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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji oraz podkreśla potrzebę konkretnych 
wniosków politycznych; jest przekonany, że podstawowe znaczenie ma uzgodnienie 
kierunku długoterminowej polityki Unii w interesie przewidywalności dla przemysłu i 
ogółu obywateli;

2. podkreśla ogromne znaczenie punktualnego, prawidłowego i pełnego wrażania 
obowiązującego prawodawstwa, w tym prac normatywnych wymaganych w trzecim 
pakiecie dotyczącym wewnętrznego rynku energii, aby do 2014 r. wypracować 
zintegrowany i konkurencyjny europejski wewnętrzny rynek energii;

3. jest przekonany, że otwarty, przejrzysty, zintegrowany i konkurencyjny wewnętrzny 
rynek energii jest potrzebny do osiągnięcia konkurencyjnych cen energii, bezpieczeństwa 
dostaw, trwałości oraz skutecznego wprowadzenia energii odnawialnej na wielką skalę, a 
także że stworzenie takiego rynku nadal pozostaje poważnym wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich; z zadowoleniem przyjmuje liberalizację wewnętrznego rynku 
energii jako niezbędny krok do obniżenia cen energii elektrycznej i gazu, jakie płaci 
konsument, przy jednoczesnym zagwarantowaniu większej przejrzystości i 
skuteczniejszego nadzoru tego rynku;

4. jest przekonany, że przejście na gospodarkę niskowęglową to szansa nie tylko pod 
względem zachowania trwałości, ale również bezpieczeństwa dostaw i konkurencyjności 
w Europie oraz że obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych może gwarantować 
przewagę konkurencyjną na rozwijającym się światowym rynku towarów i usług 
związanych z energią; podkreśla, że jest to szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
europejskich działających na rynku energii odnawialnej; 

5. zwraca uwagę, że w wyniku realizacji projektów w zakresie wychwytywania CO2, jego 
transportu i składowania pozostają niebezpieczne odpady, które wymagają składowania; 
jest przekonany, że Komisja w zbyt dużym stopniu polega na tej technologii; wzywa ją 
zatem do sporządzenia sprawozdania śródokresowego, w którym dokona ona oceny 
wyników stosowania subsydiowanych przez UE eksperymentalnych technologii 
wychwytywania i składowania CO2 w elektrowniach węglowych;

6. podkreśla rolę inteligentnych sieci w umożliwianiu dwukierunkowej komunikacji 
pomiędzy producentami a konsumentami elektryczności i zwraca uwagę, że inteligentne 
sieci mogą pozwolić konsumentom obserwować własną konsumpcję energii oraz 
dostosować ją;

7. zwraca uwagę na politykę energetyczną dla Europy, która uznaje potencjalny udział 
energii jądrowej w dziedzinach konkurencyjności, oszczędności, redukcji emisji CO2 oraz 
bezpieczeństwa dostaw; zwraca uwagę, że technologie energii jądrowej posiadają 
potencjał realizacji zarówno krótko-, jak i długoterminowych celów w dziedzinie energii i 
klimatu;

8. przyznaje, że takie instrumenty jak podatki energetyczne, podatki od emisji dwutlenku 
węgla oraz systemy handlu emisjami to główne narzędzia oszczędnej realizacji celów w 
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dziedzinie redukcji emisji, jest jednak zdania, że w ostatecznym rozrachunku stosowanie 
ich oznaczać będzie obciążanie konsumentów wyższymi cenami energii;

9. jest zdania, że należy jasno stwierdzić, jakie działania można realizować za 
pośrednictwem polityki energetycznej, a jakie za pośrednictwem polityki socjalnej; jest 
przekonany, że kwestią ubóstwa najlepiej zająć się w ramach polityki socjalnej, a nie w 
drodze regulowania cen energii.


