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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W kierunku nowej strategii energetycznej dla Europy 2011–2020
(2010/2108 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dokument podsumowujący Komisji pt. „W kierunku nowej strategii 
energetycznej dla Europy 2011-2020” opublikowany w dniu 7 maja 2010 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Rady Europejskiej i Parlamentu 
Europejskiego z dnia 10 stycznia 2007 r. pt. „Europejska polityka energetyczna” 
(COM(2007)0001) oraz późniejszy komunikat Komisji skierowany do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu 
Regionów z dnia 13 listopada 2008 r. pt. „Drugi strategiczny przegląd sytuacji 
energetycznej – plan działania dotyczący bezpieczeństwa energetycznego i solidarności 
energetycznej UE” i towarzyszące mu dokumenty (COM(2008)0781),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie drugiego strategicznego 
przeglądu sytuacji energetycznej1,

– uwzględniając trzeci pakiet energetyczny składający się z rozporządzenia (WE) nr 
713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki, rozporządzenia (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, rozporządzenia (WE) nr 
715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych 
gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, dyrektywy 
2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE („dyrektywa w sprawie energii 
elektrycznej” lub „ED”) oraz dyrektywy 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 
2003/55/WE („dyrektywa w sprawie gazu ziemnego” lub „dyrektywa NGD”)2,

– uwzględniając pakiet dotyczący energii i zmian klimatu składający się z rozporządzenia 
(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. nr 443/2009 
określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach 
zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich 
pojazdów dostawczych, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 
98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0038.
2 Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 1.
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wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw 
wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 
93/12/EWG, dyrektywę 2009/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej 
dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenia 
(WE) nr 1013/2006 oraz decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, 
zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 
2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych1,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wspólnej 
europejskiej polityki zagranicznej w dziedzinie energetyki2,

– uwzględniając Traktat Karty Energetycznej (TKE) z dnia 17 grudnia 1994 r. 
ustanawiający ramy prawne dla międzynarodowej współpracy energetycznej wraz z 
projektem protokołu w sprawie tranzytu,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 z dnia 
13 lipca 2009 r. ustanawiające program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez 
przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki 
(Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej)3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiający program 
wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty 
na projekty w dziedzinie energetyki (zmieniający rozporządzenie (WE) nr 663/2009) 
(COM(2010)0283),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 4 maja 2010 r. w 
sprawie realizacji programu Transeuropejskich Sieci Energetycznych w latach 2007–2009 
(COM(2010)0203),

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i 
uchylającego dyrektywę 2004/67/WE (COM(2009)0363) (sprawozdanie Vidala-
Quadrasa),

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie planu działania na rzecz racjonalizacji 
zużycia energii: sposobów wykorzystania potencjału (COM(2006)0545),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. skierowane do Rady i 
Parlamentu Europejskiego w sprawie postępów w dziedzinie działań na rzecz 
zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji 

                                               
1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 1.
2 Dz.U. C 292 E z 28.8.2008, s. 206.
3 Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 31.
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infrastrukturalnych (COM(2010)0330),

– uwzględniając projekt konkluzji Rady z dnia 21 maja 2010 r. pt. „W kierunku nowej 
strategii energetycznej dla Europy 2011–2020”1, 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/32/WE z dnia 5 
kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dyrektywa w sprawie usług 
energetycznych)2,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/8/WE z dnia 11 lutego 
2004 r. w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło 
użytkowe na rynku wewnętrznym energii zmieniającą dyrektywę 92/62/EWG (Dyrektywa 
CHP)3,

– uwzględniając art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-
0000/2010),

A. mając na uwadze, że wraz z Traktatem z Lizbony zaczyna się nowy okres dla Unii, co 
wymaga dostosowania naszych celów i strategii, aby móc w pełni wdrożyć traktat,

B. mając na uwadze, że Unia musi zmierzyć się z problemem niedostatecznego wdrażania 
prawodawstwa z zakresu energetyki oraz ogólnych strategii energetycznych, co wymaga 
objęcia przez Komisję zdecydowanego przewodnictwa, aby wyeliminować tę lukę,

C. mając na uwadze, że Europa jest w dalszym ciągu i coraz bardziej zależna od importu 
zagranicznych źródeł energii, zwłaszcza jeśli chodzi o paliwa kopalne, 

D. mając na uwadze, że w następnej dekadzie potrzebne będą poważne inwestycje 
energetyczne, zwłaszcza w nowe elektrownie i sieci energetyczne, co ukształtuje koszyk 
energetyczny na dłuższy czas i będzie wymagało nowej dywersyfikacji instrumentów 
finansowych,

E. mając na uwadze, że inwestycje w sektor energetyczny wymagają bardzo dużego nakładu 
środków oraz że istnieje potrzeba stworzenia stabilnych, długoterminowych ram 
regulacyjnych, co pozwoli przedsiębiorstwom na podejmowanie rozsądnych z punktu 
widzenia ekonomii i ochrony środowiska decyzji inwestycyjnych,

F. mając na uwadze, że infrastruktura energetyczna powinna być finansowana przede 
wszystkim z taryf energetycznych; mając również na uwadze, że potrzebna może okazać 

