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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie aktualnych wyzwań i szans związanych z energią odnawialną na europejskim 
rynku energii
(2012/2259(INI))

Parlament Europejski,

uwzględniając komunikat Komisji pt. „Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego 
rynku energii” wraz z towarzyszącymi mu dokumentami roboczymi (COM(2012)0271),

– uwzględniając art. 194 ust. 1 TFUE,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Plan działania w zakresie energii do roku 2050” 
(COM(2011)0885),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 
kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku 
energii,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 
2009 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą 
dyrektywę 2003/54/WE,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 
2009 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą 
dyrektywę 2003/55/WE, 

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

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

A. mając na uwadze, że udział energii odnawialnej w koszyku energetycznym Europy 
zwiększa się w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej;

B. mając na uwadze, że w ramach polityki energetycznej należy zawsze traktować 
równorzędnie cel bezpieczeństwa dostaw, efektywności i korzystnego oddziaływania na 
środowisko;

C. mając na uwadze, że polityka energetyczna Unii realizowana w duchu solidarności 
między państwami członkowskimi w ramach tworzenia rynku wewnętrznego i 
z uwzględnieniem konieczności utrzymania i poprawy stanu środowiska służy między 
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innymi realizacji celu polegającego na promowaniu rozwoju nowych i odnawialnych 
źródeł energii;

D. mając na uwadze, że zgodnie z traktatami europejskimi wybór kształtu koszyka 
energetycznego należy do kompetencji państw członkowskich;

E. mając na uwadze, że, jeżeli uwzględni się stan obecny, UE znajduje się na właściwej 
drodze do osiągnięcia celu polegającego na tym, by do 2020 r. dwadzieścia procent 
energii pochodziło ze źródeł odnawialnych;

F. mając na uwadze, że jeszcze nie uporaliśmy się z kryzysem gospodarczym i kryzysem 
zadłużenia w Europie, a budżety publiczne stoją w obliczu poważnych wyzwań;

G. mając na uwadze, że inwestorzy potrzebują pewności i ciągłości dla swoich przyszłych 
inwestycji również po roku 2020;

Za wykorzystaniem energii odnawialnej

1. zgadza się z Komisją, że w przyszłości w Europie zwiększy się udział energii odnawialnej
w dostawach energii, zarówno dostawach energii elektrycznej, jak i w przypadku 
ciepłownictwa i chłodnictwa oraz sektora transportu, a energetyczna zależność Europy od 
konwencjonalnych źródeł energii zmaleje;

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia konkurencyjności europejskiego przemysłu; podkreśla zatem, 
że przebudowa systemu dostaw energii mająca na celu zwiększenie udziału w nim energii 
odnawialnej musi następować w sposób opłacalny i jednocześnie bez szkody dla 
bezpieczeństwa dostaw;

3. zauważa, że obecnie państwa członkowskie promują energię odnawialną samodzielnie,
w bardzo różnorodnych warunkach administracyjnych oraz że z uwagi na uwarunkowania 
naturalne istnieją różnice w potencjale rozwojowym państw członkowskich;

4. stwierdza, że stopień akceptacji społecznej i politycznej dla kwestii energii odnawialnej 
jest zróżnicowany oraz że istnieją znaczne rozbieżności w poziomie dostępnych środków 
publicznych i prywatnych wykorzystywanych do promowania energii odnawialnej;

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
energii konkurencyjna jest zaledwie część rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, przy 
czym inne technologie zbliżają się jednak też do cen rynkowych; zgadza się z Komisją, że 
należy wykorzystać wszystkie dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym samym 
zapewnić konkurencyjność energii odnawialnej w warunkach gospodarki rynkowej;

Energia odnawialna na europejskim wewnętrznym rynku energii 

6. uważa, że tworzenie wewnętrznego rynku gazu i energii elektrycznej powinno się 
zakończyć do 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje zamiar sporządzenia wkrótce przez 
Komisję sprawozdania na temat stanu tworzenia wewnętrznego rynku energii;
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7. zaznacza, że istnienie około 170 różnych mechanizmów wspierania rozwoju energii 
odnawialnej w Unii Europejskiej powoduje znaczny brak wydajności w transgranicznym 
handlu energią elektryczną, ponieważ mechanizmy te utrwalają lub nawet pogłębiają
obecne nierówności i tym samym stoją na przeszkodzie zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii;

8. uważa, że na zakończeniu tworzenia wewnêtrznego rynku energii skorzystają
w największym stopniu konsumenci; zgadza się z oceną Komisji, że również w przypadku 
energii odnawialnej należy zapewnić konkurencję, ponieważ stanowi ona najlepszy 
impuls do pobudzenia innowacji i obniżenia kosztów;

