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WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że zmiana klimatu jest zjawiskiem światowym, a jej skutki rozkładają 
się nierównomiernie w poszczególnych regionach na świecie i w poszczególnych 
sektorach; mając na uwadze, że nawet aspekty społeczno-ekonomiczne, koszty i korzyści 
będą się różniły w krajach rozwijających się i w krajach bardziej rozwiniętych; mając na 
uwadze, że w związku z tym reakcje na zmianę klimatu muszą obejmować środki 
dostosowawcze i strategie mające na celu skuteczne zagwarantowanie zrównoważonego 
rozwoju za pośrednictwem jasnych i kompleksowych planów działania we wszystkich 
odnośnych sektorach, 

B. mając na uwadze, że nie zawsze można rozdzielić łagodzenie skutków zmiany klimatu od 
środków dostosowawczych służących ograniczaniu tych skutków; mając na uwadze, że 
niedawne inicjatywy ustawodawcze UE w sprawie oznakowania opon, etykiet 
efektywności energetycznej oraz charakterystyki energetycznej budynków, wchodzące 
w skład pakietu efektywności energetycznej, odgrywają istotną rolę w obniżaniu emisji 
CO2 i powinny stanowić także część przyszłych działań w zakresie tworzenia nowych 
wzorców energetycznych na poziomie UE, 

C. mając na uwadze, że zgodnie ze zmienioną dyrektywą dotyczącą ETS państwa 
członkowskie powinny przeznaczać co najmniej 50% dochodów pochodzących z ETS 
na środki łagodzące oraz dostosowawcze,

D. mając na uwadze, że zmiana klimatu w nieunikniony sposób będzie miała wpływ na 
podaż energii, zewnętrzne aspekty bezpieczeństwa energetycznego UE i popyt na 
energię; mając na uwadze, że warunki pogodowe, takie jak intensywne opady deszczu, 
wzrost temperatury, fale upałów, susze, gwałtowne burze, powodzie i pożary, mogą 
wiązać się ze znaczącymi zakłóceniami i uszkodzeniami infrastruktury dostaw energii, 
wywierając tym samym bezpośredni wpływ na produkcję energii, jej transport 
i dostarczanie użytkownikom końcowym,

E. mając na uwadze, że różnicowanie źródeł oraz sposobów dystrybucji energii i dostawców 
energii jest istotnym instrumentem umożliwiającym zagwarantowanie równego dostępu 
do odpowiednich dostaw energii, przy jednoczesnym dostosowaniu do wyznaczonego 
przez UE celu polegającego na zwiększeniu wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych oraz zmniejszeniu emisji CO2,

F. mając na uwadze, że Komisja i państwa członkowskie powinny uwzględniać środki 
dostosowawcze przy wdrażaniu i zmianie obowiązujących i przyszłych przepisów, 
strategii politycznych i programów,

1. uznaje, że ekstremalne zjawiska klimatyczne w połączeniu z oczekiwanym wzrostem 
poziomu mórz i większymi wahaniami opadów deszczu wymagają nowych projektów 
i środków dostosowawczych na ich realizację, zwłaszcza w rolnictwie oraz w zakresie 
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zarządzania zlewniami i zlewiskami rzecznymi, nawet w ramach istniejących systemów 
infrastrukturalnych, co będzie generować wysokie koszty eksploatacji, jednak możliwe 
do przyjęcia, ponieważ są one znacznie niższe niż koszty niepodejmowania działań 
w perspektywie średnio- i długoterminowej; wzywa jednak do tego, aby naukowe 
podstawy takich środków spełniały kryteria wynikające z klimatologii, wraz 
z odpowiednimi procesami wzajemnej weryfikacji i oceny oraz na bieżąco w sposób 
przejrzysty aktualizowanymi wynikami badań; wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do dostarczenia informacji o tych kosztach i ich podziale w ramach specjalnego 
krajowego planu działania;

