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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:

Analiza bieżącego celu na poziomie 20%

1. podkreśla, że kryzys gospodarczy doprowadził do znacznego zmniejszenia mocy 
produkcyjnych w przemyśle, spadku wzrostu gospodarczego oraz do przenoszenia miejsc 
pracy; zwraca uwagę, że każdą obniżkę PKB trzeba postrzegać jako koszt sam w sobie, 
co szkodzi potencjałowi inwestycyjnemu przemysłu; przestrzega przed wysnuwaniem 
ogólnych wniosków, że kryzys gospodarczy spowodował obniżenie kosztów 
ograniczenia emisji;

2. zauważa, że w oparciu o informacje uzyskane od różnych sektorów przemysłu można 
jednoznacznie wykazać, że obowiązujące obecnie przepisy UE dotyczące polityki
w zakresie ochrony środowiska, takie jak ETS, już powodują przenoszenie produkcji,
i jest zaniepokojony tym, że wyższe ceny emisji dwutlenku węgla nasiliłyby tę tendencję;

3. zgadza się z założeniem Komisji i Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), że 
opóźnianie inwestycji w niskoemisyjne technologie energetyczne spowodowałoby 
wyższe koszty na późniejszym etapie; uważa, że jeżeli UE ma zrealizować do 2050 r. 
swoje długoterminowe cele, które potwierdziła ponownie Rada Europejska w dniu 
4 lutego 2011 r., będzie musiała zwiększyć tempo swoich działań po osiągnięciu celu 
ograniczenia emisji o 20% w 2020 r.; z zadowoleniem przyjmuje zatem zamiar 
sporządzenia przez Komisję wykresów obrazujących realizację celów długoterminowych
w możliwie najoszczędniejszy sposób;

4. jest głęboko zaniepokojony faktem, że UE nie zmierza ku osiągnięciu celów 
polegających na zmniejszeniu zużycia energii o 20% w porównaniu z założeniami na rok 
2020 z powodu braku zaangażowania i ambicji państw członkowskich; 

5. z zadowoleniem odnosi się do faktu, że UE znajduje się na właściwej drodze do realizacji 
celów na rok 2020 dotyczących energii odnawialnej; 

6. podkreśla znaczenie inteligentnych sieci i inteligentnych liczników dla integracji energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych; pozytywnie ocenia pracę grupy zadaniowej ds. 
inteligentnych liczników i apeluje do Komisji, aby jak najszybciej przedłożyła szereg 
zaleceń; 

7. zauważa, że warunkiem koniecznym do terminowego osiągnięcia przez UE celów
w zakresie energii i klimatu jest przyspieszenie procedur wydawania zezwoleń na nowe 
przedsięwzięcia infrastrukturalne;

8. zwraca uwagę, że na cel w zakresie wydatków na badania naukowe wynoszący 3% PKB 
składają się wydatki sektora prywatnego (2%) i publicznego (1%); zauważa, że nadal 
szczególnie kłopotliwe jest osiągnięcie trzyprocentowego celu, zwłaszcza w przypadku 
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wydatków sektora prywatnego na badania naukowe; zwraca uwagę, że brak 
zaangażowania w zakresie finansowania badań naukowych utrudnia rozwój technologii 
przyjaznych środowisku;

9. ubolewa nad faktem, że dotując ceny energii i nie stosując ograniczeń ani limitów na 
emisje CO2, niektóre kraje zyskują relatywną przewagę; podkreśla, że ponieważ kraje te 
nie mają limitów emisji CO 2, które są przez to tańsze, mogą być mniej chętne do 
przyłączenia się do wielostronnego porozumienia dotyczącego zmiany klimatu;

Możliwości i narzędzia służące przekroczeniu celu 20%

10. apeluje o stosowanie ogólnej zasady, że w pierwszej kolejności należy podejmować 
najbardziej opłacalne środki na rzecz ograniczenia emisji; 

11. apeluje, aby jednym z priorytetów środków w zakresie polityki dotyczącej klimatu
w przyszłości była wydajność energetyczna; przyznaje, że osiągnięcie do 2020 r. 
dwudziestoprocentowego celu UE w zakresie wydajności energetycznej umożliwiłoby 
UE realizację jej zobowiązań dotyczących ograniczenia emisji o co najmniej 20% do 
2020 r.; uważa, że jak wynika z oceny wpływu przeprowadzonej przez Komisję, ten 
poziom ograniczenia emisji sprzyjałby nadal pod względem efektywności kosztów 
realizacji długoterminowego celu wynoszącego 80%-95%; 

12. apeluje do Komisji o podjęcie działań niezbędnych do zagwarantowania, że państwa 
członkowskie wywiążą się w pełni ze swoich zobowiązań w zakresie oszczędności 
energii albo poprzez wprowadzenie wymogu, że krajowe plany działania na rzecz 
wydajności energetycznej muszą być zatwierdzone przez Komisję, albo za pomocą 
innych środków;

