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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. uważa, że aktualne globalne wyzwania związane z energią i klimatem wymagają 

skutecznych, sprawiedliwych i wspólnych działań ze strony Unii Europejskiej na scenie 

międzynarodowej; 

2. uważa, że wyzwaniom stawianym przez zmianę klimatu i bezpieczeństwo energetyczne 

trzeba sprostać za pomocą ujednoliconej strategii obejmującej oba zagadnienia 

równocześnie; podkreśla, że połączenie środków promujących efektywność energetyczną 

i energię odnawialną oraz środków na rzecz rozwoju innowacyjnych technologii 

energetycznych ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia przyjaznego dla środowiska 

koszyka energetycznego oraz dla zapewnienia zarówno obywatelom, jak i 

przedsiębiorstwom w całej Europie stałych dostaw energii po przystępnych cenach, co 

stanowi podstawowy wymiar bezpieczeństwa energetycznego; 

3. z zadowoleniem przyjmuje zatem zaangażowanie na rzecz ściślejszej współpracy w 

ramach polityki energetycznej; podkreśla wagę uwzględnienia we wszelkich planach 

dotyczących bezpieczeństwa energetycznego inwestycji w efektywność energetyczną w 

całej UE oraz wagę wspierania inwestycji w lokalne odnawialne źródła energii;  

4. podkreśla, że zmiana klimatu, niekonkurencyjne ceny energii i niezwykle silne 

uzależnienie od niepewnych dostawców z krajów trzecich zagraża równowadze 

europejskiego systemu energetycznego; 

5. uważa, że coraz większe uzależnienie UE od importu paliw kopalnych od wysoce 

niepewnych dostawców z krajów trzecich osłabia UE oraz poważnie zakłóca 

kształtowanie wiarygodnej, skutecznej i spójnej wspólnej europejskiej polityki 

energetycznej; 

6. podkreśla, że większe bezpieczeństwo energetyczne można osiągnąć w sposób racjonalny 

pod względem kosztów, o ile kwestią tą zajmą się wspólnie państwa członkowskie; 

podkreśla w związku z tym istotną rolę, jaką może odegrać właściwie połączony i 

funkcjonalny rynek energii i gazu w dywersyfikacji dostaw, źródeł i tras przesyłu w 

Europie;  

7. apeluje do Komisji o bardziej proaktywne podejście w dbaniu o to, by państwa 

członkowskie przestrzegały europejskich przepisów mających na celu stworzenie 

przejrzystych i dobrze funkcjonujących rynków energii; 

8. podkreśla znaczenie koordynacji strategii energetycznych państw członkowskich i 

wzmocnienia głosu UE w zewnętrznej polityce energetycznej; 

9. zwraca uwagę, że zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego jest nierozerwalnie 



 

PE544.302v02-00 4/9 AD\1055575PL.doc 

PL 

związane z koniecznością przejścia na efektywną gospodarkę niskoemisyjną; stanowczo 

wzywa zatem Komisję do zaproponowania ambitnych celów na 2030 r. oraz do wdrożenia 

całościowej strategii UE w zakresie energii i klimatu w oparciu o cel dekarbonizacji 

gospodarki UE w oparciu o komunikat Komisji i z uwzględnieniem rezolucji Parlamentu 

z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na 

konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.1; 

10. podkreśla znaczne dodatkowe korzyści dla klimatu, jakości powietrza, zdrowia 

publicznego i środowiska płynące z poprawy bezpieczeństwa energetycznego dzięki 

zwiększeniu efektywności energetycznej i przejściu na energię ze źródeł odnawialnych, 

taką jak energia wiatrowa, słoneczna i geotermalna; 

11. jest zdania, że przepisy w dziedzinie efektywności energetycznej oraz unijny system 

handlu uprawnieniami do emisji (ETS) powinny być instrumentami wzajemnie się 

wspierającymi, oraz apeluje o niezwłoczne wdrożenie rezerwy stabilności rynkowej 

zdolnej do nadania sygnału cenowego dotyczącego emisji dwutlenku węgla, który może 

doprowadzić do udoskonaleń w zakresie efektywności energetycznej w sektorze ETS; 

wzywa Komisję do uzupełnienia ETS normą emisji, która będzie oznaczać jasny sygnał 

dla inwestycji dotyczący stopniowego wycofywania najbardziej zanieczyszczających 

rodzajów produkcji energii, takich jak technologie oparte na węglu; 

