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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. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji oraz podkreśla znaczenie znalezienia 

właściwej równowagi pomiędzy jego różnymi celami, takimi jak: bezpieczeństwo 

energetyczne i przystępność cen energii, środki na rzecz efektywności energetycznej, 

ambitna polityka przeciwdziałania zmianie klimatu i przejście w kierunku bardziej 

zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki, przy jednoczesnym pobudzaniu zielonego 

wzrostu, zwiększenie konkurencyjności UE i zagwarantowanie bardziej przystępnych cen 

dla konsumentów; zwraca uwagę, że kluczowe znaczenie dla zmniejszenia zależności od 

zewnętrznych źródeł energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych ma ukończenie 

tworzenia wewnętrznego rynku energii i osiągnięcie ambitnych celów w zakresie 

efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych; 

2. podkreśla, że jedynym sposobem na osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego przy 

jednoczesnym utrzymaniu przystępnych cen energii oraz osiągnięciu naszych celów w 

zakresie klimatu jest utworzenie zrównoważonego krajobrazu energetycznego, którego 

podstawę stanowią wysoki poziom efektywności energetycznej, energia odnawialna i 

inteligentna infrastruktura; podkreśla ponadto, że aby dokonać tej przemiany z myślą o 

przyszłych pokoleniach, już teraz należy podjąć właściwe działania; 

3. zwraca uwagę, że wyższy poziom połączeń międzysystemowych oraz dywersyfikacja 

źródeł dostaw zwiększa odporność Unii na zakłócenia w dostawach i jej bezpieczeństwo 

energetyczne, a także przyczynia się do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych, 

takich jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel; 

4. domaga się aktywnego uczestnictwa partnerów społecznych w ramach platformy dialogu 

społecznego w sprawie energii, by poradzić sobie ze społecznymi skutkami przejścia w 

kierunku bardziej zrównoważonej i bezwęglowej unii energetycznej; 

5. podkreśla, że każda nowa inicjatywa musi być przejrzysta, unikać zbędnych obciążeń 

administracyjnych i w pełni respektować prawo państw członkowskich do ustalania 

własnego koszyka energetycznego; 

6. przypomina, że porozumienie osiągnięte przez Radę Europejską w październiku 2014 r. w 

sprawie „Ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030” obejmuje zobowiązania 

do redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 40 % w porównaniu z 

poziomami z 1990 r., co stanowi podstawę  rozwoju aspektu dekarbonizacyjnego unii 

energetycznej; zauważa, że decyzja ta stanowi również najambitniejszy wkład w 

międzynarodowe negocjacje w sprawie klimatu w celu osiągnięcia w 2015 r. wiążącego 

porozumienia w sprawie klimatu podczas 21. posiedzenia stron konferencji UNFCCC, 

które odbędzie się w Paryżu w grudniu 2015 r.; 

7. przypomina rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2014 r., która wzywa do 
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przyjęcia trzech wiążących celów: zwiększenia efektywności energetycznej o 40 %, a 

energii odnawialnych na poziomie co najmniej 30 % oraz redukcji emisji gazów 

cieplarnianych o co najmniej 40 %, i ponownie apeluje do Rady i Komisji o przyjęcie i 

wdrożenie, jako części ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, podejścia 

wielopłaszczyznowego, opartego na wzajemnie wspierających się, skoordynowanych i 

spójnych celach dotyczących zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, odnawialnych 

źródeł energii i efektywności energetycznej; 

8. podkreśla kluczową rolę wniosku ustawodawczego w sprawie otwartego, przejrzystego, 

integracyjnego i solidnego systemu zarządzania ramami na rok 2030 w celu zapewnienia 

pełnego wdrożenia celów klimatycznych i energetycznych na 2030 r. w sposób 

przejrzysty i demokratyczny, przy zapewnieniu regularnej sprawozdawczości i wymiany 

informacji oraz zapewnienia pełnego udziału Parlamentu w ramach zwykłej procedury 

ustawodawczej; wzywa Komisję do przygotowania rocznych ogólnodostępnych 

sprawozdań z wdrożenia polityk i projektów w ramach strategii dla unii energetycznej, 

które  stanowić będą element kontroli wdrożenia prowadzonej przez Parlament 

Europejski; ponadto wzywa Komisję do dokonania przeglądu istniejących instrumentów 

prawnych oraz do opracowania nowych zachęt w celu promowania nowych inwestycji w 

sektorze energii, wsparcia nowych technologii, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i 

zapewnienia dobrobytu w zrównoważonej gospodarce; 

9. podkreśla potrzebę osiągnięcia kompleksowego, ambitnego i wiążącego porozumienia na 

