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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie współpracy w zakresie polityki energetycznej z partnerami spoza UE: 
strategiczne podejście do bezpiecznych, zrównoważonych i konkurencyjnych dostaw 
energii
(2011/0000(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie bezpieczeństwa 
dostaw energii i międzynarodowej współpracy energetycznej zatytułowany: „Polityka 
energetyczna UE: stosunki z partnerami spoza UE” (COM(2011)0539),

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów 
międzyinstytucjonalnych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi (COM (2011)0540),

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia xxxx w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii 
i międzynarodowej współpracy energetycznej – „Polityka energetyczna UE: stosunki 
z partnerami spoza UE”,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. zatytułowaną „W kierunku 
nowej strategii energetycznej dla Europy na lata 2011–2020”1,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że obecne wspólne globalne wyzwania w dziedzinie energii wymagają 
od Unii Europejskiej podjęcia jednolitych, skutecznych i słusznych działań na arenie 
międzynarodowej, przede wszystkim wzmocnienia zewnętrznego wymiaru polityki 
energetycznej oraz zwiększenia dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostaw;

B. mając na uwadze, że w następnym dziesięcioleciu poziom uzależnienia UE od importu 
energii prawdopodobnie wzrośnie z uwagi na wyczerpanie wewnętrznych zasobów paliw 
kopalnych pomimo wzrastającego znaczenia odnawialnych źródeł energii, efektywności 
energetycznej i badań nad technologiami energetycznymi;

C. mając na uwadze, że obecnie UE jako gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe jest 
o wiele bardziej zależna od ciągłych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej;

D. mając na uwadze, że UE staje się poważnym importerem paliw kopalnych, co z jednej 
strony świadczy o coraz większym uzależnieniu UE od przywozu oraz dostawców 
zewnętrznych, z drugiej jednak poprawia pozycję UE jako ważnego nabywcy na 
ogólnoświatowych rynkach energii;

                                               
1Teksty przyjęte P7_TA(2010)0441.
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E. mając na uwadze, że wrogie przejęcia dokonywane na rynku energii UE przez 
nieprzejrzyste podmioty zagraniczne to zagrożenia, które wymagają rygorystycznego 
stosowania unijnych reguł konkurencji w celu zapewnienia właściwie funkcjonującego 
rynku wewnętrznego i zapobieżenia zakłóceniom oraz kryzysom dostaw gazu 
w przyszłości; 

F. mając na uwadze, że działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw podejmowane 
wyłącznie na szczeblu krajowym okazały się niewystarczające i nie gwarantują ochrony 
długoterminowych interesów wszystkich państw członkowskich UE;

G. mając na uwadze, że pomimo ogólnego uznania przez UE konieczności rozwoju 
infrastruktury energetycznej wciąż brak jest niezbędnego stymulowania inwestycji;

H. mając na uwadze, że utrzymanie obecnego niejednorodnego wzorca dostaw i poziomu 
zależności od przywozu wśród państw członkowskich UE (zachodnie państwa 
członkowskie: dużo importują, ale są w niewielkim stopniu zależne od Rosji; wschodnie 
państwa członkowskie: importują stosunkowo niewiele, ale są w znacznym stopniu 
zależne od Rosji) byłoby niebezpieczne, tylko w pełni zintegrowany europejski rynek 
energii, którego funkcjonowanie opiera się na solidarności, umożliwia dostateczne 
sprostanie wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem dostaw energii;

I. mając na uwadze, że zapewnienie zgodności i spójności stosunków zewnętrznych UE 
z kluczowymi producentami, krajami tranzytowymi i krajami otrzymującymi ma 
zasadnicze znaczenie, w negocjacjach z potężnymi dostawcami energii z państw trzecich 
istotna jest koordynacja strategiczna i polityczna na szczeblu wyższym niż szczebel 
państw członkowskich;

Wewnętrzny rynek energii – lepsza koordynacja na szczeblu UE

1. podkreśla konieczność silnego skoordynowania strategii politycznych państw 
członkowskich oraz wspólnego działania w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, 
przejrzystości i pełnego wdrożenia wewnętrznego rynku energii;

2. uważa, że w pełni funkcjonujący, wzajemnie powiązany i zintegrowany rynek energii 
w Europie stanowi zasadniczy element owocnej europejskiej zewnętrznej polityki 
energetycznej i odwrotnie, a w związku z tym zewnętrzna polityka energetyczna UE 
i umowy dwustronne państw członkowskich muszą być w pełni zgodne z 
prawodawstwem UE;

3. podkreśla, że właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego wymaga, aby energia 
importowana do Unii z państw trzecich w pełni podlegała regułom wewnętrznego rynku 
energii, zatem aby ustanowić jednolity system regulacji, UE musi dążyć do tego, aby 
przekonać państwa eksportujące energię do przyjęcia reguł wewnętrznego rynku energii 
UE;