9. odnotowuje z zaniepokojeniem, że mechanizmy współpracy ustanowione na mocy 
dyrektywy 2009/28/WE nie są dotychczas prawie w ogóle stosowane; powołuje się na 
ustalenia Komisji, według których lepsze wykorzystywanie istniejących możliwości 
współpracy przyniosłoby znaczne korzyści; pozytywnie odnosi się do zapowiedzi 
opracowania przez Komisję wytycznych dotyczących współpracy w ramach UE;  wzywa 
państwa członkowskie, by lepiej wykorzystywały możliwości współpracy i usprawniły 
wzajemną komunikację;

10. podkreśla, że we wszystkich państwach członkowskich energia odnawialna musi zostać 
jak najszybciej w pełni zintegrowana z europejskim wewnętrznym rynkiem energii oraz 
musi spełniać funkcje i zadania służące zapewnieniu stabilności systemu w perspektywie 
długoterminowej, których realizację zapewniają dotychczas konwencjonalne źródła 
energii;

Wymogi infrastrukturalne 

11. zwraca uwagę, że przyłączenie do sieci odnawialnych źródeł energii – na ogół 
zdecentralizowane, wymagające przesyłu na duże odległości i uzależnione od warunków 
klimatycznych – wymaga innych rozwiązań infrastrukturalnych niż obecna infrastruktura 
energetyczna, której rozwój nastąpił wyłącznie w oparciu o konwencjonalne źródła 
energii;

12. uważa, że aby zagwarantować bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora energii 
odnawialnej, który charakteryzuje się zmienną ilością dostaw, musi towarzyszyć 
zapewnienie rezerwowych mocy produkcji konwencjonalnych form energii, co obecnie 
nie ma miejsca; zauważa, że stworzenie mocy rezerwowych powoduje znaczne koszty; 
odnotowuje, że coraz częściej potrzebne jest wsparcie w tym zakresie, aby stworzenie lub 
utrzymanie rezerw konwencjonalnych źródeł energii stało się bardziej atrakcyjne pod 
względem ekonomicznym; odrzuca prześciganie się w dotowaniu poszczególnych źródeł 
energii i domaga się stworzenia modelu rynku energii opartego na zasadach gospodarki 
rynkowej;

13. podkreśla, że duży udział energii odnawialnej w koszyku energetycznym stawia przed 
istniejącą infrastrukturą sieci ogromne wyzwania; zauważa, że intensywna integracja 
źródeł energii odnawialnej z siecią poważnie zmniejsza bezpieczeństwo energetyczne 
niektórych państw członkowskich; jest zaniepokojony tym, że według ENTSO-E 80% 
wszystkich wąskich gardeł w europejskich sieciach energetycznych jest bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z przyłączeniem do sieci źródeł energii odnawialnej;
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14. zauważa, że najlepsze i najbardziej konkurencyjne miejsca w UE, w których wytwarza się 
energię odnawialną, znajdują się często w znacznej odległości od ośrodków, w których 
jest ona zużywana; uważa, że aby miejsca te mogły być wykorzystywane, konieczna jest 
rozbudowa sieci przesyłowych;

15. uważa, że intensywny rozwój energii odnawialnej oraz jej integracja z siecią – na ogół 
uzależniona od warunków klimatycznych i wymagająca przesyłu na duże odległości –
mogą powodować nieskoordynowane, transgraniczne przepływy energii do innych państw 
członkowskich (loop flows), a następnie sprawiają, że – o ile rozwojowi temu nie 
towarzyszyła niezbędna rozbudowa sieci – do utrzymania bezpieczeństwa energetycznego 
coraz bardziej konieczne jest ingerowanie w poziom obciążenia; jest zaniepokojony 
stanem rozbudowy infrastruktury sieci w państwach członkowskich;

16. podkreśla, że do włączenia energii ze źródeł odnawialnych do systemu dostaw energii 
konieczne są technologie w zakresie magazynowania energii elektrycznej; przypomina
o pilnej potrzebie prowadzenia dalszych badań w dziedzinie magazynowania energii;

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii i w zarządzaniu energią odnawialną; wzywa Komisję, by szybko przedłożyła 
wnioski w sprawie rozwoju, promowania i standaryzacji inteligentnych sieci energii 
elektrycznej i inteligentnych liczników; podkreśla, że oprócz bezpieczeństwa dostawców
w zakresie planowania istotną rolę musi przy tym odgrywać również akceptacja ze strony 
konsumentów i ochrona danych;

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii odnawialnej trwale zmieni krajobraz w Europie; 
uważa, że społeczną akceptację dla energii odnawialnej mogą zapewnić wyłącznie 
przejrzyste procedury w zakresie planowania przestrzennego, budownictwa i zezwoleń,
w których będą uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony;

Współpraca międzynarodowa i handel

19. ma świadomość tego, że rynki energii odnawialnej na świecie rosną, co przynosi 
pozytywne skutki w zakresie kosztów i dalszego rozwoju istniejących technologii;