12. stanowczo wzywa do wyeliminowania tzw. wysp energetycznych UE, które miało 

nastąpić według pierwotnych planów w 2015 r.; podtrzymuje zatem stanowisko, że 

konieczny jest rozwój połączeń energetycznych, aby położyć kres izolacji państw 

członkowskich; podkreśla potrzebę przyspieszenia realizacji strategicznych projektów 

infrastrukturalnych, zwłaszcza tych opracowanych w celu przerwania izolacji 

energetycznej państw członkowskich, oraz potrzebę sprzyjania wykorzystaniu energii ze 

źródeł odnawialnych poprzez ułatwienie jej dystrybucji; wzywa w związku z tym Komisję 

do wysoce priorytetowego potraktowania unijnych instrumentów finansowania projektów 

dotyczących wzajemnych połączeń, zmierzających do urzeczywistnienia wewnętrznego 

rynku energii; 

13. podkreśla, że działania na rzecz niezbędnych istotnych zmian w systemie energetycznym 

UE zostaną podjęte jedynie wtedy, gdy dotyczące ich środki zostaną przedstawione w 

porozumieniu z państwami członkowskimi przy uwzględnieniu ich możliwości; wzywa 

Komisję do zaproponowania konkretnych kroków i planów działania, w tym 

prawodawstwa, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej; wzywa do 

inwestowania przez UE i jej państwa członkowskie znacznych środków w badania i 

innowacje prowadzące do powstania przyjaznych dla środowiska, innowacyjnych 

technologii energetycznych; podkreśla zapotrzebowanie na badania naukowe, potrzebę 

kształcenia, szkolenia i wymiany najlepszych praktyk oraz zapotrzebowanie na lokalne 

projekty pilotażowe w państwach członkowskich, które przyczyniają się do 

bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie odporności systemów lokalnych;  

14. przypomina, że zajmował już w przeszłości stanowisko w kwestii ustalenia ambitnych, 

wiążących krajowych celów dotyczących odnawialnych źródeł energii i efektywności 

energetycznej, dzięki którym zmniejszyłoby się zależność od importowanej energii; 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0086. 
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15. utrzymuje, że oszczędność energii i efektywność energetyczna to szybkie i opłacalne 

sposoby zajęcia się takimi kwestiami jak bezpieczeństwo energetyczne, uzależnienie od 

źródeł zewnętrznych, wysokie ceny, bezrobocie i ochrona środowiska naturalnego; 

podkreśla potencjał zarówno w zakresie oszczędności energii, jak i efektywności 

energetycznej, w szczególności w konkretnych sektorach takich jak budownictwo i 

transport; zwraca uwagę na rolę systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia w 

zarządzaniu popytem na energię; podkreśla, że według Międzynarodowej Agencji 

Energetycznej efektywność energetyczna jest „pierwszym paliwem” świata z uwagi na jej 

najniższe koszty, dostępność i zrównoważony charakter; podkreśla, że polityka UE i 

polityka krajowa powinny wspierać inwestycje w efektywność energetyczną i rozwiązania 

w zakresie popytu, ponieważ przynoszą one znaczne długoterminowe korzyści z punktu 

widzenia europejskiego bezpieczeństwa dostaw; wzywa zatem Komisję do wytyczenia 

jasnych celów w zakresie modernizacji budynków w całej UE, co doprowadzi także do 

stworzenia miejsc pracy i ożywi gospodarkę UE; 

16. jest przekonany, że wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym i efektywniejsze 

gospodarowanie zasobami mogą prowadzić do znaczącego zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych i tym samym w istotny sposób przyczynić się do stawienie czoła 

wyzwaniom w zakresie klimatu i energii;  

17. wzywa Komisję do priorytetowego przyjęcia środków na rzecz zwiększenia efektywności 

energetycznej, a tym samym do rozwiązania problemu niskiej konkurencyjności 

wynikającej z wysokich cen energii;  

18. zwraca uwagę na to, jak ważne jest pełne wdrożenie ram prawnych UE dotyczących 

efektywności energetycznej w celu osiągnięcia 20% oszczędności energii do 2020 r., 

dalsze prace nad dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej, dyrektywą w sprawie 

ekoprojektu, dyrektywą w sprawie etykietowania energetycznego i dyrektywą w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków oraz przeznaczenie zwiększonych funduszy UE 

na te dziedziny; apeluje do Komisji o ścisłe monitorowanie wdrażania tych dyrektyw w 

państwach członkowskich; podkreśla, że w ramach przeglądu tych dyrektyw należy 

priorytetowo potraktować ubóstwo energetyczne, a środki powinny zostać 

skoncentrowane na budownictwie socjalnym i na najmniej efektywnych energetycznie 

nieruchomościach zajmowanych przez gospodarstwa domowe o niskim dochodzie; 

19. uznaje, że niższe poziomy emisji regulowane przez normę emisji korelują bezpośrednio z 

efektywnością energetyczną i długoterminowymi oszczędnościami w sektorze energii; 