13. podkreśla, że w wielu dziedzinach dzięki oszczędności energii i wydajności 
energetycznej można dodatkowo ograniczyć emisje w sposób najbardziej oszczędny; 
zwraca uwagę na niewykorzystany potencjał w zakresie charakterystyki energetycznej 
budynków, w szczególności istniejących budynków, sektora transportu, zamówień 
publicznych, produkcji, przetwarzania i przesyłu energii, w tym systemu lokalnego 
ogrzewania; przypomina, że zasadnicze znaczenie mają konkretne działania w tych 
dziedzinach i zwraca uwagę na odnośne propozycje zawarte w sprawozdaniu Bendtsena; 
nalega, aby środki na rzecz oszczędności energii zostały wdrożone w pierwszej 
kolejności na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym; 

14. zauważa, że Komisja oszacowała na 1 bilion EUR potrzeby inwestycyjne niezbędne do 
modernizacji infrastruktury energetycznej UE do 2020 r. oraz że będą one finansowane 
głównie ze środków pochodzących z taryf energetycznych; wzywa do przeprowadzenia 
tych inwestycji, aby zakończyć tworzenie powiązanego wzajemnie wewnętrznego rynku 
energii oraz znacznie ograniczyć emisje dwutlenku węgla europejskiego systemu 
energetycznego; 

15. apeluje o bardziej elastyczne stosowanie europejskiego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji, aby można było w większym stopniu uwzględniać faktyczny rozwój sytuacji 
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gospodarczej i dane dotyczące produkcji, a nie opierać się wyłącznie na danych 
historycznych; jest przekonany, że zasady dotyczące przydziału powinny zapewniać 
długoterminowe zabezpieczenie inwestycji oraz przewidywać elastyczne mechanizmy
w przypadku pogorszenia koniunktury gospodarczej (np. w celu uniknięcia nadmiernych 
przydziałów);

16. zwraca uwagę, że technologie z zakresu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla 
(CCS) mają coraz większe znaczenie z punktu widzenia ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla nie tylko w sektorze energetycznym; zauważa, że zgodnie z planem działania 
MAE w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w 2030 r. połowa 
wszystkich przedsięwzięć w dziedzinie CCS będzie realizowana w sektorze produkcji 
przemysłowej;

17. podkreśla, że opracowywanie i wdrażanie przełomowych technologii ma kluczowe 
znaczenie w walce ze zmianami klimatu a jednocześnie w przekonywaniu partnerów UE 
na całym świecie, że można zmniejszyć emisje bez utraty konkurencyjności i miejsc 
pracy; uważa za istotne, by Europa dała przykład, znacznie zwiększając wydatki 
przeznaczone na badania w dziedzinie technologii przemysłowych, które są przyjazne 
środowisku i energooszczędne, w ramach programu ramowego w zakresie badań 
naukowych; 

Wspólne korzyści i skutki

18. zauważa, że zgodnie z oceną Komisji ustalenie wyższego celu ograniczenia emisji 
doprowadziłoby do zmniejszenia do 2020 r. importu ropy i gazu nawet o 40 miliardów 
EUR przy założeniu, że baryłka ropy będzie kosztować w 2020 r. 88 USD; zwraca 
uwagę, że można by tym samym zmniejszyć nawet o 56% zależność UE od importu 
energii;

19. zauważa, że większe ograniczenie emisji w ramach ETS doprowadziłoby do dalszego 
wzrostu cen energii elektrycznej, co byłoby poważnym powodem do niepokoju dla 
przemysłu i konsumentów w UE;

20. twierdzi, że w odniesieniu do międzynarodowej konkurencyjności intensywniejsze 
działania UE na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatu spowodowałyby osiągnięcie 
przez międzynarodowych konkurentów UE przewagi pod względem kosztów
i jednocześnie prowadziłyby do powstania marginesów konkurencyjności 
przedsiębiorstw UE w zakresie technologii służących ochronie klimatu; jest zdania, że 
zawarcie porozumienia międzynarodowego oznaczałoby dla konkurentów UE rezygnację
z przewagi pod względem kosztów, podczas gdy margines konkurencyjności UE 
prawdopodobnie nie uległby zmianie; apeluje zatem do Komisji, aby zbadała, czy 
jednostronny ruch polegający na zwiększeniu celu UE w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych do poziomu ponad 20% stanowiłby zachętę dla innych krajów do 
przystąpienia do porozumienia międzynarodowego;

21. podkreśla, że Europie niezbędne są przyjazne środowisku innowacje, aby utrzymała ona 
silną pozycję na rozwijającym się w szybkim tempie światowym rynku technologii 
niskoemisyjnych;
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22. jest zaniepokojony faktem, że w odniesieniu do innowacji w zakresie trwałych 
technologii następuje już zmiana na pozycji lidera – Europę wyprzedzają inne części 
świata; stwierdza, że z najnowszych badań wynika, iż spośród 50 przedsiębiorstw 
uznanych za liderów w dziedzinie czystych technologii 24 mają siedzibę w Azji, 22
w Stanach Zjednoczonych, 3 w Europie i jedno w Kanadzie; podkreśla, że według 
badania firmy Ernst&Young dotyczącego roku 2010 Chiny i USA są 
najatrakcyjniejszymi regionami świata pod względem rozwoju energii ze źródeł 
odnawialnych;