20. podkreśla, że niedozwolone zakłócanie konkurencji na rynku jest nie do przyjęcia; wzywa 
Komisję, by jak najszybciej zakończyła bieżące postępowania z zakresu ochrony 
konkurencji; zwraca uwagę, że wolne rynki światowe zapewniają najlepsze warunki 
rozwoju energii odnawialnej; podkreśla, że należy pozbyć się kolejnych ograniczeń
w handlu; apeluje do Komisji, by nie wprowadzała żadnych nowych barier handlowych 
dla gotowych produktów i elementów technologii wykorzystywanych w sektorze energii 
odnawialnej;

21. zwraca uwagę na konieczność ściślejszej współpracy w zakresie polityki energetycznej
z państwami sąsiadującymi z UE; podkreśla, że w szczególności w regionie Morza 
Śródziemnego istnieją duże możliwości pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych; przypomina o potencjale przedsięwzięć takich jak Desertec i Helios oraz 
dalszego rozwoju sektora energii wodnej w Norwegii i Szwajcarii;

Innowacje, badania i rozwój
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22. zauważa, że pod względem technologii w dziedzinie energii odnawialnej Europa odgrywa 
wiodącą rolę; podkreśla, że przyczyniają się do tego przede wszystkim MŚP; zaznacza, że 
jedynie innowacje będące wynikiem badań i rozwoju mogą zapewnić Europie pozycję 
technologicznego lidera na rynkach technologii związanej z energią odnawialną;

23. jest zaniepokojony tym, że w niektórych gałęziach sektora energii odnawialnej 
zaniedbano badania i rozwój, co doprowadziło po części do trudności gospodarczych; 
podkreśla, że w celu utrzymania lub osiągnięcia konkurencyjności konieczne są 
inwestycje w dalszy rozwój istniejących technologii;

24. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź przedłożenia przez Komisję w 2013 r. komunikatu
w sprawie polityki w dziedzinie technologii energetycznych; apeluje do Komisji, by
w komunikacie tym skupiła się na technologiach magazynowania energii;

Europejskie ramy promowania energii odnawialnej 

25. podkreśla, że państwa członkowskie korzystają obecnie niemal ze 170 różnych rodzajów 
systemów wsparcia; zaznacza, że wsparcie to doprowadziło do znacznego wzrostu, jednak 
niektóre systemy wsparcia są bardzo kosztowne i stanowią po części poważne obciążenie 
finansowe dla konsumentów, którym nie dano wsześniej możliwości wyboru; zauważa, że 
pomimo tych dotacji osiągnięcie konkurencyjności energii odnawialnej w porównaniu
z konwencjonalnymi metodami produkcji było dotychczas możliwe jedynie w niektórych 
dziedzinach lub na obszarach o korzystnym położeniu geograficznym;

26. podkreśla, że w niektórych państwach członkowskich ceny energii elektrycznej dla 
odbiorców końcowych i dla przemysłu są stosunkowo wysokie z uwagi na ingerencję 
państwa; przypomina, że w 2010 r. 22% gospodarstw domowych w UE miało obawy, że 
nie będą w stanie uregulować rachunku za energię elektryczną, i zakłada, że od tego czasu 
sytuacja mogła się pogorszyć; podkreśla, że należy zapobiec ubóstwu energetycznemu
i nie można narażać na szwank konkurencyjności przemysłu;

27. przestrzega przed tym, że zbyt wysokie kwoty wsparcia mogą poprzez nadmierną 
rekompensatę hamować postęp technologiczny i utrudniać integrację rynkową, ponieważ 
osłabiają one zachętę do rozwoju innowacyjnych i tanich produktów;

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź opracowania przez Komisję wytycznych w sprawie 
sprawdzonych praktyk oraz reformy krajowych przepisów dotyczących wspierania 
rozwoju energii odnawialnej; wzywa Komisję do jak najszybszego przedłożenia tych 
wytycznych, jest jednak jednocześnie przekonany, że wytyczne w sprawie sprawdzonych 
praktyk stanowią jedynie pierwszy krok i że należy dążyć do wycofania krajowych 
systemów wsparcia, jednak nie można ich zmieniać czy też likwidować z mocą wsteczną, 
gdyż byłby to katastrofalny sygnał dla inwestorów;

29. jest przekonany, że jedynie europejski system wsparcia umożliwi uwolnienie całego 
potencjału energii odnawialnej w najbardziej opłacalny sposób; dostrzega decydujące 
zalety neutralnego technologicznie europejskiego rynku energii odnawialnej, na którym 
dostawcy energii muszą zapewnić określony wcześniej poziom produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych; ten ustalony poziom mogą też osiągnąć w drodze handlu uprawnieniami, 
które można nabyć lub sprzedać na rynku; zauważa, że doświadczenia państw 
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członkowskich pokazują, iż w przypadku niespełnienia tego warunku konieczne są 
wysokie grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie danego poziomu produkcji;

30. apeluje do Komisji o jak najszybsze przedłożenie wniosku w sprawie europejskiego 
systemu wsparcia, w którym rynek handlu uprawnieniami w zakresie energii odnawialnej 
umożliwi konkurencję między różnymi technologiami w całej Europie;

31. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie
i Komisji.


