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WSKAZÓWKI

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

1. wzywa Komisję do rozwijania wewnętrznego rynku energii w oparciu o wspólne 
stanowisko w sprawie polityki energetycznej uzgodnione między Komisją, Parlamentem 
Europejskim i państwami członkowskimi w taki sposób, aby szanować prawo państw 
członkowskich do wprowadzania własnych koszyków energetycznych przy zachowaniu 
zgodności z nadrzędnymi zasadami UE, jakimi są zrównoważony rozwój, 
konkurencyjność, efektywność energetyczna i ochrona klimatu, poprzez wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim przy zapewnieniu bezpieczeństwa 
dostaw poprzez ściślejszą współpracę z krajami sąsiednimi;

2. zachęca państwa członkowskie UE do okazania solidarności w stawianiu czoła 
wyzwaniom energetycznym XXI w., a tym samym do tchnięcia pozytywnej energii w 
działania Unii oparte na art. 194 TFUE;

3. podkreśla potrzebę doprowadzenia do synergii między strategią energetyczną UE a 
stosunkami zewnętrznymi ze strategicznymi dostawcami energii, aby w przyszłych 
porozumieniach handlowych przywiązywano większą wagę do bezpieczeństwa dostaw 
energii i efektywności energetycznej oraz aby zagwarantować UE długoterminowy dostęp 
do surowców oraz możliwości rozwoju, co leży w interesie obu stron;

4. uważa, że efektywność energetyczna powinna być propagowana na szczeblu 
międzynarodowym i powinna stać się światowym priorytetem, a w związku z tym 
powinna zostać włączona do przyszłych strategii politycznych UE w zakresie energii, 
rozwoju oraz handlu międzynarodowego;

5. wzywa Komisję do wspierania projektów dotyczących energii słonecznej, wiatrowej oraz 
bioenergii w państwach nienależących do UE; uważa, że zdecentralizowane dostawy 
energii zwiększają bezpieczeństwo dostaw energii; jest również zdania, że należy zadbać 
o przyłączenie do ponadregionalnych sieci energetycznych; twierdzi, że takie inicjatywy 
jak np. DESERTEC powinny zostać opracowane i ukształtowane w taki sposób, aby 
odzwierciedlać interesy UE oraz państw nienależących do UE;

6. apeluje do Komisji, aby za pośrednictwem porozumień handlowych przyspieszyła 
przyjmowanie zgodnych z normami UE zasad w zakresie bezpieczeństwa i efektywności 
energetycznej dotyczących wytwarzania, przesyłu, tranzytu, magazynowania i 
przetwarzania importowanej i eksportowanej energii i rafinowania surowców 
energetycznych oraz aby zainicjowała na szczeblu WTO stworzenie globalnych 
standardów, które pobudzą otwarty i uczciwy handel bezpiecznymi i odnawialnymi 
źródłami energii oraz nowymi innowacyjnymi technologiami energetycznymi;

7. uważa dywersyfikację źródeł energii, szlaków dostaw i infrastruktury, połączenia 
międzysieciowe w przypadku ropy naftowej i gazu oraz inteligentne sieci za elementy 
kluczowe dla długoterminowego bezpieczeństwa i trwałości dostaw energii dla Unii 
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Europejskiej i krajów trzecich; przypomina, że te kierunki polityki odgrywają również 
zasadniczą rolę we wspieraniu rozwoju nowych technologii energetycznych oraz 
tworzeniu miejsc pracy w Unii Europejskiej oraz w krajach trzecich;

8. podkreśla konieczność wykorzystania potencjału innowacyjności firm UE i usług 
publicznych UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i związanych z nią 
technologii, włącznie z technologiami służącymi efektywności energetycznej i 
zaawansowanymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, aby za pośrednictwem 
porozumień handlowych promować stopniowe przechodzenie do gospodarki 
niskoemisyjnej, co stworzy nowe możliwości sprzedaży produktów UE i fachowej wiedzy 
w tej dziedzinie, lub też – w odpowiednich przypadkach – transferu tej wiedzy;

9. potwierdza znaczenie intensyfikacji badań oraz wzrostu inwestycji kapitałowych UE, 
takich jak bezpośrednie inwestycje zagraniczne UE w budowę i modernizację 
infrastruktury energetycznej w UE i w krajach rozwijających się, głównie za 
pośrednictwem partnerstwa publiczno-prywatnego i spółek joint venture, lub też – w 
stosownych przypadkach – partnerstwa publiczno-publicznego, i zachęcania w ten sposób 
do transferu technologii oraz dywersyfikacji koszyka energetycznego w tych krajach;

10. wzywa Komisję Europejską do zadbania o większą przejrzystość rynku w 
międzynarodowym handlu energią; podkreśla, że nadużyciom i manipulacjom na rynku 
należy zapobiegać przy pomocy przepisów międzynarodowych;

11. z zadowoleniem przyjmuje decyzję rządu Ekwadoru o zaprzestaniu eksploatacji pola 
naftowego w parku narodowym Yasuni w Amazonii ze względu na ochronę środowiska 
oraz ograniczenie zależności od eksportu energii kopalnej, a także uważa, że UE powinna 
wesprzeć te oraz podobne działania.



AD\832421PL.doc 5/5 PE445.901v03-00

PL

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia 29.9.2010

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

23
0
1

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader 
Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Metin Kazak, David Martin, 
Emilio Menéndez del Valle, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, 
Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca 
Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł 
Zalewski

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Pino Arlacchi, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Miloslav Ransdorf, 
Jarosław Leszek Wałęsa

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) 
podczas głosowania końcowego

Franziska Keller