2. zauważa, że rozwijanie wzajemnie powiązanej infrastruktury energetycznej i penetracji 
usług szerokopasmowych na poziomie europejskim ułatwiałoby dostosowanie dzięki 
zwiększeniu potencjału adaptacyjnego i większemu podziałowi ryzyka;

3. wzywa Komisję do uwzględnienia dokładnej oceny ewentualnych zagrożeń związanych 
ze zmianą klimatu dla strategicznej infrastruktury obejmującej sieci energetyczne 
i telekomunikacyjne, które są kluczowe dla funkcjonowania rynku wewnętrznego; 

4. podziela pogląd, zgodnie z którym należy jak najszybciej opracować metodologie 
przystosowywania projektów infrastrukturalnych do warunków klimatycznych;

5. zauważa, że aby zapobiegać katastrofom, we wszystkich sektorach przemysłu niezbędne 
są nowe środki, takie jak intensywniejsze kontrole bezpieczeństwa i wykorzystania lub 
produkcji energii, które uzupełnią istniejące zharmonizowane normy budowlane, takie 
jak Eurokody dotyczące zatwierdzania wykorzystania budynków, w tym budynków 
przemysłowych, które muszą być zgodne z dyrektywą 85/337/EWG zmienioną 
dyrektywą 97/11/WE oraz z dyrektywą 2001/42/WE dotyczącą oceny oddziaływania na 
środowisko i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

6. podkreśla, że środki dotyczące dostaw energii i dostępu do energii należy określać 
w duchu solidarności między państwami członkowskimi i że UE powinna przyczyniać się 
do ukierunkowania światowej polityki na większą efektywność energetyczną oraz 
promowanie odnawialnych źródeł energii; podkreśla, że UE musi zapewniać 
odnawialne źródła energii zgodnie z harmonogramem określonym w dyrektywie 
2009/28/WE, wzywa państwa członkowskie do przedłożenia do dnia 30 czerwca 2010 r. 
ambitnych, kompleksowych i realistycznych krajowych planów działania zgodnie 
z modelami i parametrami określonymi przez UE, zauważając, że zapotrzebowanie 
każdego z państw członkowskich na energię ze źródeł odnawialnych musi być przede 
wszystkim pokryte przez produkcję krajową, podczas gdy mechanizm statystycznego 
transferu energii ze źródeł odnawialnych między państwami członkowskimi może być 
wykorzystywany jedynie we w pełni uzasadnionych przypadkach; 

7. podkreśla również, że w związku z tym natychmiastowe pierwszeństwo należy przyznać 
dodatkowym środkom mającym na celu wspieranie wspólnotowej strategii na rzecz 
osiągnięcia 20% wzrostu wydajności energetycznej do 2020 r.; uznaje również za 
stosowne rozważenie – w ramach oceny dotychczasowych programów działania na 
rzecz efektywności energetycznej – możliwości uczynienia tego celu prawnie wiążącym 
na poziomie wspólnotowym;
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8. podkreśla, że UE i państwa członkowskie powinny jasno określić wysokość swojego 
wkładu finansowego na rzecz współpracy technologicznej z partnerami – w świetle 
zobowiązań podjętych na kopenhaskiej Konferencji w sprawie Zmian Klimatu w 
zakresie wykorzystywania dochodów z aukcji w ramach wspólnotowego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS) oraz szybko uruchamianego finansowania – w celu 
zwiększenia inwestycji prywatnych i publicznych, szczególnie w kontekście przyszłych 
krajowych planów działania na rzecz efektywności energetycznej i krajowych planów 
działania na rzecz energii ze źródeł odnawialnych, i z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji zobowiązujący do znacznego zwiększenia środków na badania 
w dziedzinie energetyki celem wypracowania zrównoważonej gospodarki energetycznej;