                                               
1 9744/10
2 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 64.
3 Dz.U. L 52 z 21.2.2004, s. 50.
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się również pomoc z UE w przypadku gdy rynek nie będzie w stanie samodzielnie 
sfinansować takich inwestycji, w szczególności w regionach najmniej rozwiniętych,

G. mając na uwadze, że załamanie gospodarcze w następstwie kryzysów finansowych 
opóźniło inwestycje w sektorze energetycznym; uważa jednak, że kryzys może również 
być dla Europy okazją do przeprowadzenia reform,

H. mając na uwadze, że zrównoważona i dynamiczna gospodarka powinna dążyć do 
uniezależnienia wzrostu gospodarczego od zużycia energii, w szczególności poprzez 
zwiększenie efektywności energetycznej na jednostkę produkcji,

Wprowadzenie: Strategia mająca na celu zagwarantowanie pełnego wdrożenia Traktatu 
z Lizbony

1. z zadowoleniem przyjmuje dokument podsumowujący Komisji pt. „W kierunku nowej 
strategii energetycznej dla Europy 2011–2020” jako pierwszy krok w stronę 
kompleksowej polityki energetycznej UE w kontekście strategii UE 2020;

2. uważa, że wszelka przyszła strategia powinna być nakierowana na realizację zapisanych 
w Traktacie z Lizbony celów utworzenia jednolitego rynku energii, zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw, efektywności energetycznej i oszczędności oraz promowania 
połączeń sieci energetycznych, oraz prowadzić do zmniejszenia zależności od importu 
energii oraz zwiększenia wewnętrznej produkcji energii;

3. podkreśla, że proponowana strategia powinna być realizowana przede wszystkim w duchu 
solidarności i odpowiedzialności, gdzie żadne państwo członkowskie nie pozostaje w tyle 
ani nie jest odizolowane, a wszystkie państwa członkowskie podejmują działania na rzecz 
zagwarantowania wspólnego bezpieczeństwa w Unii; zwraca uwagę na włączenie 
konkretnego rozdziału poświęconego energetyce (art. 194 TFUE) gwarantującego solidną 
podstawę prawną dla działań Unii w oparciu o metodę wspólnotową;

4. podkreśla, że aby osiągnąć te cele Unia potrzebuje długoterminowej wizji polityki 
energetycznej, której towarzyszyć będą precyzyjne i kompleksowe krótkoterminowe 
plany działań;

Zapewnienie funkcjonowania rynku energii
5. podkreśla, że ukończenie wewnętrznego europejskiego rynku energii jest elementem 

niezbędnym dla realizacji celów polityki UE; uważa, że powinno się to odbyć w oparciu o 
jasne ramy prawne, przy surowym egzekwowaniu przepisów, gdzie Komisja w razie 
potrzeby będzie w większym stopniu kierować do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości sprawy o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego;

6. silnie podkreśla potrzebę pełnego wdrożenia obecnego unijnego prawodawstwa z zakresu 
energii oraz wypełnienia unijnych celów energetycznych; zwraca uwagę na potrzebę 
szybkiego wdrożenia postanowień trzeciego pakietu energetycznego;

7. w przypadku braku reakcji ze strony państw członkowskich, wzywa Komisję do 
rozważenia jako ostatecznego środka ponownego przedłożenia obowiązujących obecnie 
dyrektyw w formie rozporządzeń, aby zagwarantować ich pełne i bezpośrednie 
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stosowanie na jednolitym rynku;

8. uważa, że należy wzmocnić rolę organów regulacyjnych na rynku energii oraz współpracę 
między krajowymi organami regulacyjnymi a Komisją, w szczególności w odniesieniu do 
rynków detalicznych i hurtowych; zauważa, że jeśli kompetencje Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER) i europejskiej sieci operatorów systemów 
przesyłowych (ENTSO) okażą się niewystarczające do utworzenia bardziej 
zintegrowanych regionalnych i europejskich rynków energii, być może konieczna będzie 
zmiana ich mandatu;

9. zauważa potrzebę zwiększenia przejrzystości na rynkach hurtowych; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Komisji, że wystąpi ona z wnioskiem w sprawie 
przejrzystości i integralności na rynkach zakupu i sprzedaży energii;

10. przypomina o badaniu sektorowym Komisji w 2005 r.; wzywa do przeprowadzenia 
drugiego badania sektorowego w sektorze energii w 2012 r.;

11. wzywa Komisję do zorganizowania dorocznego szczytu z przedstawicielami komisji 
parlamentów narodowych zajmujących się energetyką i posłów do Parlamentu 
Europejskiego poświęconego polityce energetycznej, przepisom dotyczącym energetyki 
oraz pokrewnym kwestiom w celu osiągnięcia lepszego wzajemnego zrozumienia;

Wspieranie nowoczesnych zintegrowanych sieci

12. stanowczo podkreśla, że wszelkie opóźnienia w rozwoju nowoczesnych, obejmujących 
całą Unię sieci energii elektrycznej zagrażają ambicji UE osiągnięcia do 2020 r. celu 20% 
energii odnawialnej oraz celom efektywności energetycznej; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem fakt, że strategia energetyczna koncentruje się przede wszystkim na infrastrukturze 
w celu przyspieszenia wdrażania nowoczesnych, obejmujących całą Unię zintegrowanych 
sieci;

