczącą infrastruktury krytycznej; proponuje, aby państwa członkowskie 
sporządziły mapy ryzyka jako narzędzie podejmowania decyzji i nadzorowania wyników 
wdrażania inteligentnych sieci w celu poprawy połączeń między sieciami;

4. zachęca do przyjęcia jak najsurowszych norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla 
wszystkich infrastruktur energetycznych, m.in. w oparciu o programy współpracy między 
państwami członkowskimi, w celu zmniejszenia nieufności społeczeństwa i przyczynienia 
się do zwiększenia akceptacji społecznej; zaleca państwom członkowskim, aby udzielały 
stosownych informacji obywatelom, społeczeństwu obywatelskiemu, podmiotom 
gospodarczym i partnerom społecznym na temat zintegrowanych i niezawodnych źródeł 
energii, bezpieczeństwa dostaw, integracji źródeł energii odnawialnej, oraz aby umożliwiły 
konsumentom dostęp do nowych zdobyczy technologii i inteligentnej energii w celu 
zwiększenia wydajności energetycznej;

5. wzywa państwa członkowskie do modernizacji krajowych sieci energetycznych i 
połączenia ich z europejską super inteligentną siecią, zapewniając jednocześnie 
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zwiększenie możliwości magazynowania energii na terenie UE oraz stabilny i bezpieczny 
przepływ energii w przystępnej cenie; ponadto podkreśla potrzebę dostosowania 
wszystkich sieci energetycznych, aby umożliwić swobodny dostęp do energii wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych, jak również aby zmodernizować sieci w celu uniknięcia strat 
energii; podkreśla także potrzebę podjęcia dalszych działań mających na celu przyłączenie 
obszarów odizolowanych (np. wysp i regionów peryferyjnych) do europejskiej sieci 
energetycznej;

6. zwraca uwagę na znaczenie potencjału tworzenia ekologicznych miejsc pracy związanych 
z rozwojem infrastruktury energetycznej (np. usługi związane z ubezpieczeniami, 
badaniami naukowymi i rozwojem, technologią i innowacją), wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do integracji polityk mających na celu przeszkolenie i przystosowanie 
zawodowe pracowników do ekologicznych miejsc pracy we wszystkich innych 
dziedzinach polityki UE;

7. zgadza się ze stanowiskiem Komisji, że metoda „blue print” pozwoli na realizację 
priorytetowych projektów poprzez szybsze i bardziej przejrzyste procedury udzielania 
zezwoleń; jednocześnie wzywa Komisję i państwa członkowskie do odpowiedniego 
zastosowania procedur związanych z oceną oddziaływania na środowisko i strategiczną 
oceną oddziaływania na środowisko; ponadto podkreśla potrzebę zwiększenia udziału 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, co może wpłynąć na poprawę zaufania 
publicznego oraz akceptację instalacji.


