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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 2050 – przyszłość z energią
(2012/2103(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Plan działania w zakresie energii do 
roku 2050” (COM(2011)0885) oraz towarzyszące mu dokumenty robocze,

– uwzględniając projekt rezolucji w sprawie oddziaływania urządzeń fotowoltaicznych 
zainstalowanych na użytkach zielonych (B7-0186/2012),

– uwzględniając projekt rezolucji w sprawie elektrowni wykorzystujących energię fal
i pływów morskich (B7-0192/2012), 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 czerwca 2012 r.1 w sprawie nawiązania 
współpracy w zakresie polityki energetycznej z partnerami spoza UE: podejście 
strategiczne do bezpiecznych, zrównoważonych i konkurencyjnych dostaw energii,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania 
prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. 
(2011/2095(INI))2,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji 
Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2012),

Cele określone w planie działania w zakresie energii do roku 2050

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla państw członkowskich ze współpracy na rzecz 
przekształcenia systemu energii, które musi się rozpocząć już teraz; popiera zatem 
opracowany przez Komisję plan działania w zakresie energii do roku 2050 jako podstawę 
propozycji inicjatyw ustawodawczych i innych inicjatyw w dziedzinie polityki 
energetycznej mających na celu opracowanie ram polityki do 2030 r., z uwzględnieniem 
celów pośrednich i celów końcowych; zaznacza, że określenie celów energetycznych do 
roku 2050 zakłada zarządzanie paneuropejskie; realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim współpracę bez poczucia, że plan działania je 
ogranicza;

2. zauważa, że zaproponowane strategie do roku 2030 i 2050 nie mają charakteru 
deterministycznego, lecz służą raczej za podstawę dla konstruktywnego dialogu
w kwestiach związanych z przemysłem, badaniami i energią; 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0238.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0086.
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3. podkreśla, znaczenie polityki energetycznej UE w dobie kryzysu finansowego; uwypukla 
rolę, jaką energia mogłaby ewentualnie odegrać w pobudzaniu wzrostu gospodarczego
i konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, by zaproponowała strategie dotyczące okresu 
po roku 2020 i przedstawiła ramy europejskiej polityki energetycznej do roku 2030; 
zachęca państwa członkowskie do jeszcze bardziej wytężonych działań w celu osiągnięcia 
obowiązujących obecnie celów z myślą o realizacji do 2020 w zakresie polityki 
energetycznej UE;

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą inwestycje 
niezbędne do inwestowania w energię niskoemisyjną; podkreśla znaczenie tego, by 
strategia energetyczna skupiała się na zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego UE
i konkurencyjności jej gospodarki za pomocą takich środków jak dywersyfikacja szlaków
i źródeł dostaw oraz efektywność energetyczna;

5. przypomina, że określenie własnego koszyka energetycznego leży w gestii każdego 
państwa członkowskiego; przyznaje, że plan działania w zakresie energii do roku 2050 
jest uzupełnieniem działań podejmowanych na szczeblu krajowym, regionalnym
i lokalnym w celu zmodernizowania dostaw energii; dostrzega zatem konieczność 
współpracy państw członkowskich w oparciu o wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw członkowskich i Komisji o dalszą realizację różnych 
wariantów działań, dzięki którym można osiągnąć cel dekarbonizacji w sposób racjonalny 
pod względem kosztów, bezpieczny i trwały, a także o dalsze działania, by wykorzystać
w pełni potencjał opłacalnych oszczędności energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje opracowanie 
skoordynowanego i, w miarę potrzeby, wspólnego europejskiego podejścia;

6. uznaje wnioski zawarte w planie działania w zakresie energii, z których wynika, że 
przekształcenie sektora energii w całej UE jest możliwe z technicznego i gospodarczego 
punktu widzenia i przy pewnych założeniach mogłoby być mniej kosztowne
w perspektywie długofalowej niż kontynuacja obecnej polityki;

Główne elementy strategii długoterminowej

7. zgadza się z wnioskami, do jakich doszła Komisja w planie działania w zakresie energii 
do roku 2050, z których wynika, że w przeanalizowanych scenariuszach istnieją 
podobieństwa między działaniami, jakie należy podjąć, by przekształcić system 
energetyczny UE bez względu na konkretną drogę wybraną w celu osiągnięcia 
niskoemisyjnego systemu energetycznego do 2050 r.; uważa, że energia odnawialna, 
efektywność energetyczna i infrastruktura energetyczna stanowią tzw. warianty no 
regrets;