13. podkreśla, że tylko paneuropejska sieć energetyczna niekończąca się na granicach państw 
członkowskich, umożliwi pełną realizację wewnętrznego rynku energii;

14. uważa, że dziesięcioletni plan rozbudowy sieci (TYNDP) mający na celu zintegrowanie 
sieci energii elektrycznej i gazowych UE powinien zostać wdrożony i zrealizowany do 
2020 r.; podkreśla potrzebę lepszych połączeń między sieciami gazowymi a terminalami 
LNG, co powinno doprowadzić do zakończenia izolacji rynkowej w przypadku niektórych 
państw członkowskich;

15. uważa, że aktualny program Transeuropejskich Sieci Energetycznych (TEN-E) był 
nieefektywny i przyczynił się w niewielkim stopniu do budowy połączeń między 
państwami członkowskimi; uważa że przy okazji proponowanego pakietu infrastruktury 
energetycznej oraz zastąpienia TEN-E powinno się zatem: 

a) ocenić problem zezwoleń na budowę infrastruktury energetycznej i zlikwidować 
biurokrację;

b) określić projekty priorytetowe oraz ustalić kryteria wyboru kluczowych inwestycji 
na rzecz rozwoju wewnętrznego rynku energii;
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c) ustalić jasne kryteria i wytyczne dla państw członkowskich dotyczące funduszy 
publicznych i unijnych przeznaczonych na infrastrukturą energetyczną;

d) zwiększyć wsparcie finansowe obejmując nim fazę wdrażania projektów;

e) stworzyć transgraniczny model podziału kosztów, w szczególności jeśli chodzi o 
skoordynowany rozwój infrastruktury i energii odnawialnej;

16. uważa, że nowa perspektywa finansowa powinna odzwierciedlać priorytety polityczne 
UE, jak określono w strategii 2020, co zakłada przeznaczenie większej ilości środków z 
budżetu na politykę energetyczną, w tym infrastrukturę;

17. uważa, że innowacyjne instrumenty finansowe (jak na przykład instrumenty podziału 
ryzyka i systemy kredytowe w bankach państwowych) mogłyby być istotnym narzędziem 
wspierania inwestycji w infrastrukturę energetyczną i efektywność energetyczną; wzywa 
zatem Komisję do coraz częstszego zastępowania tymi systemami tradycyjnych pożyczek;
zdecydowanie popiera wniosek dotyczący wykorzystania środków własnych z budżetu 
UE jako zabezpieczenia pożyczek w celu zachęcania do inwestycji prywatnych i 
partnerstw publiczno-prywatnych;

18. podkreśla, że niektóre państwa członkowskie potrzebują dodatkowego wsparcia ze strony 
Unii na potrzeby infrastruktury, jakiego same tylko rynki nie są w stanie zapewnić, w tym 
środków na zastąpienie starych elektrowni, sieci przesyłu energii elektrycznej i sieci 
dostaw;

19. proponuje utworzenie mechanizmu koordynacji w celu zagwarantowania, że krajowe 
programowanie rozwoju sieci przesyłu energii elektrycznej odbywa się zgodnie z 
dziesięcioletnim planem rozwoju sieci;

20. podkreśla, że w oparciu o konkluzje grupy zadaniowej ds. inteligentnych sieci Komisja 
powinna zagwarantować w odniesieniu do inteligentnych sieci korzystne ramy 
regulacyjne na szczeblu UE, z uwzględnieniem wspólnych unijnych norm dotyczących 
rozwoju tych sieci; wspiera projekt pilotażowy dotyczący rozpowszechniania 
inteligentnych liczników;

21. wzywa Komisję do przygotowania przed końcem tego roku oceny wpływu w odniesieniu 
do przyszłości światowego i unijnego rynku gazu, w tym wpływu już zaplanowanej 
infrastruktury gazowej (np. projekt Nabucco), nowych terminali LNG, wpływu gazu 
łupkowego na rynek gazowy USA (w szczególności na zapotrzebowanie na import LNG) 
oraz oddziaływania ewentualnego rozwoju rynku gazu łupkowego w UE na 
bezpieczeństwo dostaw gazu i cen gazu w przyszłości;

Lepsze wykorzystanie potencjału w zakresie efektywności energetycznej UE
22. wydajność energetyczna i energooszczędność powinny być kluczowymi priorytetami 

każdej przyszłej strategii, ponieważ jest to opłacalne rozwiązanie dla ograniczenia 
zależności energetycznej UE przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy, 
zwalczania zmian klimatu, zapobiegania wzrostowi taryf energetycznych oraz postępu w 
zakresie oszczędnego gospodarowania zasobami;
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23. z zadowoleniem przyjmuje przegląd planu działania na rzecz efektywności energetycznej;  
wzywa Komisję do uwzględnienia opinii Parlamentu Europejskiego;