Ocena ryzyka ucieczki emisji

23. stwierdza, że zgodnie z przepisami dotyczącymi ETS przemysł musiałby ograniczyć do 
2020 r. emisje gazów o 168 milionów ton; zwraca uwagę, że na mocy zaproponowanych 
przepisów dotyczących wskaźników emisyjności przemysł i tak będzie musiał nabyć 
znaczną część uprawnień do emisji, co oznacza dla przedsiębiorstw z UE znaczne koszty,
z którymi nie muszą borykać się ich światowi konkurenci;

24. ubolewa nad faktem, że Komisja nie uwzględniła w odpowiednim stopniu w swoich 
założeniach dotyczących ucieczki emisji ich dodatkowego wpływu na ceny energii 
elektrycznej; podkreśla, że przemysł zużywa 40% energii elektrycznej UE, przez co 
odczuwa on w dotkliwie każdy wzrost ceny emisji dwutlenku węgla wynikający
z przenoszenia kosztów na konsumentów przez sektor energii elektrycznej; 

25. zauważa, że istnieją różne prognozy dotyczące rynku dwutlenku węgla w 2020 r., np. 
€55/tCO2 zgodnie z wyliczeniami Komisji czy aż €67/tCO2 na podstawie scenariusza 
zakładającego ograniczenie emisji w UE o 30%; w związku z tym uważa prognozy 
Komisji opracowane w ramach oceny ryzyka ucieczki emisji za dość optymistyczne
i niewiarygodne;

Dalsze możliwości i wyzwania

26. uważa, że należy podjąć działania mające zagwarantować, że wzrost kosztów pracy
i energii wynikający z realizacji polityki UE w zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatu nie doprowadzi do dumpingu społecznego i ucieczki emisji; twierdzi zatem, że 
inne kraje rozwinięte lub rozwijające się powinny zobowiązać się do odpowiednich lub 
porównywalnych działań;

27. podkreśla, że wzrost cen emisji dwutlenku węgla doprowadzi do dalszego wzrostu 
kosztów energii elektrycznej; zaznacza, że każdy wzrost ceny emisji dwutlenku węgla
o 1 EUR skutkuje wzrostem o ponad 2 miliardy EUR dodatkowych kosztów 
ponoszonych przez obywateli w postaci opłat za energię elektryczną, których 40% 
przypada na przemysł; wzywa Komisję, aby szybko opracowała wytyczne dotyczące 
rekompensaty za koszty energii elektrycznej;

28. wyraża zaniepokojenie faktem, że do 47% wzrostu emisji CO2 związanych ze zużyciem 
energii w UE w latach 1990-2006 doprowadził głównie import z krajów o niższych 
ograniczeniach emisji CO2; zwraca się do Komisji, aby przeprowadziła ocenę tego, czy 
takie tendencje utrzymują się również, od kiedy istnieje ETS, i czy mogłyby wzrosnąć
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w trzeciej fazie wdrażania (20%-30%); uważa, że środki na rzecz przeciwdziałania 
tendencjom w zużyciu energii o takim poziomie emisji dwutlenku węgla, pod warunkiem 
że będą uczciwe i zgodne z zasadami WTO, mogłyby przyczynić się do zachęcenia 
partnerów handlowych UE do przystąpienia do porozumienia międzynarodowego;

29. wzywa Komisję do podjęcia następujących działań praktycznych:
 ocena wpływu wewnętrznej polityki UE w zakresie ograniczenia emisji na 

zatrudnienie, w tym na możliwości znalezienia pracy, potrzeby w zakresie 
przekwalifikowania i podniesienia kwalifikacji pracowników oraz wymogi dotyczące 
kształcenia i szkoleń,

 analiza stopnia, w jakim państwa członkowskie wywiązują się ze zobowiązania do 
przeznaczania co najmniej 50% dochodów ze sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji 
na środki na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatu i przystosowywania się do nich, 
oraz zaproponowanie w razie potrzeby odpowiednich środków,

 zapewnienie odpowiedniego finansowania planu SET,
 wspieranie wydajnego wykorzystywania przez państwa członkowskie funduszy 

strukturalnych i funduszy przeznaczonych na spójność, w szczególności na środki 
związane z wydajnością energetyczną,

 wprowadzenie innowacyjnych mechanizmów finansowych (takich jak programy 
cykliczne),

 przeznaczenie dodatkowych funduszy na środki podejmowane przez państwa 
członkowskie z Europy Środkowo-Wschodniej w sektorach nieobjętych ETS 
(budynki, transport, rolnictwo),

 nadanie priorytetowego znaczenia zmianom klimatu i energii w ósmym ramowym 
programie badawczym.