8. przyznaje, że jednym z kluczowych aspektów bardziej zrównoważonego systemu 
energetycznego jest większy udział w nim energii odnawialnej po 2020 r.; zauważa 
ponadto, że wszystkie scenariusze dotyczące dekarbonizacji, zbadane w komunikacie 
Komisji, zakładają wzrost o około 30% udziału odnawialnych źródeł energii w koszyku 
energetycznym UE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r.;

9. podkreśla, że poprawa efektywności energetycznej i oszczędności energii odegra 
zasadniczą rolę w przekształceniu systemu energetycznego, oraz że realizacja celów na 
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rok 2020 stanowi ważną podstawę dalszych postępów do 2050 r.; zaleca w tym względzie 
ujęcie efektywności energetycznej w krajowych programach nauczania w państwach 
członkowskich;

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia nowej, inteligentnej i elastycznej infrastruktury,
w tym inteligentnych sieci i inteligentnych liczników, oraz w pełni zintegrowanego 
planowania sieci, aby m.in. włączyć do nich odnawialne źródła energii występujące w UE 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych, co, jak udowodniono, jest niezbędne; 
podkreśla ponadto pilną potrzebę ustanowienia mechanizmów, które umożliwią 
finansowanie ze środków UE projektów infrastrukturalnych w ogólnym interesie;

Energia ze źródeł odnawialnych

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i długoterminowej kluczowe znaczenie ma bardziej 
europejskie podejście do polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; zachęca 
państwa członkowskie do współpracy na rzecz optymalizacji opłacalności 
rozpowszechniania odnawialnych źródeł energii oraz do dopilnowania, by inwestycji 
dokonywano tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki i skutki, z uwzględnieniem 
szczególnych cech państw członkowskich; w tym kontekście podkreśla istotną rolę 
Komisji, która może to ułatwić; zwraca uwagę, że odnawialne źródła energii staną się
w perspektywie długoterminowej głównym elementem koszyka energetycznego
w Europie w miarę przechodzenia od fazy rozwoju technologii do masowej produkcji
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych – oraz od etapu, kiedy są dotowane, do fazy,
w której staną się konkurencyjne; podkreśla, że zmieniający się charakter odnawialnych 
źródeł energii wymaga zmian w polityce z myślą o osiągnięciu większej integracji rynku; 
zwraca uwagę na konieczność stopniowego wycofania systemów wsparcia w miarę 
dojrzewania technologii i łańcuchów dostaw oraz usuwania wad rynku;

Infrastruktura i wewnętrzny rynek energii

12. podkreśla, że podczas gdy państwa członkowskie dążą do osiągnięcia bezpieczeństwa 
energetycznego i niezależności energetycznej, należy przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej poprzez zagwarantowanie szybkiego zakończenia 
tworzenia przez UE wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej sieci infrastruktury UE 
łączącej północ z południem i wschód z zachodem; zwraca uwagę na to, jak ważne jest 
dopilnowanie, by w wyniku zmian w polityce i zmian regulacyjnych w państwach 
członkowskich doszło do usunięcia pozostałych „wąskich gardeł” i by nie powstały nowe 
przeszkody dla integracji rynku energii elektrycznej i gazu czy energii; podkreśla jednak, 
że decyzje dotyczące polityki energetycznej w każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć na inne państwa członkowskie;

13. zwraca uwagę na konieczność osiągnięcia pełnej integracji rynku do 2014 r.; podkreśla 
znaczenie pełnego wdrożenia we wszystkich państwach członkowskich ustawodawstwa 
dotyczącego wewnętrznego rynku energii oraz konieczność zagwarantowania, by żadne 
państwo członkowskie i żaden region nie pozostały odizolowane od europejskich sieci 
gazu i energii elektrycznej po 2015 r. oraz by ich bezpieczeństwu energetycznemu nie 
zagrażał brak odpowiednich połączeń; zaznacza, że konieczne jest uwzględnianie skutków 
społecznych i dopilnowanie, by ceny energii lepiej odzwierciedlały koszty;
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14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, takie jak konieczność posiadania elastycznych 
zasobów w systemie energetycznym (np. elastyczne wytwarzanie, magazynowanie, 
zarządzanie popytem), które będą się pojawiać w miarę zwiększania się udziału zmiennej 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla konieczność dysponowania 
wystarczającą przepustowością, by zagwarantować bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