24. uważa, że działania na rzecz większej efektywności energetycznej, obok zużycia 
przemysłowego i na potrzeby gospodarstw domowych, powinny koncentrować się na 
zużyciu energii pierwotnej, łącznie z przetwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i 
dostawami;

25. popiera wprowadzenie kolejnych mechanizmów rynkowych nieopartych na podatkach w 
celu zwiększenia wydajności energetycznej jako sposobu stymulowania konkurencyjności 
gospodarki UE; 

26. wzywa państwa członkowskie do uzgodnienia wspólnej metody pomiaru krajowej 
wydajności energetycznej i celów oszczędnościowych i monitorowania postępów w 
zakresie realizacji tych celów; podkreśla, że prawnie wiążące cele można uwzględnić 
dopiero wtedy, gdy zostanie uzgodniona wspólna metodologia;

27. wspiera wielopoziomowe zarządzanie i zdecentralizowane podejście do polityki 
energetycznej i efektywności energetycznej, łącznie z inicjatywą inteligentnych miast;

28. wzywa Komisję do przygotowania komunikatu w sprawie sposobów zwiększenia 
wydajności w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w obrębie UE poprzez dążenie 
do stworzenia ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt w odniesieniu do odnawialnych 
źródeł energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona najbardziej opłacalna, co wiąże się z niższymi 
cenami za elektryczność; uważa, że w perspektywie średnioterminowej, można utworzyć 
regionalne grupy rynkowe w zakresie energii odnawialnej;

29. wzywa Komisję do przeanalizowania przedstawionych przez państwa członkowskie 
krajowych planów działania w odniesieniu do energii odnawialnej; wzywa Komisję, aby 
w razie potrzeby podjęła działania mające na celu wsparcie niektórych państw 
członkowskich w poprawie ich planów; wzywa Komisję do wykorzystania mechanizmów 
współpracy przewidzianych w dyrektywie, aby udzielić wsparcia tym państwom 
członkowskim, które tego potrzebują;

Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 
30. uważa, że w koordynacji z ESDZ Komisja powinna dopilnować, by Unia miała jednolite 

stanowisko w sprawie energii;

31. uważa, że wszystkie zewnętrzne rurociągi i inne sieci energetyczne wchodzące na 
terytorium Unii Europejskiej powinny być zarządzane zgodnie z przejrzystymi 
porozumieniami oraz zasadami wewnętrznego rynku, łącznie z przepisami dotyczącymi 
dostępu trzeciej strony oraz klauzulami przeznaczenia; wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że obecne i przyszłe porozumienia dotyczące rurociągów i 
porozumienia handlowe przestrzegają europejskiego acquis w dziedzinie energii, a w 
razie potrzeby do podjęcia odpowiednich kroków;

32. wzywa do dalszego rozszerzenia członkostwa we Wspólnocie Energetycznej, tak aby 
objąć nim większą liczbę krajów sąsiedzkich UE; podkreśla, że Komisja powinna 
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dopilnować terminowego i pełnego wdrożenia przez jej członków prawodawstwa 
unijnego z zakresu energii, przede wszystkim poprzez uwarunkowanie dostępności 
środków UE stosowaniem obowiązków wynikających z traktatu;

33. uważa, że należy wzmocnić rozdział poświęcony energii obejmujący polityczną i 
technologiczną współpracę w każdym porozumieniu z państwami sąsiedzkimi, w 
szczególności poprzez wzmocnienie programów poświęconych efektywności 
energetycznej i przepisów regulujących rynek wewnętrzny;

34. z zadowoleniem przyjmuje powrót Rosji na posiedzenia konferencji poświęconej Karcie 
Energetycznej; wzywa Komisję dołożenia starań, aby traktat objął większą liczbę krajów, 
a na forum konferencji poświęconej Karcie Energetycznej do pracy na rzecz 
wynegocjowanego porozumienia prowadzącego do pełnej ratyfikacji traktatu i jego 
protokołów przez Rosję; podkreśla, że energia powinna być centralnym punktem 
porozumienia będącego następstwem umowy o partnerstwie i współpracy z Rosją oraz że 
porozumienie to powinno być podstawą dla stosunków poszczególnych państw 
członkowskich z Rosją;

35. wzywa Komisję do zagwarantowania, że rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa 
dostaw gazu będzie w pełni stosowane po jego wejściu w życie, w szczególności jego 
mechanizmy wczesnego ostrzegania;

36. wzywa Komisję i zainteresowane państwa członkowskie do dalszych prac na rzecz 
wdrażania unijnego projektu gazociągu Nabucco, który mógłby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo dostaw gazu w Unii Europejskiej; wzywa do jak najszybszego obsadzenia 
stanowiska koordynatora projektu Nabucco;

37. wzywa do przeprowadzenia specjalnego dialogu energetycznego z krajami rejonu Morza 
Kaspijskiego; z zadowoleniem przyjmuje prace nad współpracą na rzecz rozwoju rejonu 
Morza Kaspijskiego; 

38. wzywa do promowania inicjatyw DESERTEC i śródziemnomorskiego planu słonecznego 
poprzez wspieranie zdecentralizowanych elektrowni wykorzystujących energię słoneczną 
w rejonie Afryki Północnej oraz ich przyłączenia do sieci;