4. podkreśla, że należy w pełni wykorzystać potencjał wynikający z integracji wewnętrznego 
rynku energii poprzez połączenie środków, wiedzy eksperckiej i zdolności państw 
członkowskich oraz UE; wzywa zatem do większej przejrzystości i większego 
zaangażowania UE w negocjowanie umów między państwami członkowskimi 



PR\880770PL.doc 5/9 PE474.010v01-00

PL

i państwami trzecimi, ponieważ umowy te również mogą mieć wpływ na funkcjonowanie 
wewnętrznego rynku energii UE;

5. uważa, że lepsza koordynacja wśród samych państw członkowskich oraz między 
państwami członkowskimi a Komisją powinna umożliwić państwom członkowskim pełne 
wykorzystanie politycznej i gospodarczej roli Unii; w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji dotyczący decyzji ustanawiającej mechanizm wymiany 
informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii zawieranych 
między państwami członkowskimi i państwami trzecimi;

6. uważa, że wdrożenie spójnej i jednolitej zewnętrznej polityki energetycznej UE wymaga 
systematycznej koordynacji między państwami członkowskimi i Komisją; wzywa 
Komisję do systematycznej wymiany z państwami członkowskimi informacji dotyczących 
priorytetów oraz działań w ramach zewnętrznej strategii energetycznej UE i państw 
członkowskich na szczeblu politycznym i eksperckim przede wszystkim poprzez 
wnioskowaną strategiczną grupę ds. międzynarodowej współpracy energetycznej;

7. jest zdania, że podczas formalnych i nieformalnych posiedzeń ministrów ds. energetyki na 
forum Rady z udziałem wysokiego przedstawiciela, komisarza i ich właściwych służb 
należy prowadzić systematyczne debaty w sprawie wyzwań związanych z zewnętrzną 
polityką energetyczną UE;

8. uważa, że jeżeli projekt infrastrukturalny o znaczeniu strategicznym wpływa na 
bezpieczeństwo dostaw energii dla całej UE, Rada powinna rozważyć udzielenie Komisji 
mandatu negocjacyjnego do prowadzenia negocjacji, a udzielenie takiego mandatu należy 
rozważyć także w przypadku innych umów międzyrządowych uważanych za mające 
istotny wpływ na cele ogólnej polityki energetycznej UE;

9. wzywa Komisję do opracowania narzędzia wymiany informacji pozwalającego na 
gromadzenie oraz udostępnianie odnośnych danych dotyczących programów 
energetycznych instytucji administracyjnych i finansowych państw członkowskich i UE 
oraz projektów w państwach trzecich; wzywa państwa członkowskie do przekazywania 
Komisji właściwych danych w tym kontekście;

10. wzywa Komisję do monitorowania globalnych rynków energii poprzez gromadzenie 
informacji i danych udostępnianych przez państwa członkowskie i organizacje 
międzynarodowe, takie jak MAE; wzywa Komisję do przedstawienia przed końcem 
2012 r. instrumentu prawnego przeznaczonego do tego celu;

Dywersyfikacja – większe bezpieczeństwo dostaw energii do Europy

11. wskazuje, że wyższy poziom uzależnienia UE od importowanych paliw kopalnych może 
mieć poważny wpływ na niezawisłość decyzji podejmowanych przez nią w innych 
obszarach polityki, a to niekorzystne zjawisko mogą zrównoważyć jedynie wzajemne 
powiązania, współzależność i solidarność między państwami członkowskimi;

12. podkreśla, że należy przyspieszyć działania na rzecz dywersyfikacji dostawców, tras 
i źródeł dostaw energii do UE, przede wszystkim te mające na celu utworzenie nowych 
korytarzy transportowych (korytarz wschodni, korytarz południowy i basen Morza 
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Śródziemnego), a także poprzez utworzenie prawdziwie konkurencyjnych źródeł dostaw 
gazu dzięki zwiększeniu udziału LNG w UE oraz dotarciu do nowych oddalonych 
dostawców (Australia, Kanada, Stany Zjednoczone, Ameryka Łacińska, Afryka 
Subsaharyjska, Azja Środkowa itp.), poprzez poprawę wzajemnego połączenia sieci 
energetycznych oraz ukończenie eurośródziemnomorskich połączeń infrastruktury energii 
elektrycznej i gazu przy jednoczesnym unowocześnieniu i usprawnieniu istniejących 
zakładów energii elektrycznej i elektrowni gazowych, a także odnośnej infrastruktury 
(sieci i rurociągów);

