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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje plan działania Komisji w dziedzinie energii na rok 2050 oraz 
jej cel zagwarantowania wszystkim obywatelom Europy równego i powszechnego 
dostępu do zrównoważonych dostaw energii;

2. podkreśla potrzebę pogodzenia stosowania celów klimatycznych i potrzeby 
zrównoważonego i konkurencyjnego wzrostu oraz bezpieczeństwa energetycznego w 
obrębie regionów; wyraża w związku z tym głęboki żal, że plan działania opiera się 
wyłącznie na scenariuszach dla całej UE, nie pokazuje skutków wyborów politycznych 
dla poszczególnych państw członkowskich ani nie uwzględnia ich specyfiki na poziomie 
lokalnym czy regionalnym; wyraża przekonanie, że ich zaangażowanie na wszystkich 
etapach i we wszystkie procedury wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla zachowania 
spójności terytorialnej;

3. popiera zalecenia Grupy Doradczej ds. planu działania w zakresie energii dotyczące 
jasnego uwzględnienia i ujawnienia w każdym scenariuszu potencjalnych kompromisów i 
synergii między ograniczeniem emisji dwutlenku węgla, bezpieczeństwem dostaw i
konkurencyjnością;

4. zdecydowanie zachęca do wcielenia w życie wniosków dokumentu roboczego Komisji 
„Regiony 2020 – ocena przyszłych wyzwań dla regionów UE”, dotyczących znaczenia, 
jakie ma uwzględnienie również potencjału regionów najbardziej oddalonych i najsłabiej 
rozwiniętych w dziedzinie dostaw energii w nadchodzących latach,

5. podkreśla, że wszelkie przyszłe działania w dziedzinie energii muszą uwzględniać 
sprawiedliwy podział obciążenia między wszystkie europejskie regiony, biorąc pod uwagę 
ich specyfikę;

6. uważa, że należy poświęcić uwagę regionom, w których węgiel jest nadal dominującym 
źródłem energii i/lub w których produkcja węgla i energia elektryczna wytwarzana przy 
użyciu węgla są podstawowymi źródłami zatrudnienia w regionach; uważa, że jeśli 
regionalne rynki pracy mają być w stanie przystosować się do ekologicznych miejsc pracy 
i kursów szkoleniowych oraz aby scenariusze związane z planem działania w dziedzinie 
energii na rok 2050 mogły zostać przyjęte przez mieszkańców tych regionów, konieczne 
są dodatkowe środki socjalne ze strony państw członkowskich, wspierane przez 
zdecydowane działania na szczeblu UE; wyraża przekonanie, że konieczne jest 
opowiedzenie się za propagowaniem odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii 
zgodnie z celami strategii 2020;

7. uważa, że wnioski dotyczące planu działania w dziedzinie energii muszą otrzymać 
odpowiednie wsparcie finansowe z poszczególnych programów, a polityka spójności nie 
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powinna być postrzegana jako zastępstwo dla takich funduszy; podkreśla, że w ramach 
polityki spójności można wspierać pewne obszary działania, takie jak wydajność 
energetyczna, traktując ją jako dodatkowe źródło wsparcia finansowego, lecz tylko wtedy, 
gdy przedmiotowe programy promują cele tej polityki;

8. podkreśla, że większość scenariuszy związanych z planem działania w dziedzinie energii 
będzie niewykonalnych bez większej połączalności i bez rozwoju lokalnych i 
regionalnych inteligentnych sieci systemu dystrybucji elektryczności i gazu, a także 
zdecentralizowanego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i wytwarzania w skali 
mikro; uważa, że oprócz projektów transgranicznych Unia powinna przyjąć środki mające 
na celu wspieranie tworzenia i aktualizowania tego rodzaju lokalnej i regionalnej 
inteligentnej infrastruktury energetycznej we wszystkich europejskich regionach;

9. uważa, że aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii szczególną uwagę należy 
poświęcić regionom tworzącym zewnętrzne granice UE poprzez wspieranie 
nawiązywania kontaktów i rozwoju nowej infrastruktury energetycznej we współpracy z 
krajami sąsiadującymi;

10. zauważa, że wszystkie przyszłe przewidywania dotyczące energii, w tym plan działania w 
dziedzinie energii, bazują na niepewnych założeniach dotyczących rozwoju sytuacji 
technologicznej i gospodarczej; podkreśla zatem, że wszystkie wybory polityczne i 
programy, w tym te związane z polityką spójności, muszą być przedmiotem ciągłego 
przeglądu i dostosowania i opierać się na jak najbardziej ostrożnych założeniach;