15. jest zaniepokojony opóźnieniami wpływającymi na zakończenie tworzenia korytarza 
południowego; podkreśla konieczność osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego 
poprzez dywersyfikację źródeł energii, zwraca uwagę na potencjał dodatkowego korytarza 
LNG we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego do tego, by służyć jako 
elastyczne źródło dostaw energii i zachęta do większej konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii UE;

16. przypomina, że rynki muszą w dalszym ciągu odgrywać główną rolę w finansowaniu 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną, przyznając jednocześnie, że istnieje szereg 
projektów, które mogą wymagać niewielkiego wsparcia publicznego, by uzupełnić środki 
prywatne; podkreśla, że wszelki wkład ze środków publicznych powinien opierać się na 
jasnych i przejrzystych kryteriach, nie powinien zakłócać konkurencji i powinien 
uwzględniać interesy konsumentów;

17. podkreśla, że podejście oparte na idei „punktu kompleksowej obsługi” może stanowić 
uzupełnienie celów UE w zakresie uproszczenia służących zmniejszeniu biurokracji, co 
przyspieszyłoby procedury wydawania upoważnień i pozwoleń i zmniejszyło obciążenia 
administracyjne spoczywające na przedsiębiorstwach ubiegających się o upoważnienie do 
rozwoju infrastruktury energetycznej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
przestrzegania obowiązujących zasad i przepisów; wzywa państwa członkowskie, aby 
dokonały przeglądu swoich procedur w tym zakresie;

18. apeluje do państw członkowskich i społeczności międzynarodowej o utrzymywanie 
placówek oświatowych zdolnych do kształcenia wykwalifikowanych pracowników
w dziedzinie bezpieczeństwa energii, bezpieczeństwa energetycznego i gospodarowania 
odpadami;

Rola poszczególnych źródeł energii

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny będzie miał decydujące znaczenie w transformacji 
systemu energetycznego, ponieważ dzięki niemu można szybko i oszczędnie zmniejszyć 
zależność od innych paliw kopalnych bardziej zanieczyszczających środowisko, 
ograniczając przez to emisję gazów cieplarnianych;

20. dostrzega kluczowe znaczenie gazu, zarówno w przejściu na niskoemisyjny system 
energetyczny, jak również jako elastycznego źródła zapasowego, a także dla 
równoważenia potencjału w przypadku zmiennych dostaw energii ze źródeł 
odnawialnych;

21. uważa, że gaz ze źródeł niekonwencjonalnych ma do odegrania rolę w przyszłym koszyku 
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energetycznym UE, i wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia rozwoju 
sytuacji związanej z gazem ze źródeł niekonwencjonalnych przy sporządzaniu
w przyszłości scenariuszy działań w dziedzinie energii;

22. podkreśla znaczenie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) dla realizacji 
założeń na rok 2050 oraz dla dekarbonizacji; podkreśla, że jeżeli paliwa kopalne mają 
nadal zajmować ważne miejsce w koszyku energetycznym, CCS musi być gotowe do 
2030 r.; podkreśla, że CCS jest również istotnym rozwiązaniem w przypadku 
dekarbonizacji kilku gałęzi przemysłu ciężkiego, a w połączeniu z biomasą mogłoby 
doprowadzić do osiągnięcia negatwnych wartości emisji dwutlenku węgla;

23. zauważa, że optymalne, bezpieczne i zrównoważone korzystanie z własnych zasobów 
energetycznych oraz konkurencyjność infrastruktury niezbędnej dla stabilności dostaw 
własnej lub importowanej energii, w tym rafinerii, może przyczynić się do wzrostu 
bezpieczeństwa energetycznego;

Ogólnoświatowe wyzwania w dziedzinie energii

24. uznając, że UE działa na arenie światowej, przypomina konkluzje Rady ds. TTE
z listopada 2011 r. w sprawie wzmocnienia wymiaru zewnętrznego unijnej polityki 
energetycznej, potrzebę szerszego i lepiej skoordynowanego unijnego podejścia do 
stosunków międzynarodowych w dziedzinie energii, aby stawiać czoła ogólnoświatowym 
wyzwaniom z zakresu energii i zmiany klimatu, rozwiązać problemy dotyczące 
konkurencyjności i ucieczki emisji, utrzymać i propagować najwyższe normy 
bezpieczeństwa jądrowego, a jednocześnie zapewnić bezpieczne, dostępne i zróżnicowane 
dostawy energii;