13. jest zdania, że wraz z upowszechnieniem się nowych, niekonwencjonalnych technologii 
energetycznych (piaski roponośne i gaz łupkowy w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, 
Australii, Katarze, Brazylii, Argentynie oraz eksploracja energetyczna regionu 
arktycznego, dalsze wydobycie w Iraku, Wenezueli i państwach afrykańskich), 
w charakterze potencjalnych przyszłych dostawców pojawiają się nowi partnerzy, nowe 
podmioty i regiony, a UE również musi skoncentrować swoje wysiłki na pełnym 
wykorzystaniu tej nowej sytuacji oraz utworzeniu nowych partnerstw energetycznych 
w celu zdywersyfikowania dostawców;

Zrównoważony charakter – silniejsze partnerstwo z państwami-dostawcami

14. uważa, że coraz większa koncentracja rezerw paliw kopalnych w państwach w znacznym 
stopniu niestabilnych i niedemokratycznych zagraża UE oraz poważnie zakłóca 
stworzenie wiarygodnej, skutecznej i spójnej wspólnej europejskiej polityki 
energetycznej;

15. podkreśla konieczność rozszerzenia połączeń poprzez utworzenie nowych wzajemnych 
powiązań między europejską siecią energetyczną a państwami ościennymi (Bałkany 
Zachodnie, sąsiedzi wschodni oraz państwa basenu Morza Kaspijskiego), także poprzez 
stworzenie szerszego obszaru regulacyjnego przy jednoczesnym unikaniu budowy w 
pobliżu granic UE elektrowni tanich, ale emitujących znaczne ilości CO2;

16. podkreśla, że w dialogu energetycznym UE–Rosja, w którym UE powinna przemawiać 
jednym głosem, pod uwagę należy wziąć specyficzne położenie i zależność państw 
członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ ich zależność 
energetyczną można zlikwidować jedynie poprzez połączenie całej infrastruktury 
energetycznej UE oraz poprzez pełne wdrożenie reguł wewnętrznego rynku energii;

17. przypomina, że państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego są już częścią rynku 
wewnętrznego UE, a współpraca między nimi jest kluczowa dla osiągnięcia celów 
energetycznych na 2020 r.; z zadowoleniem przyjmuje obecne inicjatywy na rzecz 
wzmocnienia współpracy ze Szwajcarią, które powinny zmierzać także do jej włączenia 
w wewnętrzny rynek energetyczny UE;

18. uważa, że zewnętrzna polityka energetyczna UE powinna bazować na zasadach 
solidarności, przejrzystości, pomocniczości, trwałości i współpracy oraz wzajemności, na 
podejściu rynkowym uregulowanym przepisami i na koordynacji działań UE, jej państw 
członkowskich i krajów partnerskich, a także promować wszystkie te aspekty;

19. jest zdania, że oprócz współpracy w zakresie wydobycia, handlu i tranzytu produktów 
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energetycznych do UE konieczne jest również wzmocnienie współpracy dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony technologii energetycznych, wymiany danych w sprawie 
transferu know-how, promocji efektywności energetycznej oraz oszczędzania energii, 
a także czystych i odnawialnych źródeł energii przede wszystkim z krajami, w których 
zużycie energii szybko wzrasta;

20. w celu promowania globalnie bezpiecznej, chronionej i ekologicznej produkcji energii 
popiera wzmocnienie i promowanie ochrony radiologicznej, gwarancji, norm 
bezpieczeństwa jądrowego, ścisłych wymogów dotyczących dalekomorskich instalacji 
roponośnych i gazowych, bezpieczeństwa transportu morskiego produktów ropy naftowej, 
a także współpracy w dziedzinie nowych technologii, badań, rozwoju i innowacji oraz 
prac nad normami międzynarodowymi;

21. uznaje, że wiedza ekspercka nabyta w UE oparta na naszym doświadczeniu 
w projektowaniu i wdrażaniu systemu handlu uprawnieniami do emisji mogłyby przynieść 
korzyści państwom trzecim, i wzywa Komisję do udzielania pomocy państwom trzecim 
i zachęcania ich do ustanowienia i stworzenia własnego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji w celu połączenia takich systemów z systemem UE;

22. uważa, że UE powinna blisko współpracować z głównymi eksporterami biopaliw 
z państw trzecich w celu zapewnienia, aby te alternatywne opcje dla czystej energii, które 
mogą przyczynić się do dywersyfikacji dostaw, mogły być prawdziwie zrównoważone 
oraz by można było uniknąć mających negatywne konsekwencje pośrednich zmian 
w użytkowaniu gruntów;

23. zwraca się do Komisji o szczegółowe opracowanie wspólnych energetycznych planów 
działania nie tylko z kluczowymi dostawcami energii takimi jak Rosja, ale także 
z kluczowymi partnerami, którzy borykają się z podobnymi wyzwaniami i podzielają 
podobne wartości, na przykład z USA, Kanadą, Australią i Japonią, przede wszystkim 
w celu promowania współpracy technologicznej, badawczej i przemysłowej oraz
ustanowienia wspólnych norm dla technologii energii odnawialnej, efektywności 
energetycznej, pojazdów elektrycznych, nowych i niekonwencjonalnych technologii 
energetycznych, bezpieczeństwa odwiertów morskich, a także bezpieczeństwa jądrowego;