11. kładzie nacisk na fakt, że obecny kontekst gospodarczy jeszcze bardziej podkreśla 
potrzebę przyjęcia zintegrowanego podejścia do kwestii energetycznych 
uwzględniającego należycie ich aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne; uważa, 
że zasadnicze znaczenie ma uwzględnienie zarówno korzystnych, jak i niepożądanych 
skutków ubocznych przy prowadzeniu wymaganych prac, aby zapewnić wszystkim 
obywatelom europejskim w średniej i dłuższej perspektywie dostęp do bezpiecznej, 
zrównoważonej i przystępnej cenowo energii;

12. biorąc pod uwagę, że każdy scenariusz związany z planem działania w dziedzinie energii 
pokazuje, że w nadchodzących latach ceny energii wzrosną, uważa, iż państwa 
członkowskie powinny uzgodnić działania mające na celu zagwarantowanie, by wzrost 
cen był proporcjonalny do różniących się poziomów dochodów gospodarstw domowych 
w Europie oraz zapobieganie wzrostowi ubóstwa energetycznego w Europie;

13. zauważa, że różniące się warunki geograficzne uniemożliwiają zastosowanie do 
wszystkich regionów jednolitej polityki energetycznej; bez względu na kryteria dotyczące 
wspólnego działania i pamiętając o konieczności zastosowania się do ram polityki UE 
uważa, że każdy europejski region powinien móc realizować indywidualny plan 
dostosowany do jego sytuacji i sytuacji gospodarczej, rozwijając te zrównoważone źródła 
energii, które pomogą skuteczniej zrealizować cele planu działania w dziedzinie energii 
na 2050 r. oraz przypomina, że wytwarzanie energii zwłaszcza ze źródeł odnawialnych 
ma kluczową rolę do odegrania w kontekście rozwoju i zatrudnienia, zarówno w 
obszarach wiejskich, jak i poza nimi; wzywa zatem wszystkie regiony do rozwijania i 
wdrażania strategii energetycznych i do rozważenia włączenia energii do swych strategii 
w zakresie badań i innowacji z myślą o inteligentnej specjalizacji; uważa, że w oparciu o 
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taką specjalizację UE powinna mierzyć europejskie cele energetyczne na skalę UE, nie 
zaś w oparciu o cele krajowe;

14. ubolewa, że Komisja nie wdrożyła zaleceń własnej recenzowanej grupy doradczej ds. 
planu działania w dziedzinie energii na 2050; wzywa Komisję do opublikowania 
uaktualnionej wersji planu działania z uwzględnieniem tych zaleceń;

15. przypomina, że regionalny wymiar wyzwania, jakim jest energia, jest silnie 
zdeterminowany przez wybory narodowe dotyczące koszyka energetycznego i rozwoju 
infrastruktury energetycznej; podkreśla zatem potrzebę opracowania przez UE wspólnej 
polityki energetycznej z prawdziwego zdarzenia, która zapewni funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego i bezpieczeństwo dostaw energii oraz będzie funkcjonowała we wszystkich 
regionach;

16. popiera globalne porozumienie w sprawie zmiany klimatu, ale ubolewa nad faktem, że 
plan działania nie proponuje scenariusza na wypadek niezawarcia takiego porozumienia;
podkreśla zagrożenie ucieczką emisji dwutlenku węgla do ciężkiego przemysłu Europy 
oraz konsekwencje tego dla rozwoju regionalnego i spójności społecznej;

17. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie sposobów zwiększenia wydajności 
w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w obrębie UE i jej regionów poprzez 
dążenie do stworzenia ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt w odniesieniu do 
odnawialnych źródeł energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie konkretnego rodzaju 
energii odnawialnej w tych regionach UE, gdzie jest ona najbardziej opłacalna, co wiąże 
się z niższymi cenami za elektryczność; uważa, że w średniej perspektywie można 
utworzyć na szczeblu regionalnym grupy obecne na rynku odnawialnych źródeł energii.



PE496.464v02-00 6/6 AD\920462PL.doc

PL

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia 27.11.2012

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

35
1
1

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Victor Boştinaru, John Bufton, 
Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás 
Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen 
Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru 
Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Erminia 
Mazzoni, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Tomasz Piotr 
Poręba, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert 
van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Jan Březina, Andrea Cozzolino, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, 
Lena Kolarska-Bobińska, Heide Rühle, Vilja Savisaar-Toomast, 
Elisabeth Schroedter


