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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. z zadowoleniem odnosi się do wspólnej zewnętrznej polityki energetycznej UE, której 
celem jest zapewnienie bezpiecznych, zrównoważonych i konkurencyjnych dostaw 
energii dla przedsiębiorstw i obywateli, zmniejszenie zależności niektórych regionów UE 
od dostawców energii z krajów trzecich, a także stworzenie gospodarki energetycznej 
opartej na wysokim poziomie efektywności energetycznej oraz jak najszybsze przejście na 
przyjazne dla środowiska odnawialne źródła energii; wzywa Komisję Europejską do 
zadbania o to, aby wszystkie działania w ramach współpracy w zakresie polityki 
energetycznej były zgodne ze wspólną koncepcją polityki UE określoną w planie 
działania w dziedzinie energii na rok 2050;

2. apeluje o stworzenie większej synergii między unijną polityką handlową a energetyczną, 
zgodnie ze strategią Europa 2020; podkreśla potrzebę wspierania utworzenia światowych 
struktur zarządzania surowcami, umożliwiających zmniejszenie międzynarodowych 
napięć w tej dziedzinie, i w tym kontekście zaleca jako wzór do naśladowania 
Międzynarodowe Forum Energii (IEF); uważa, że jednym z najważniejszych priorytetów 
jest zawieranie długoterminowych umów na dostawy energii i surowców po uczciwych
cenach z naszymi strategicznymi partnerami handlowymi; w związku z tym wzywa Unię 
Europejską do przyjęcia spójnej strategii zawierania umów na dostawy energii z tymi 
partnerami;

3. zaleca, aby wprowadzić mechanizm wymiany informacji o umowach energetycznych 
między państwami członkowskimi i krajami trzecimi, aby dążyć do podjęcia wspólnych 
działań zewnętrznych w dziedzinie energii oraz zwiększyć przejrzystość importu energii 
do UE; zauważa, że wiele umów w dziedzinie energii zawiera części dotyczące 
inwestycji, dlatego też Komisja Europejska powinna zadbać o spójność między umowami 
dotyczącymi energii a umowami dotyczącymi inwestycji, a w szczególności o to, aby 
uprawnienia Parlamentu Europejskiego i wydawane przez niego zalecenia były 
uwzględniane w przyszłej polityce inwestycyjnej; podkreśla, że Komisja Europejska 
powinna odgrywać aktywną i wspierającą rolę w zakresie koordynacji umów 
międzypaństwowych, tak aby zapewnić realizację wszystkich zgłoszonych wymogów; 
przed podpisaniem umów w dziedzinie energii państwa członkowskie przedkładają te 
wynegocjowane umowy międzypaństwowe do zatwierdzenia Komisji Europejskiej, która 
dba o ich zgodność z prawodawstwem Unii, w szczególności z przepisami dotyczącymi 
handlu i inwestycji oraz zasadami rynku wewnętrznego energii, a także z 
długookresowymi celami energetycznymi i klimatycznymi Unii;

4. wzywa Komisję Europejską do promowania we wszystkich odpowiednich umowach 
handlowych, również w ramach WTO, przyjęcia zasad Inicjatywy Przejrzystości 
w Branżach Wydobywczych i międzynarodowych norm dotyczących zarządzania 
rynkami energetycznymi, w tym stopniowego wycofania dotacji na paliwa kopalne, 
określając przy tym ilościowe cele;
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5. podkreśla, że TWE powinien między innymi sprzyjać współpracy w dziedzinie systemów 
regulacyjnych, badań nad energią odnawialną i efektywnością energetyczną, syntezą 
jądrową i bezpieczeństwem nuklearnym oraz wzywa do prowadzenia regularnego dialogu 
w dziedzinie energii z Rosją i innymi partnerami w celu opracowania i lepszego 
egzekwowania międzynarodowych przepisów dotyczących wytwarzania, przesyłu, 
tranzytu, przechowywania i przetwarzania energii w sposób bezpieczny i skuteczny oraz 
dwustronnego handlu nowymi technologiami energetycznymi i nowymi produktami, 
takimi jak biopaliwa;

6. przypomina, że Unia Europejska zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 20% do 2020 r. oraz że poprawa efektywności energetycznej we 
współpracy z naszymi partnerami spoza UE ma istotne znaczenie dla osiągnięcia tego 
celu; uważa, że poprawa efektywności energetycznej stanowi źródło wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; dlatego też zwraca się do Komisji Europejskiej o 
wspieranie badań, rozwoju i innowacji w dziedzinie energii odnawialnych i technologii 
służących zwiększaniu efektywności oraz o promowanie racjonalnego wykorzystania 
energii; podkreśla, że Komisja powinna wspierać współpracę i strategiczne partnerstwa z 
krajami przechodzącymi na zrównoważoną gospodarkę w dziedzinie innowacji oraz 
badań i rozwoju, efektywności energetycznej i oszczędności energii, stosowania 
technologii w zakresie odnawialnej energii a także magazynowania energii, inteligentnych 
sieci oraz zrównoważonych systemów energetycznych oraz że powinna wynegocjować 
dostęp do rynku dla związanych z tym europejskich produktów i usług, promując 
jednocześnie stopniowe przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną za pomocą umów 
handlowych zawieranych np. z dostawcami energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o 
możliwie najmniejszej emisji gazów cieplarnianych; 

7. zgodnie z milenijnymi celami rozwoju dotyczącymi zapewnienia wszystkim dostępu do 
energii, ponownie podkreśla znaczenie, jakie ma zwiększenie bezpośrednich inwestycji
zagranicznych UE w budowę i modernizację infrastruktury energetycznej oraz w 
efektywność energetyczną w krajach rozwijających się poprzez potencjał produkcyjny, 
jaki stanowią odnawialne źródła energii, i tworzenie odpowiednich ram prawnych, aby 
przyczynić się do zróżnicowania ich koszyka energetycznego, zwiększając jednocześnie 
ochronę europejskich inwestycji w tej dziedzinie za pomocą odpowiednich środków 
prawnych;

8. wzywa Komisję Europejską do poparcia idei utworzenia kompleksowego unijnego 
systemu indeksacji cen gazu opartego na rynkowych cenach gazu, aby umożliwić 
wszystkim unijnym firmom handlującym gazem wymianę handlową z zewnętrznymi 
dostawcami gazu w bardziej uczciwy i przewidywalny sposób, niezależnie od cen ropy, a 
także aby nadal zwiększać konkurencję na wewnętrznym rynku gazowym UE.
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