9. uznaje, że postępująca zmiana klimatu wywiera istotny wpływ na rozwój gospodarczy 
i mogłaby stworzyć ryzyko poważnych zakłóceń działalności gospodarczo-społecznej; 
uważa, że gospodarcze środki dostosowawcze, w tym przejście na bardziej 
zrównoważoną produkcję przemysłową, wymagają jednocześnie udostępnienia 
dostatecznych funduszy na środki dostosowawcze i łagodzące skutki zmiany klimatu i że 
środki te nie powinny być ograniczone do wykorzystywania dochodu uzyskanego 
w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) –
przypominając o wynikającym z odnośnych przepisów zobowiązaniu do przeznaczenia 
co najmniej 50% takich dochodów na środki na rzecz klimatu, w tym na dostosowania, 
zarówno w UE, jak i w krajach rozwijających się – lecz wymagają dodatkowych 
innowacyjnych funduszy ze źródeł publicznych i prywatnych; podkreśla, że środki 
udostępniane przez poszczególne plany ożywienia gospodarczego należy również 
wykorzystywać na inwestycje w dostosowania, a w każdym razie powinny one 
uwzględniać kwestię przystosowania do zmiany klimatu;

10. uważa, że (również w odniesieniu do decyzji dotyczących dostosowywania) skutki dla 
jednego sektora często mają wpływ na inne sektory, w związku z czym wzywa Komisję 
do uwzględnienia tych interakcji przy wdrażaniu środków dostosowawczych;

11. podkreśla potrzebę dopilnowania, aby obowiązujące przepisy dotyczące udzielania 
pozwoleń przemysłowych oraz ocen oddziaływania na środowisko uwzględniały skutki 
zmiany klimatu dla każdej planowanej infrastruktury lub działalności przemysłowej; 
podkreśla, że w przypadku infrastruktury energetycznej wpływ zmiany klimatu należy 
brać pod uwagę zarówno na poziomie poszczególnych elementów infrastruktury, jak 
i w odniesieniu do krajowych oraz europejskich systemów energetycznych;

12. zauważa, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w wielu sektorach są szczególnie 
narażone na zmianę klimatu i często niedostatecznie do nich przygotowane; wzywa 
Komisję do oceny poziomu przygotowania MŚP do zmiany klimatu, włącznie 
z dostępnymi programami ubezpieczeniowymi, oraz do określenia możliwych narzędzi 
pomagających rozwiązać ten problem;

13. podkreśla znaczenie ustanowienia krajowych planów dostosowawczych w oparciu 
o wspólne europejskie ramy prawne umożliwiające państwom członkowskim 
planowanie działań adaptacyjnych i przekazywanie informacji o nich, także w zakresie 
energetycznych systemów i strategii politycznych; uważa, że takie plany powinny 
obejmować mapy ryzyka pokazujące instalacje energetyczne i przemysłowe, które 
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w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych mogą stanowić zagrożenie dla 
środowiska naturalnego lub zdrowia publicznego; wzywa do udostępniania takich 
informacji opinii publicznej i pozostałym państwom członkowskim;

14. wzywa Komisję, by rozważyła zwiększenie ilości środków publicznych przeznaczonych 
na współpracę międzynarodową w ramach przyszłego ósmego programu ramowego, 
zarówno z: 

a. krajami rozwiniętymi celem upowszechniania technologii pozyskiwania energii ze 
źródeł odnawialnych, jak i

b. krajami rozwijającymi się celem wspierania ich walki ze zmianą klimatu 
wywierającą wpływ na najbardziej narażone regiony w tych krajach, zawsze 
z uwzględnieniem szczególnej sytuacji każdego regionu, przy czym kryterium 
stanowi rozwój społeczny i gospodarczy tych regionów w krajach rozwijających się, 
z którymi organizowana jest współpraca międzynarodowa; 

c. krajami trzecimi sąsiadującymi z UE, w których skutki zmiany klimatu są podobne 
do tych obserwowanych na terenie UE;