39. uważa, że przydatne byłoby stworzenie minimalnych standardów UE w zakresie 
wydawania pozwoleń i zatwierdzania projektu w odniesieniu do nowych elektrowni 
jądrowych;

40. zachęca do budowy terminali LNG, w szczególności w krajach najbardziej narażonych na 
przerwy w dostawie gazu oraz wspiera takie projekty;

Promowanie badań naukowych i rozwoju oraz innowacji w dziedzinie energii 
41. wzywa do ścisłego monitorowania wdrażania planu EPSTE oraz do zidentyfikowania 

przeszkód dla mobilizacji prywatnych inwestycji;

42. wspiera rozwój opłacalnych nowych technologii magazynowania energii elektrycznej, 
łącznie z wykorzystaniem ogniw wodorowych i innych ogniw paliwowych, co 
pozwoliłoby na zwiększenie udziału zmiennych źródeł energii odnawialnej;
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43. wzywa Komisję do promowania i wsparcia finansowego projektów pilotażowych w UE 
na rzecz wykorzystania niekonwencjonalnych lokalnych źródeł energii, w tym gazu 
łupkowego; wzywa Komisję, aby wspierała państwa członkowskie w przeprowadzaniu 
badań geologicznych, w celu ustalenia poziomu dostępnych zasobów w Unii oraz wzywa, 
aby zawrzeć ten punkt w długoterminowej strategii Unii;

44. uważa, że w perspektywie średnioterminowej wykorzystanie konwencjonalnych i 
niekonwencjonalnych źródeł gazu ziemnego jest najszybszym i najprostszym sposobem 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla, przed przejściem na gospodarkę nieopartą na 
paliwach kopalnianych; apeluje zatem, aby inicjatywy EPSTE w zakresie wychwytywania 
i magazynowania dwutlenku węgla koncentrowały się również na elektrowniach 
gazowych i innych emisjach biopaliw;

45. jak wspomniano w drugim przeglądzie energetycznym, węgiel jest nadal kluczowym 
lokalnym źródłem energii, a zatem Unia powinna kontynuować badania na rzecz czystych 
technologii produkcji energii z węgla, takich jak gazyfikacja i skraplanie węgla;

46. popiera kontynuowanie współpracy między państwami członkowskimi a Komisją mającej 
na celu zagwarantowanie koniecznych zachęt na rzecz zrównoważonego rynku biomasy, 
przy uwzględnieniu kwestii związanych z bioróżnorodnością i produkcją żywności;

47. uważa, że badania i rozwój innowacji technologii energetycznych powinny być głównym 
priorytetem nowego 8. programu ramowego w zakresie badań i rozwoju, a zatem powinno 
się znacznie zwiększyć środki przeznaczone na te programy szczegółowe;

48. przypomina, że badania w dziedzinie energii powinny się przyczyniać nie tylko do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, lecz również 
do zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu; w tym kontekście uważa, że 
starania na rzecz standaryzacji przeprowadzonej z partnerami strategicznymi UE (takimi 
jak Chiny, Japonia, Indie, Rosja i USA) jeśli chodzi o nowe technologie energetyczne, 
takie jak pojazdy o napędzie elektrycznym, mają kluczowe znaczenie dla 
zagwarantowania pełnej zbywalności europejskich innowacji na międzynarodowym 
rynku;

Umieszczenie korzyści konsumentów i obywateli w centrum polityki energetycznej UE
49. uważa, że inteligentne systemy pomiarowe i ogólnie projekty energetyczne wymagają 

kampanii informacyjnych, które wyjaśnią obywatelom płynące z nich korzyści; podkreśla, 
że informowanie społeczeństwa o korzyściach inteligentnych systemów pomiarowych ma 
kluczowe znaczenie dla ich powodzenia;

50. wzywa Komisję do monitorowania wdrażania 3. pakietu dotyczącego rynku 
wewnętrznego jeśli chodzi o środki krajowe mające zapobiegać ubóstwu energetycznemu 
i informowania o tym Parlamentu Europejskiego oraz przypomina państwom 
członkowskim o ich obowiązkach na mocy obowiązujących przepisów prawnych;

51. przypomina podmiotom sektora energii o obowiązku, zgodnie z 3. pakietem 
energetycznym, wprowadzenia jasnych i zrozumiałych rachunków za energię; uważa, że 
modele rachunków przygotowane przez działające z upoważnienia Komisji obywatelskie 
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forum energetyczne powinny służyć za podstawę standardowych rachunków za energię w 
Unii;

52. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Jeżeli chodzi o sytuację energetyczną, Unia Europejska stoi w obliczu wielu wyzwań. Droga 
Europy w kierunku przyszłości energetycznej jest wyboista. UE jest w coraz większym 
stopniu zależna od importu energii z zagranicy. Nasz system energetyczny potrzebuje dużych 
inwestycji, a Europa nadal boryka się ze skutkami kryzysu gospodarczego. Nie udało nam się 
również wprowadzić w życie własnych przepisów dotyczących energii.