24. w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje niedawne zaangażowanie Transatlantyckiej 
Rady Gospodarczej oraz Rady ds. Energii UE–USA w zwiększenie współpracy 
w dziedzinie bezpieczeństwa energii, norm dla inteligentnych sieci, technologii 
wodorowych i ogniw paliwowych, technologii odnawialnych źródeł energii i innych 
technologii czystej energii, efektywności energetycznej i skutecznych strategii 
politycznych dla potrzeb ułatwienia handlu i wprowadzania technologii czystej energii na 
rynek;

25. z zadowoleniem przyjmuje proponowane „Partnerstwo Energetyczne UE–Południowy 
Region Morza Śródziemnego”; uważa, że powinno się ono skupić na ogromnym 
potencjale energii odnawialnej (słonecznej) tego regionu i uważa, że partnerstwo to 
powinno wprowadzić środki niezbędne do zapewnienia koniecznych umów 
regulacyjnych, inwestycji i infrastruktury, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia 
dywersyfikacji dostaw energii niskoemisyjnej;
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26. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

W ostatnich dziesięcioleciach energia stała się potężnym „orężem” polityki zagranicznej. 
Sprawozdawczyni jest zdania, że ze względu na znaczenie energii w naszym codziennym 
życiu powinna być ona z zasady towarem i nie należy się nią posługiwać jako narzędziem 
polityki zagranicznej. Jednocześnie ważne jest, aby Unia Europejska wzięła pod uwagę 
wszystkie aspekty dotyczące naszego bezpieczeństwa dostaw.

Europa jest ważnym nabywcą energii na globalnych rynkach energetycznych. Mimo że 
można to uznać za słabość, może to być też jeden z naszych atutów: jesteśmy 
największym importerem – a jeżeli wykorzystamy to w sposób skoordynowany na 
szczeblu UE i zajmiemy zdecydowane wspólne stanowisko negocjacyjne wobec państw 
trzecich, to niemal w każdym przypadku znajdziemy się w korzystnym położeniu 
negocjacyjnym, gdyż możemy wywierać wpływ jako silny gracz rynkowy po stronie 
popytu. Dlatego sprawozdawczyni uważa, że definiując europejską politykę energetyczną, 
powinniśmy się skupić na wypracowaniu wspólnego podejścia w naszych transakcjach, 
rozszerzając obszar wpływów poza granice Europy, przede wszystkim w dziedzinie reguł 
rynku energii. Istnieje wyraźne zapotrzebowanie na dobrze funkcjonujący rynek 
wewnętrzny, który może sprzyjać większej konkurencyjności między naszymi partnerami 
zewnętrznymi, i powinniśmy promować konwergencję regulacyjną z naszymi sąsiadami.

Sprawozdawczyni uważa, że zapewnienie rzetelnego i konkurencyjnego pod względem 
kosztów dostępu do globalnych dostaw energii ma podstawowe znaczenie dla wspierania 
konkurencyjności oraz bezpieczeństwa Europy w świetle obowiązujących celów polityki 
UE określonych w pakiecie 20-20-20 oraz długoterminowego zobowiązania do obniżenia 
emisyjności naszej gospodarki do 2050 r. Jedynie spójne i skoordynowane podejście 
państw członkowskich, Komisji i Rady pozwoli na skuteczne promowanie celów 
energetycznych UE na zewnątrz i doprowadzi do poprawy pozycji negocjacyjnej wobec 
państw trzecich.

Zdaniem sprawozdawczyni najważniejszą rolę pełni działalność badawcza, rozwojowa 
i innowacyjna. W UE połączenie naszych działań badawczych może przynieść wysokiej 
jakości badania, bardziej efektywne, opłacalne i dynamiczne niż w przypadku, gdyby 
prowadzono je w każdym państwie członkowskim odrębnie. Powinniśmy też dążyć do 
dalszej współpracy w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji z państwami trzecimi, aby 
zmaksymalizować wypływające z nich międzynarodowe korzyści.

Wreszcie, UE może i powinna budować na istniejących priorytetowych obszarach 
zaangażowania w zewnętrzne energetyczne strategie polityczne celem zwiększenia 
spójności i koordynacji między Komisją, Radą, państwami członkowskimi i przemysłem.
Obszary te to między innymi zagadnienie dużych infrastruktur energetycznych, dialogów 
strategicznych i partnerstw na forach międzynarodowych: dialog UE–Rosja, karta 
energetyczna, proces wspólnoty energetycznej oraz stosunki z innymi organami 
międzynarodowymi zainteresowanymi energetyką i klimatem.