20. przypomina, że artykuł o systemach zobowiązujących do efektywności energetycznej 

będący częścią dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej jest kluczowym 

środkiem służącym osiągnięciu celu w zakresie efektywności energetycznej na 2020 r.; 

wzywa Komisję do rozszerzenia zakresu tego przepisu na okres po 2020 r. oraz do 

jednoczesnej likwidacji zwolnień, które obniżają jego skuteczność; 

21. wzywa Komisję do wprowadzenia w oczekiwanym planie działań w zakresie ekoprojektu 

na lata 2015–2017 bardziej ambitnych norm efektywności energetycznej dla produktów, 

w tym nowych, oraz do zwiększenia przejrzystości i skuteczności systemów 

informowania o zużyciu energii przez urządzenia, aby przyczynić się do wykorzystania 

pełnego potencjału gospodarczego gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w zakresie 
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oszczędności energii oraz przyczynić się do bezpieczeństwa energetycznego Europy i 

realizacji długoterminowych celów obniżenia emisyjności; 

22. jest zdania, że wyraźne i wiążące cele w zakresie klimatu i energii na 2030 r. wraz z 

ambitnym planem działania i skuteczną strukturą zarządzania wdrażanymi na mocy 

prawodawstwa europejskiego również będą służyć bezpieczeństwu energetycznemu; 

podkreśla, że perspektywa długoterminowa jest kluczowa dla stworzenia stabilnych ram 

dla niezbędnych inwestycji w europejską infrastrukturę energetyczną, oraz że ważne jest 

zatem, by bezzwłocznie wprowadzić ramy prawne w zakresie klimatu i energii na lata 

2020–2030; wzywa w związku z tym Komisję do jak najszybszego przedstawienia 

wszelkich niezbędnych wniosków w ramach zwykłej procedury ustawodawczej;  

23. powtarza, że badania i innowacje są kluczowym czynnikiem rozwoju innowacyjnych, 

przyjaznych dla środowiska technologii energetycznych oraz mają zasadnicze znaczenie 

dla zwiększenia konkurencyjności i przystępności cenowej już dostępnych technologii w 

dziedzinie energii z lokalnych źródeł odnawialnych; apeluje zatem o większe wsparcie UE 

dla działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej; 

24. podkreśla, że niezbędna jest pewność prawa oparta na wyraźnym kierunku politycznym, 

aby zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom UE bezpieczną i zrównoważoną energię 

w przystępnej cenie; przypomina w związku z tym, że Parlament zaapelował o ustalenie 

wiążącego celu UE na 2030 r. w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z 

gospodarstw domowych o co najmniej 40 % w stosunku do poziomów z 1990 r., 

wiążącego celu UE na 2030 r. w zakresie efektywności energetycznej wynoszącego 40 % 

oraz wiążącego celu UE na 2030 r. w zakresie produkcji przynajmniej 30 % całkowitego 

końcowego zużycia energii ze źródeł odnawialnych; 

25. wzywa Komisję do przyspieszenia rozwoju i wprowadzania technologii niskoemisyjnych 

oraz do wzmocnienia roli odnawialnych źródeł energii w celu dalszego dbania o 

dywersyfikację dostaw energii i zmniejszenia importu paliw; 

26. wzywa Komisję do opracowania ram wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, 

które zapewnią międzynarodową konkurencyjność, oraz do przedstawienia propozycji 

zmierzających do tego, by w 2030 r. co najmniej 30 % energii w UE pochodziło ze źródeł 

odnawialnych przy utrzymaniu na obecnym poziomie tempa rozwoju infrastruktury dla 

energii ze źródeł odnawialnych, uznając jednocześnie, że państwa członkowskie mają 

zróżnicowane zdolności tworzenia i wykorzystywania tych źródeł;  

27. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony w planie działania w zakresie energii do roku 2050 i 

poparty przez Parlament pogląd Komisji dotyczący energii odnawialnej – w powiązaniu z 

efektywnością energetyczną i infrastrukturą energetyczną – że jest to korzystny wybór, i 

podkreśla, jak ważne jest stworzenie bardziej inteligentnych sieci energetycznych i 

nowych rozwiązań w zakresie elastycznej i rozproszonej produkcji i magazynowania 

energii na szczeblu mikro; uznaje w tym kontekście, że wykorzystanie gazu ziemnego do 

produkcji energii, ciepła i w sektorze transportu mogłoby się przyczynić do faktycznego 

przejścia UE na całkowicie zdekarbonizowany koszyk energetyczny;  