Traktat z Lizbony był pierwszym krokiem w kierunku zaradzenia tym problemom. Stawia on 
przed Unią szereg jasnych celów: funkcjonujący jednolity wewnętrzny rynek energii, 
bezpieczeństwo dostaw, efektywność energetyczna oraz wspieranie sieci energetycznych i 
odnawialnych źródeł energii. Unia ma obecnie również solidne ramy prawne i podstawę 
prawną (art. 194), aby realizować swoją politykę energetyczną.

Wraz z traktatem zaczyna się dla Unii nowy okres. Nadszedł czas na skorygowanie naszych 
celów i strategii, tak aby w pełni wdrożyć traktat. Dlatego też sprawozdawczyni Parlamentu 
Europejskiego uważa, że aby osiągnąć cele zgodnie z art. 194 i cele pakietu klimatycznego 
20-20-20, potrzebne są wytyczne strategiczne i nowa strategia energetyczna. Działania Unii 
można wzmocnić w kilku obszarach. Po pierwsze lepiej rozlokować środki z budżetu UE na 
politykę energetyczną i klimatyczną UE. Po drugie określić bardziej opłacalne sposoby 
wspierania dalszego rozwoju i modernizacji paneuropejskich sieci energetycznych oraz 
rozwoju niskoemisyjnych systemów energetycznych. Kluczowe znaczenie ma stworzenie 
lepszej synergii zewnętrznej i wewnętrznej polityki energetycznej UE. Sprawozdawczyni PE 
uważa, że istnieje prawdziwa wola polityczna intensyfikacji działań w zakresie tych obszarów 
polityki energetycznej na szczeblu UE.

Sprawozdawczyni PE w pełni zgadza się z Komisją, że „obecny stan rzeczy jeśli chodzi o 
wdrażanie europejskich przepisów dotyczących energii ogólnie jest niezadowalający”, nawet 
w porównaniu ze starymi przepisami, takimi jak 2. pakiet dotyczący wewnętrznego rynku 
energii przyjęty w 2003 r. Komisja ma całkowitą rację kładząc silny nacisk na wdrażanie 
przepisów przyjętych od 2007 r. Słuszne jest również ostrzeżenie, że chociaż „potrzebne są 
dalsze działania, takie środki nie będą wiarygodne ani skuteczne, jeśli obowiązujące 
postanowienia i programy nie zostaną w pełni wdrożone”.

Cele strategiczne. Działania w ramach nowej polityki energetycznej powinny utrzymać trzy 
obecnie nadrzędne cele energetyczne UE:
1. Pierwszym celem jest dążenie do niskoemisyjnego systemu energetycznego (temat 

pierwszego strategicznego przeglądu sytuacji energetycznej i pakietu klimatycznego 
Komisji).

2. Drugim celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii dla wszystkich (cel 
drugiego strategicznego przeglądu sytuacji energetycznej Komisji z 2008 r.), równolegle z 
dążeniami do niskoemisyjnych systemów energetycznych i niskoemisyjnej gospodarki.

3. Trzecim celem jest zagwarantowanie, że pierwsze dwa cele zwiększają również 
konkurencyjność UE i zapewniają wszystkim konsumentom przystępną cenowo energię.

Pierwszy cel powinien być i jest postrzegany w kategoriach celów redukcji emisji, gdzie 
jednostkowym celem jest udział energii odnawialnej i biopaliw w koszyku energetycznym. 
Jednak trudno osiągnąć ten sam stopień precyzji, jeśli chodzi o inne komponenty koszyka 
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energetycznego (ropa, węgiel, gaz, energia jądrowa), a nawet jest to niepożądane. Trudno, 
ponieważ ceny energii z tych źródeł na światowych rynkach towarowych wahają się, zatem 
wykorzystanie tych surowców będzie się zmieniać. Niepożądane, gdyż o udziale paliw 
kopalnych powinien decydować udział energii odnawialnej i nie powinien, ani nie może być 
on z góry określony. Rozsądne byłoby określenie celów w odniesieniu do udziału energii 
odnawialnej (bez względu na rodzaj, który zostanie wykorzystany) w ogólnym koszyku 
energetycznym, aby przeciwdziałać rosnącej zależności od importu paliw kopalnych oraz 
osiągnąć cele redukcji emisji CO2. Jednak mówiąc ogólnie koszyk energetyczny powinien 
być pozostawiony podmiotom na rynku i przedsiębiorstwom, które muszą dokonać swoich 
własnych obliczeń w oparciu o jasną politykę, zachęty i kary ustanowione przez UE.

W perspektywie długoterminowej pierwszy cel polegający na przejściu na gospodarkę 
generującą niskie emisje CO2 przyczyni się do osiągnięcia drugiego celu bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez redukcję zapotrzebowania Europy na import gazu i ropy. 
Jednocześnie należy również zwrócić uwagę na konkurencyjność UE oraz cenową 
przystępność energii dla przemysłu UE i prywatnych konsumentów.

