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Energia odnawialna: wyznaczanie ambitnych 
celów dla Europy

Aby pomóc UE osiągnąć ambitne cele redukcji emisji w walce ze zmianą klimatu, 
Parlament pracuje nad przyspieszeniem rozwoju bardziej ekologicznych alternatyw, 
takich jak energia odnawialna.

Obejrzyj wideo
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/boosting-europe-s-renewable-energy-sector_N01_AFPS_220826_RNEW_ev

Obecny kryzys energetyczny, zaostrzony przez atak Rosji na Ukrainę, podkreślił potrzebę 
zmniejszenia zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych oraz dywersyfikacji i zabezpieczenia 
dostaw energii do UE poprzez nacisk na bardziej ekologiczne alternatywy, takie jak odnawialne 
źródła energii. Jednocześnie UE chce być na czele zielonej transformacji, aby przeciwdziałać 
kryzysowi klimatycznemu.

Przeczytaj więcej o tym, jak UE wspiera energię odnawialną

Ustalnie nowych celów dla energii odnawialnej na 
2030 rok
Ambitne europejskie działania dla klimatu są określone w pakiecie klimatycznym „Gotowi na 55” 
(„Fit for 55"). Celem UE jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 55% do 2030 r. 
i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Pakiet legislacyjny obejmuje również aktualizację unijnej dyrektywy ws. energii odnawialnej, aby 
zwiększyć udział OZE w miksie energetycznym UE z obecnego celu 32% do 2030 roku.
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In September 2022, Parliament set out its demand to raise the renewables target to 45%, a 
target also backed by the Commission under its REPowerEU plan. Presented in May 2022, it 
stresses the need to accelerate the clean energy transition and phase out energy imports from 
Russia by scaling up the share of renewables in power generation, industry, buildings and 
transport to 45% by 2030.

We wrześniu 2022 r. Parlament przedstawił swoje żądanie podniesienia celu dla energii ze 
źródeł odnawialnych do 45%, co zostało również poparte przez Komisję Europejską w ramach 
jej planu REPowerEU. Przedstawiony w maju 2022 r. plan podkreśla potrzebę przyspieszenia 
przejścia na czystą energię i stopniowego zaprzestania importu energii z Rosji poprzez 
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii, przemyśle, budownictwie i transporcie do 45% 
do 2030 roku.

W grudniu 2022 r. Parlament zagłosuje nad nowymi przepisami o odnawialnych źródłach 
energii, efektywności energetycznej i charakterystyce energetycznej budynków. Ma wezwać do 
szybszego wydawania pozwoleń na nowe lub przystosowane elektrownie wykorzystujące 
odnawialne źródła energii, w tym panele słoneczne i turbiny wiatrowe.

Dowiedz się więcej o planie Gotowi na 55 i Zielonym Ładzie

22,1%
udział OZE w zużyciu energii w UE w 2020 r. To więcej niż cel na 
2020 r. wynoszący 20% i ponad dwukrotnie więcej niż w 2004 r. 
(9,6%).

Zwiększenie udziału OZE we wszystkich sektorach w 
UE
Komisja Europejska proponuje również zaktualizowane cele w następujących sektorach:

Budynki - 49% udział energii odnawialnej do 2030 roku.• 

Ogrzewanie i chłodzenie - dotychczasowy orientacyjny roczny wzrost o 1,1 punktu 
procentowego staje się wiążący dla krajów UE,

• 

Sieci ciepłownicze i chłodnicze - orientacyjny roczny wzrost wykorzystania energii 
ze źródeł odnawialnych oraz ciepła odpadowego i chłodu odpadowego o 2,1 punktu 
procentowego (wzrost w stosunku do obecnego wzrostu o 1 punkt procentowy)

• 

Przemysł - nowy poziom odniesienia polegający na rocznym wzroście zużycia 
energii odnawialnej o 1 punkt procentowy

• 
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Posłowie popierają cel Komisji Europejski dotyczący budynków, ale chcą podnieść roczny 
wzrost dla ogrzewania i chłodzenia do 2,3 punktu. Chcą również bardziej ambitnego celu w 
postaci 1,9 punktu dla przemysłu. Oczekują, że wykorzystanie OZE w sektorze transportu 
doprowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 16%, poprzez większe wykorzystanie 
zaawansowanych biopaliw i wyższe kontyngenty na paliwa odnawialne pochodzenia 
niebiologicznego takie jak wodór.

Posłowie chcą, aby kraje UE:

opracowały co najmniej dwa projekty transgraniczne na rzecz rozwoju zielonej energii 
elektrycznej do 2025 roku

• 

zapewniły, że co najmniej 5% nowo zainstalowanej mocy energii odnawialnej to 
innowacyjna technologia energii odnawialnej

• 

Cele dot. OZE na poziomie krajowym
Tabela przedstawia, w jakim stopniu krajom UE udało się osiągnąć cele dot. energii odnawialnej 
na 2020 rok. 
 

Udział energii z OZE [% końcowego zużycia energii brutto]

2016 r. Cel na 2020 r. Dane z 2020 r. (wyniki)
Szwecja 53,8 49 60,1
Finlandia 38,7 38 43,8
Łotwa 37,2 40 42,1
Austria 33,5 34 36,5
Dania 32,2 30 31,6
Estonia 28,8 25 30,2
Portugalia 28,5 31 34,0
Chorwacja 28,3 20 31,0
Litwa 25,6 23 26,8
Rumunia 25 24 24,5
Słowenia 21,3 25 25,0
Bułgaria 18,8 16 23,3
Włochy 17,4 17 20,4
Hiszpania 17,3 20 21,2
Średnia UE 17 20 22
Francja 16 23 19,1
Grecja 15,2 18 21,7
Czechia 14,9 13 17,3
Niemcy 14,8 18 19,3
Węgry 14,2 13 13,9
Słowacja 12 14 17,3
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Polska 11,3 15 16,1
Irlandia 9,5 16 16,2
Cypr 9,3 13 16,9
Belgia 8,7 13 13,0
Malta 6 10 10,7
Holandia 6 14 14,0
Luksemburg 5,4 11 11,7

Źródło: Eurostat

Więcej o działaniach UE dla wsparcia OZE
Odnawialny wodór: jakie są korzyści dla UE? • 
Parlament popiera zmianę wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych • 
Społeczny Fundusz Klimatyczny: pomysły Parlamentu na sprawiedliwą transformację 
energetyczną 

• 

Ten artykuł był po raz pierwszy opublikowany w listopadzie 2017 r.; został znacznie 
zaktualizowany, aby odzwierciedlić najnowsze osiągnięcia w zakresie OZE w UE.

Więcej informacji
Pytania i odpowiedzi – Przygotowanie systemu energetycznego do realizacji naszych celów 
klimatycznych 
Postęp prac legislacyjnych: przegląd dyrektywy ws. odnawialnych źródeł energii [EN]
W skrócie: „Gotowi na 55” - dyrektywa w sprawie 
odnawialnych źródeł energii
Komunikat prasowy: Posłowie popierają zwiększenie wykorzystania OZE i oszczędności energii 
[EN]
W skrócie - Zmiana dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii: pakiet „Gotowi na 55” 
[EN]
Eurostat: statystyki dotyczące energii odnawialnej [EN]
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