28. zwraca uwagę, że UE jest obecnie światowym liderem w dziedzinie technologii z zakresu 

odnawialnych źródeł energii, w którym to sektorze stworzono już około pół miliona 
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miejsc pracy; mając na uwadze, że zwiększenie udziału energii odnawialnej przełoży się 

w dłuższej perspektywie na wzrost gospodarczy oraz większe bezpieczeństwo 

energetyczne; 

29. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się Komisji do umożliwienia inwestycji w 

badania i innowacje w zakresie energii w ramach programu „Horyzont 2020”;  

30. zwraca uwagę, że energia wodna stanowi ważne lokalne i odnawialne źródło energii, 

które będzie w dalszym ciągu odgrywać zasadniczą rolę w wytwarzaniu i magazynowaniu 

energii w Europie; 

31. podkreśla, że zrównoważone rolnictwo i leśnictwo w istotny sposób przyczyniają się do 

wytwarzania energii z biomasy i osiągnięcia efektywności energetycznej; 

32. wzywa Komisję do uznania wartości technologii wychwytywania i składowania 

dwutlenku węgla (CCS), które mogą odegrać ważną rolę jako część pakietu rozwiązań 

mających na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w Europie; 

33. wzywa Komisję do tworzenia zachęt i finansowania przejścia na technologie w zakresie 

energii odnawialnej oraz do utrzymania finansowania technologii CCS z funduszy 

przeznaczonych na innowacje, takich jak NER300 i NER400; 

34. zwraca uwagę, że niezwykle istotne jest, by inwestycje w przesył energii dorównywały 

inwestycjom w odnawialne i inne źródła energii; podkreśla, że pomyślne przejście na 

zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną wymaga dodatkowych połączeń 

międzysystemowych, które ułatwią handel transgraniczny i zwiększą zdolność 

bilansowania UE, tym samym przyczyniając się do bardziej racjonalnej pod względem 

kosztów integracji odnawialnych źródeł energii; 

35. podkreśla, że rozbudowa i modernizacja połączeń międzysystemowych w krajach Europy 

Południowej mogłaby się przyczynić się do większego wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii i bezpieczeństwa energetycznego w regionie, a także mogłaby pobudzić 

integrację rynków energii w regionie z resztą UE i zwiększyć bezpieczeństwo dostaw 

energii; 

36. uważa, że utrzymywanie się odizolowanych pod względem energii regionów 

geograficznych jest ewidentnie sprzeczne z celem UE dotyczącym bezpieczeństwa 

energetycznego; podkreśla w tym kontekście potrzebę określenia wiążących i ujętych w 

ramy czasowe minimalnych celów w zakresie zdolności transgranicznego przesyłu energii 

dzięki połączeniu międzysystemowemu; wzywa Komisję do podjęcia odpowiednich 

działań monitorujących w celu zapewnienia ich terminowej realizacji; 

37. podkreśla, że w kontekście rozważań nad bezpieczeństwem energetycznym musi zostać 

zagwarantowany wysoki poziom ochrony środowiska; przypomina w związku z tym o 

zagrożeniach i następstwach dla środowiska, klimatu i zdrowia związanych z wydobyciem 

niekonwencjonalnych paliw kopalnych;  

38. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zmiany mechanizmów dotacji w celu 

ułatwienia integracji rynku energii oraz stopniowego wycofania wszelkich szkodliwych 
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dla środowiska dotacji, zwłaszcza do paliw kopalnych, oraz do pełnego wykorzystania 

funduszy na rzecz finansowania energii ze źródeł odnawialnych, które nie mogą jeszcze 

konkurować pod względem kosztów z konwencjonalnymi źródłami energii, w oparciu 

m.in. o wiążące cele w zakresie odnawialnych źródeł energii uzgodnione na szczeblu UE;  

39. ponownie podkreśla potrzebę podjęcia natychmiastowych działań w sektorze transportu, 

zarówno pod względem poprawy efektywności, jak i dekarbonizacji, z myślą o 

zmniejszeniu zależności od importu i ogólnego wpływu na klimat; wzywa do wdrożenia 

skutecznych środków jako jednego z elementów kompleksowego i zrównoważonego 

podejścia zmierzającego do sprzyjania redukcji emisji, efektywności energetycznej oraz 

do rozwoju paliw alternatywnych i elektryfikacji sektora transportu;  

40. uważa, że należy zachęcać do wykorzystywania skroplonego gazu ziemnego jako 

czystszego paliwa przejściowego w pojazdach ciężarowych i w sektorze morskim;  

41. uważa, że w sektorze budownictwa mieszkaniowego priorytetowo powinno się traktować 

gruntowną modernizację oraz sprzyjanie budynkom o zerowej emisji CO2. 
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