Środki z budżetu UE: Dużym minusem obowiązującej polityki energetycznej UE jest brak 
bezpośrednich inwestycji UE w obszarze, który nadal jest, pomimo recesji, jednym z 
głównych priorytetów europejskich rządów i obywateli.  Powtarzając za Komisją: „Systemy 
energetyczne UE wymagają wielomiliardowych inwestycji w sieci energetyczne, produkcję i 
transport oraz czyste technologie. To musi być kluczowy element przyszłej strategii
energetycznej.”

Sprawozdawczyni PE uważa, że Europa musi teraz podjąć działania zmierzające do 
wdrożenia wyrażanych przez nią celów politycznych, w tym celów 20-20-20 oraz zawartych 
w postanowieniach Traktatu z Lizbony dotyczących bezpieczeństwa energetycznego. Nowa 
strategia energetyczna powinna wspierać przeznaczanie większej ilości środków z budżetu na 
energię i politykę klimatyczną, zaczynając od perspektywy finansowej na okres po 2013 r.

Tradycyjnie, europejski wkład w politykę energetyczną miał w większym stopniu charakter 
regulacyjny niż finansowy (z wyjątkiem finansowania badań naukowych i rozwoju). 
Europejskie regulacje koncentrowały się na sieciach energetycznych i produktach 
energetycznych. Trzy kolejne pakiety uregulowań UE dotyczące wewnętrznego rynku energii 
miały na celu wyeliminowanie dyskryminacji jeśli chodzi o sieci energetyczne i gazociągi 
oraz przekształcenie operatorów systemów przesyłowych w uniwersalne nośniki energii w 
całej Europie. W teorii, jeśli operatorom systemów przesyłowych udzieli się odpowiednich 
zachęt, zarówno oni, jak i ich użytkownicy sfinansują wszelką konieczną infrastrukturę sieci. 
Jednak staje się oczywiste, że nie dzieje się to wystarczająco szybko, aby zagwarantować 
nowe przyłączenia do sieci dla potrzeb energii odnawialnej w miejscach odległych, czy też 
inteligentne sieci, które pozwolą na większą interakcję między wytwórcami i konsumentami 
oraz lepsze zarządzanie zapotrzebowaniem na energię. Komisja ostrzega, że „nie wszystkie 
inwestycje w infrastrukturę zapewni sam tylko rynek, w szczególności w przypadkach gdy 
transgraniczny charakter niektórych sieci komplikuje rozdział kosztów pomiędzy państwa 
członkowskie”.

Sprawozdawczyni PE uważa, że Komisja powinna przyczynić się do inwestycji w 
infrastrukturę. Powinna położyć nacisk na rozwój ogólnounijnej infrastruktury, która sprzyja 
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integracji UE i regionalnych rynków energetycznych oraz zwiększa zdolność absorpcyjną w 
przypadku energii odnawialnej. Jednak w porównaniu z potrzebami inwestycji 
energetycznych w Europie nawet cały budżet UE jest zbyt mały. Jednak rozsądny wkład z 
budżetu na politykę energetyczną i klimatyczną przyczyni się do:

 dostosowania priorytetów budżetowych UE do priorytetów politycznych;
 wspierania nowych państw członkowskich w Europie Środkowej i Wschodniej z 

dużym potencjałem redukcji emisji i produkcji energii odnawialnej;
 włączenia się i stworzenia zachęt, w przypadku gdy mechanizmy rynkowe są 

niewystarczające dla osiągnięcia celów energetycznych UE.

Ponieważ budżet UE jest stosunkowo niewielki, sprawozdawczyni PE uważa, że Unia musi 
szukać sposobów wykorzystania budżetu UE w taki sposób, by zdecydowanie uruchomić 
efekt dźwigni. Jednym z takich sposobów mogłoby być wykorzystanie środków z budżetu UE 
do udzielenia gwarancji na pożyczki, aby pobudzić prywatne i publiczno-prywatne 
inwestycje, tak jak postąpiono z funduszami na energię w ramach europejskiego planu 
naprawy gospodarczej. Takie instrumenty podziału ryzyka i systemy kredytowe w bankach 
państwowych byłyby narzędziem wspierania inwestycji w infrastrukturę energetyczną i 
mogłyby w większym stopniu zastępować tradycyjne pożyczki w innowacyjny sposób.

Zwiększenie opłacalności wsparcia dla energii odnawialnej Niektóre krajowe systemy 
wsparcia finansowego są znacznie większe od całej pomocy UE. Jednak jednym ze sposobów 
wspierania energii odnawialnej mogłoby być połączenie tych znacznych funduszy krajowych 
w systemie paneuropejskim. W tym celu nowa strategia energetyczna powinna wziąć pod 
uwagę powrót do oryginalnego wniosku Komisji w sprawie paneuropejskiego systemu handlu 
energią odnawialną lub gwarancjami pochodzenia. To stworzyłoby w całej Europie ekonomię 
skali i przeniosło inwestycje tam, gdzie wygenerowałyby one największe zyski. W 
perspektywie średnioterminowej Europa mogłaby również starać się stworzyć regionalne 
rynki energii odnawialnej, jako etap na drodze do paneuropejskiego rynku energii 
odnawialnej.