25. podkreśla konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego UE poprzez 
alternatywne źródła energii oraz zmniejszenia zależności od importu; zwraca zatem 
uwagę na fakt, że znaczenia nabiera prowadzenie poszukiwań na polach naftowych
i gazowych w Morzu Śródziemnym i Arktyce; jest zdania, że należy niezwłocznie 
opracować politykę UE w zakresie odwiertów ropy i gazu na morzu, obejmującą 
wytyczenie wyłącznych stref ekonomicznych państw UE i odpowiednich krajów trzecich 
zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, którą podpisały 
wszystkie państwa członkowskie i UE jako taka;

26. podkreśla, że przyznanie praw do licencji na odwierty oraz wytyczenie wyłącznych stref 
ekonomicznych stanie się źródłem napięć w relacjach z krajami trzecimi oraz że UE 
powinna utrzymać silną pozycję polityczną w tej kwestii; zaznacza, że kwestię energii 
należy wykorzystywać jako siłę sprzyjającą pokojowi, współpracy i stabilności;

27. odnotowuje znaczenie szeroko zakrojonej współpracy w regionie arktycznym, zwłaszcza 
pomiędzy krajami leżącymi w obszarze euroatlantyckim; apeluje zatem do Komisji
o przeprowadzenie całościowej oceny korzyści i zagrożeń obecności UE w regionie 
Artktyki;

28. podkreśla znaczenie zacieśnienia współpracy i dialogu z innymi strategicznymi 
partnerami w dziedzinie energetyki; zwraca uwagę na to, jak ważne jest, by UE mówiła 
jednym głosem w kontaktach z krajami trzecimi w sprawach związanych z energią; 
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podkreśla rolę Komisji w koordynowaniu i wspieraniu działań państw członkowskich;

System handlu uprawnieniami do emisji (ETS)

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie jedynym, instrumentem służącym ograniczeniu 
emisji przemysłowej i propagowaniu inwestycji w technologie niskoemisyjne; zauważa, 
że konieczne jest dalsze usprawnienie ETS; zaznacza, że wszelkie zmiany w ETS 
wymagałyby dokładnej oceny ich wpływu na ceny energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu przemysłowi rozwój innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych;

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie uczestniczyła w międzynarodowych negocjacjach nad 
globalnym porozumieniem w sprawie klimatu; jest zdania, że dyplomacja klimatyczna 
powinna podlegać Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ); podkreśla, że UE 
musi sobie zdawać sprawę z konsekwencji ewentualnego zaniechania zawarcia 
globalnego porozumienia w sprawie klimatu;

Badania naukowe, nowe technologie i paliwa alternatywne

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową rolę w przypadku inwestycji związanych z energią
i produkcji energii; zauważa, że poszczególne strategie państw członkowskich w zakresie 
promocji energii ze źródeł odnawialnych wiążą się zarówno z sukcesami, jak
i problemami; jest zdania, że dość wysokie ostatnio ceny paliw kopalnych sprzyjają 
rozwojowi energii ze źródeł odnawialnych; zauważa jednak, że w niektórych państwach 
członkowskich promowanie energii ze źródeł odnawialnych za pomocą wsparcia 
finansowego mogłoby doprowadzić do wysokich cen energii;

32. uważa, że wyższe rachunki za energię w Europie w ostatnich latach zapoczątkowały 
„inteligentne” i oparte na zdrowym rozsądku podejście do efektywności energetycznej
i oszczędności energii; mimo to jest zdania, że znaczenie technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu konsumentom danych dotyczących zużycia 
energii w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach;

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w ramach 
europejskich partnerstw innowacyjnych należących do Unii innowacji nadać priorytet 
wszystkim rodzajom trwałych technologii niskoemisyjnych w celu pobudzenia 
konkurencyjności UE, promowania tworzenia miejsc pracy i doprowadzenia do zmiany 
zachowań konsumenckich;

34. podkreśla znaczenie prowadzenia przez przemysł dalszych badań i dalszego rozwoju
w zakresie wykorzystywania gazu ziemnego w sektorze morskim i lotniczym;

35. popiera dalsze badania nad systemami chłodniczymi i grzewczymi w celu zrealizowania 
ambitnej polityki UE; wzywa władze publiczne do przeprowadzenia regionalnej oceny 
oddziaływania pod powierzchnią ziemi w celu optymalizacji podziału środków pomiędzy 
energię geotermalną, gaz łupkowy i inne zasoby podziemne, co zmaksymalizuje korzyści 
dla społeczeństwa;
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36. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie
i Komisji.


