
PA\1048419PL.doc PE546.894v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2014 - 2019

Komisja Handlu Międzynarodowego

2014/2153(INI)

4.2.2015

PROJEKT OPINII

Komisji Handlu Międzynarodowego

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego
(2014/2153(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Helmut Scholz



PE546.894v01-00 2/3 PA\1048419PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\1048419PL.doc 3/3 PE546.894v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że aby stawić czoła ogólnoświatowym wyzwaniom z zakresu energii i 
zrealizować cele dotyczące energii i zmiany klimatu, UE musi również podejmować 
wspólne działania na arenie międzynarodowej;

2. zaznacza ponownie, że energia to podstawowa potrzeba ludzka; nalega zatem, aby unijna 
strategia bezpieczeństwa energetycznego zapewniała wszystkim przystępny cenowo 
dostęp do energii oraz wzmacniała publiczną kontrolę i regulację;

3. podkreśla, że handel odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie energetycznym oraz że 
silne partnerstwa energetyczne, wzmocnione rozdziałami o energii zawartymi w unijnych 
umowach handlowych, to podstawowe narzędzia; uważa, że kluczowe znaczenie ma 
ograniczenie zależności od energii importowanej;

4. apeluje do państw członkowskich o zacieśnienie współpracy dotyczącej mechanizmu 
wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych z państwami trzecimi w 
dziedzinie energii, aby zwiększyć przejrzystość i połączyć wysiłki negocjacyjne 
względem państw trzecich;

5. podkreśla, że strategia bezpieczeństwa energetycznego powinna mieć na celu łagodzenie 
napięcia między krajami i zmniejszanie liczby nieskutecznych mechanizmów rynkowych, 
które to czynniki niweczą korzyści handlowe; podkreśla potrzebę promowania 
demokratycznych struktur globalnego zarządzania w zakresie energii i surowców;

6. jest zdania, że UE powinna pomagać najbardziej narażonym krajom w dywersyfikacji 
źródeł i dróg dostaw, w tym przepływów zwrotnych, przy czym należy położyć specjalny 
nacisk na energię odnawialną i odnośne instalacje magazynowe, aby zwiększyć 
efektywność energetyczną na świecie, a także powinna wspomóc eliminowanie ubóstwa, 
przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju na świecie oraz wspierać światowe starania 
na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu;

7. uważa możliwości eksportowe dla unijnych przedsiębiorstw prywatnych i publicznych 
zajmujących się czystymi, bezpiecznymi i efektywnymi technologiami energetycznymi za 
szczególnie ważne, zwłaszcza w świetle rosnącego ogólnoświatowego popytu na energię; 
apeluje o znaczną redukcję ceł na te technologie w ramach inicjatywy dotyczącej 
„zielonych towarów”;