Efektywność energetyczna Wiele zainteresowanych stron postrzega nową strategię 
energetyczną jako okazję do wzmocnienia niemającego charakteru wiążącego celu planu 20-
20-20: celu zwiększenia wydajności energetycznej do 2020 r. o 20%. Sprawozdawczyni PE 
uważa jednak, że trudno będzie wdrożyć jakiekolwiek prawnie wiążące cele dotyczące 
wydajności energetycznej; w zamian należy położyć nacisk na działania efektywne pod 
względem kosztów, aby lepiej wykorzystać niewykorzystany potencjał jeśli chodzi o 
oszczędność energii. Dobrze, że Komisja naciska na państwa członkowskie, aby ulepszyły 
krajowe plany działania dotyczące wydajności energetycznej, przedłożone w 2008 r., w 
których według Komisji „można wprowadzić wiele ulepszeń”. 

Innowacje UE zdecydowanie powinna zrobić więcej, aby połączyć i zmaksymalizować prace 
w zakresie badań naukowych i rozwoju w 27 państwach członkowskich. UE może tego 
dokonać trzema sposobami – przez połączenie i skoordynowanie prac badawczych (jak w 
przypadku inicjatyw przemysłowych związanych z energią), stworzenie technicznych i 
prawnych standardów dla nowych technologii (jak w przypadku wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla) oraz finansowanie (jak w przypadku ramowego programu 
badań). Jednak w swoim planie w dziedzinie technologii energetycznych (EPSTE) Komisja 



PE445.675v01-00 16/16 PR\823053PL.doc

PL

twierdzi, że publiczne i prywatne inwestycje w technologie niskoemisyjne należy zwiększyć z 
3 mld EUR do 8 mld EUR od teraz do roku 2020. Sprawozdawczyni PE uważa, że musimy 
znaleźć nowy system zachęt dla prywatnych inwestycji w plan EPSTE i jednocześnie w 
większym stopniu skoncentrować się na 8. ramowym programie badań w zakresie energii.

Zewnętrzna polityka energetyczna Dokument Komisji wspomina o wielu dialogach 
energetycznych UE z organizacjami międzynarodowymi, zagranicznymi partnerami i 
dostawcami. Jednak z punktu widzenia najważniejszej kwestii bezpieczeństwa 
energetycznego najistotniejsze inicjatywy zewnętrzne koncentrują się na:

 rozszerzeniu stosowania przepisów UE obowiązujących na wewnętrznym rynku 
energii na państwa sąsiednie; 

 działaniach na rzecz dywersyfikacji źródeł i szlaków importu energii 

Sprawozdawczyni PE uważa, że pierwszy punkt można osiągnąć poprzez rozszerzenie 
wspólnoty energetycznej oraz silną współpracę z Rosją w ramach forum konferencji 
poświęconej Karcie Energetycznej oraz w kontekście negocjacji nad nową umową o 
partnerstwie i współpracy z Rosją. Należy pogratulować Mołdawii ukończenia procedur 
ratyfikacyjnych, dostosowania jej przepisów gazowych do dorobku UE oraz przystąpienia do 
wspólnoty energetycznej w maju 2010 r. Takie samo zadanie czeka jeszcze Ukrainę, która 
przystąpiła do wspólnoty warunkowo w 2009 r. i nadal musi zagwarantować dostosowanie 
swoich przepisów gazowych do dorobku UE.

Do realizacji drugiego punktu przyczyni się instalacja nowych terminali LNG, które 
przetransportują gaz do Europy z każdej części świata. Terminale LNG mogą uwzględnić 
nowe źródła, ale też nowe szlaki importu gazu. Rozwój korytarza południowego dzięki 
projektom takim, jak gazociąg Nabucco, również może otworzyć przed Europą nowe źródła 
oraz nowe szlaki importu gazu. Sprawozdawczyni PE gratuluje Komisji kreatywnego 
myślenia o „możliwych mechanizmach stworzenia zachęt dla potencjalnej siły nabywczej UE”
oraz analizy nowych narzędzi, takich jak współpraca na rzecz rozwoju rejonu Morza 
Kaspijskiego, jako metody łączenia europejskiego popytu na energię w sposób, który zachęci 
producentów gazu z Azji Środkowej do sprzedawania go Europie.

Sprawozdawczyni PE uważa, że jako generalna zasada, może z wyjątkiem Nabucco, 
finansowanie projektów na rzecz zwiększenia odporności Europy na zewnętrzne kryzysy 
energetyczne, lepiej wykorzystać wewnątrz UE niż poza nią. Powodem jest fakt, że nowe 
transgraniczne połączenia i składowanie wewnątrz UE stanowi długotrwałą korzyść dla 
europejskiej infrastruktury energetycznej i jest praktycznym sposobem wyrażenia solidarności 
energetycznej pomiędzy krajami członkowskimi. Obecny przegląd rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa gazowego pomoże w tym procesie. Jednak należy kontynuować prace nad 
utworzeniem bardziej zintegrowanego rynku gazowego w okresie obowiązywania nowej 
strategii energetycznej. Sprawozdawczyni PE wyraża zatem nadzieję, że Komisja uwzględni 
synergię między zewnętrznymi i wewnętrznymi aspektami energii.