15. podkreśla, że należy zwiększyć niezbędne zasoby finansowe na badania i rozwój 
w zakresie zmiany klimatu; jest zdania, że – w szczególności wobec braku pewności 
naukowej dotyczącej skali czasowej i zakresu problemu oraz konkretnych obszarów 
geograficznych i sektorów produkcyjnych, które zostaną dotknięte skutkami zmiany 
klimatu w Europie – konieczne jest przeznaczenie funduszy na badania w zakresie 
klimatu, co może być skuteczniej realizowane na poziomie europejskim i będzie 
stanowić solidną podstawę opracowywania strategii politycznych na rzecz dostosowania 
do zmiany klimatu; uważa również za konieczne zwiększenie finansowania rozwijanej 
wspólnie z państwami członkowskimi inicjatywy Komisji na rzecz zintegrowanego, 
ogólnoświatowego, wspólnego systemu informacji o środowisku naturalnym, aby 
poprawić dostępność danych dotyczących zmian zachodzących w środowisku; ponadto 
podkreśla, że należy uwzględnić również inne środki, takie jak znaczące zwiększenie 
finansowania działań w zakresie dostosowywania do zmian klimatu i ich łagodzenia, 
związanych z projektami i programami w dziedzinie badań i rozwoju;

16. z zadowoleniem przyjmuje niedawne ogłoszenie Komisji dotyczące inwestycji w rozwój 
technologii niskowęglowych (plan EPSTE), wyraźnie podkreślające fakt, że innowacje 
technologiczne konieczne do osiągnięcia celów UE w dziedzinie energetyki oraz polityki 
klimatycznej zakładają natychmiastową współpracę między inwestorami publicznymi 
i sektorem prywatnym; podkreśla również, że plan UE dotyczący inwestowania w te 
technologie musi dać pierwszeństwo technologiom opartym na odnawialnych źródłach 
energii przy zapewnieniu udziału w programach z zakresu efektywności energetycznej 
wszystkich rynkowych interesariuszy, zwłaszcza MŚP;

17. podkreśla znaczenie usług satelitarnych dla działań ratowniczych w przypadku klęsk 
żywiołowych; z zadowoleniem przyjmuje w tym względzie szybkie wsparcie udzielone 
przy pomocy systemu GMES organom odpowiedzialnym za ochronę ludności po 
dramatycznym trzęsieniu ziemi na Haiti; wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do 
spowodowania, aby system GMES stał się jak najszybciej w pełni operacyjny;
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18. podkreśla w tym kontekście wielkie znaczenie inicjatyw na szczeblu lokalnym, takich 
jak zalesianie i ponowne zalesianie, dla aktywnego udziału w zapobieganiu zmianie 
klimatu, oraz zwraca uwagę na istotną rolę wymiany informacji na temat najlepszych 
praktyk oraz odpowiednich kampanii informacyjnych, np. o tym, jak tereny nadmorskie, 
górskie, wyspiarskie oraz nizinne powinny dostosowywać się do zmiany klimatu, 
w koordynacji z szerzej zakrojonymi inicjatywami podejmowanymi przez organy 
krajowe i UE w celu bardziej efektywnego wdrażania wspólnotowych przepisów, 
strategii i programów w tym zakresie; zwraca również uwagę, że regiony peryferyjne 
mogą wnieść znaczący wkład dzięki zdecentralizowanej produkcji energii, 
przyczyniając się do osiągnięcia większej efektywności energetycznej poprzez 
ograniczanie marnotrawstwa zasobów w sieci oraz lepsze zarządzanie popytem;

19. uważa, że w celu stworzenia odpowiednich podstaw wiedzy na temat dostosowania do 
zmiany klimatu i przyspieszenia rozwoju technologii adaptacyjnych należy w pełni 
wykorzystywać wszystkie dotychczasowe inicjatywy UE, takie jak tworzenie „wspólnot 
wiedzy i innowacji” (WWiI) zajmujących się pod auspicjami Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii łagodzeniem skutków zmian klimatu i dostosowywaniem do 
nich;

20. podkreśla, że jeśli chodzi o zapewnianie skutecznego wdrażania europejskich ram 
działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, czynnikiem decydującym będzie 
włączenie tych ram w spójne i ambitne porozumienie ogólnoświatowe (o prawnie 
wiążących celach) dotyczące środków na rzecz zwalczania zmian klimatu oraz 
zaznacza, że UE musi jako pierwsza zmierzać w tym kierunku; 
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