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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 zmiany klimatu są zjawiskiem światowym, a ich skutki rozkładają 
się nierównomiernie w poszczególnych regionach na świecie; mając na uwadze, że nawet 
aspekty społeczno-ekonomiczne, koszty i korzyści będą się różniły w krajach 
rozwijających się i krajach bardziej rozwiniętych; mając na uwadze, że w związku z tym 
reakcje na zmiany 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 zmian klimatu od 
środków dostosowawczych służących ograniczaniu tych skutków; mając na uwadze, że 
ostatnie inicjatywy legislacyjne 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 część przyszłych działań w zakresie tworzenia nowych wzorców 
energetycznych na poziomie UE, 

C. mając na uwadze, że zmiany klimatu w nieunikniony sposób będą miały wpływ na popyt 
i podaż w sektorze energetycznym; mając na uwadze, że warunki pogodowe, takie jak 
intensywne opady deszczu, rosnące temperatury, fale upałów, susze, gwałtowne burze, 
powodzie i pożary, mogą wiązać się ze znaczącymi zakłóceniami i szkodami dla 
infrastruktury dostaw energii, wywierając tym samym bezpośredni wpływ na produkcję 
energii, jej transport i dostarczanie użytkownikom końcowym,

D. mając na uwadze, że różnicowanie źródeł energii i dostawców energii jest istotnym 
instrumentem umożliwiającym zagwarantowanie równego dostępu do odpowiednich 
dostaw energii, przy jednoczesnym dostosowaniu do celu UE w zakresie większego 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenia emisji CO2,

E. mając na uwadze, że Komisja i państwa członkowskie powinny uwzględniać środki 
dostosowawcze przy wdrażaniu i zmianie istniejących 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 środków 
dostosowawczych nawet w ramach istniejących systemów infrastrukturalnych, które będą 
generować wyższe koszty, jednak możliwe do przyjęcia, ponieważ są niższe niż koszty 
niepodejmowania działań w perspektywie średnio- i długoterminowej; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do dostarczenia informacji o tych kosztach i ich podziale 
w ramach specjalnego krajowego planu działania; 

2. zauważa, że aby zapobiegać katastrofom, we wszystkich sektorach przemysłu niezbędne 
są nowe środki, takie jak intensywniejsze kontrole bezpieczeństwa i wykorzystania lub 
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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;

3. 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 efektywność energetyczną oraz zagwarantować 
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z harmonogramem określonym 
w dyrektywie 2009/28/WE; wzywa państwa członkowskie do przedłożenia do dnia 
30 czerwca 2010 r. krajowych planów działania zgodnie z modelami i parametrami 
określonymi przez UE; 

4. podkreśla, że UE i państwa członkowskie powinny jasno określić wysokość swojego 
wkładu finansowego na rzecz współpracy technologicznej z partnerami 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 energii celem stworzenia zrównoważonej gospodarki energetycznej;

5. uznaje, że postępujące zmiany klimatu wywierają istotny wpływ na rozwój gospodarczy 
i mogłyby 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 zmian klimatu i że 
środki te nie powinny być ograniczone do wykorzystywania dochodu uzyskanego 
w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), lecz 
wymagają dodatkowych innowacyjnych funduszy ze źródeł publicznych i prywatnych; 

6. 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;

7. 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 zmianami klimatu 
wywierającymi wpływ na najbardziej narażone regiony w tych krajach; 

8. podkreśla, że równolegle z rozwijaną wspólnie z państwami członkowskimi inicjatywą 
Komisji na rzecz zintegrowanego, ogólnoświatowego systemu informacji o środowisku 
naturalnym należy zwiększyć niezbędne zasoby finansowe na badania i rozwój 
w zakresie zmian klimatu, aby poprawić dostępność danych dotyczących zmian 
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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; 

9. podkreśla w tym kontekście niezwykłe znaczenie inicjatyw na szczeblu lokalnym, 
propagujących aktywny udział w zapobieganiu zmianom klimatu, oraz zwraca uwagę na 
istotną rolę wymiany informacji na temat najlepszych praktyk oraz odpowiednich 
kampanii informacyjnych, skoordynowanych z szerzej zakrojonymi inicjatywami 
podejmowanymi przez organy krajowe i UE.