21. posiedzeniu konferencji stron UNFCCC w Paryżu, które zawierałoby solidne 

gwarancje utrzymania wzrostu temperatury do poniżej 2 °C w porównaniu z epoką 

przedprzemysłową, łącznie z ogólnoświatowym, stabilnym i wspólnym systemem na 

potrzeby przejrzystości i odpowiedzialności, który obejmowałby monitorowanie, 

obowiązki sprawozdawcze oraz skuteczny i efektywny system egzekwowania zgodności; 

uważa, że system dotyczący zmian klimatu po roku 2020 powinien uwzględniać 

postanowienia, które umożliwiać będą stawianie bardziej ambitnych celów, wspierać 

wysiłki na rzecz oszczędnych działań minimalizacyjnych i zagwarantują możliwości 

ochrony integralności środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju; podkreśla 

potrzebę zdecydowanego zobowiązania do ograniczenia emisji ze strony największych na 

świecie podmiotów zanieczyszczających; podkreśla ważną rolę dyplomacji UE w zakresie 

klimatu i energii oraz unijne globalne przywództwo w technologiach efektywnych 

energetycznie, co jest priorytetem dla stabilnej unii energetycznej; 

10. podkreśla kluczową rolę systemu handlu emisjami jako opłacalnego narzędzia rynkowego 

służącego dekarbonizacji systemu energetycznego w Europie i osiągnięciu unijnego celu 

zmniejszenia emisji do 2030 r i później; podkreśla, że oprócz rezerwy zapewniającej 

stabilność rynku należy wprowadzić strukturalną reformę systemu handlu uprawnieniami 

do emisji po roku 2020, aby uwzględnić cel zmniejszenia emisji CO2 do 2030 r., 

obejmującą – o ile nie będą podejmowane porównywalne wysiłki w innych ważnych 

gospodarkach – wymierne i bardziej zharmonizowane środki na szczeblu UE dotyczące 

ucieczki emisji; 

11. wzywa Komisję do dalszej analizy kwestii pośrednich kosztów emisji i ich wpływu na 

ceny energii elektrycznej w państwach członkowskich, a także ich udziału w tym cenach; 
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12. podkreśla, że wpływy z systemu handlu uprawnieniami do emisji powinno się przede 

wszystkim wykorzystać do wsparcia niskoemisyjnych rozwiązań innowacyjnych, 

efektywności energetycznej i innych działań ograniczających emisję CO2; 

13. wzywa do podjęcia nowych inicjatyw UE w sektorach nieobjętych systemem handlu 

emisjami, w szczególności w sektorach o dużym potencjale efektywności energetycznej, 

takich jak sektor transportu i sektor budowlany, aby pomóc państwom członkowskim w 

osiągnięciu ich celów zmniejszenia emisji; wspiera wprowadzenie zasady nadawania 

priorytetu efektywności i, jak wskazano w rezolucji Parlamentu z dnia 5 lutego 2014 r. na 

temat ram politycznych dotyczących klimatu i energii do roku 2030, ambitny cel w 

zakresie efektywności energetycznej na 2030 r., który powinien być ukierunkowany w 

szczególności na sektory nieobjęte systemem handlu uprawnieniami do emisji; uważa 

prawodawstwo w zakresie efektywności energetycznej oraz unijnego systemu handlu 

uprawnieniami do emisji za instrumenty wzajemnie wspierające się i wzywa Komisję do 

uzupełnienia systemu handlu uprawnieniami do emisji o normę emisji, która zapewnia 

jasny sygnał dla inwestycji dotyczący rozwoju energii odnawialnej i wycofywania 

najmniej efektywnych, opalanych węglem elektrowni, a także zmniejszenia emisji metanu 

przy wydobyciu ropy naftowej i gazu oraz wzywa do wygaszania dotacji na paliwa 

kopalne; 

14. jest zdania, że efektywność energetyczna jest jednym z głównych niewykorzystanych 

źródeł energii oraz wzywa Komisję do połączenia najskuteczniejszych rozwiązań w 

zakresie efektywności energetycznej, w tym inteligentnych sieci, zmiany środków 

transportu, ekomobilności; 

15. zwraca uwagę na fakt, że istniejące budynki w UE odpowiadają za około 40% 

ostatecznego zużycia energii i za około 60% zużycia gazu importowanego przez UE oraz 

za 36% emisji CO2 w UE, a także na fakt, że największym źródłem zapotrzebowania na 

energię w UE jest ogrzewanie i chłodzenie; w związku z czym wzywa Komisję do analizy 

potencjału wzrostu efektywności energetycznej w sektorze budownictwa; podkreśla 

potrzebę modernizacji sektora grzewczego, a w szczególności ciepłowniczego, w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i efektywności energetycznej. podkreśla potrzebę 

wspierania jeszcze bardziej ambitnej polityki w zakresie oszczędności energii w 

budynkach mieszkalnych i biurowych poprzez pełną izolację i zaawansowane 

projektowanie budynków; 

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do docenienia roli efektywności energetycznej i 

jej znaczenia zarówno w obniżaniu kosztów ponoszonych przez konsumentów, jak i 

utrzymaniu bezpieczeństwa dostaw, oraz podkreśla znaczenie  podkreśla znaczenie 

inwestowania w efektywność energetyczną w całej UE za pomocą planów bezpieczeństwa 

energetycznego; 

17. podkreśla znaczenie pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 

oraz dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz zwiększenie puli 

środków UE przeznaczonych dla tych obszarów; zwraca uwagę, że działania przewidziane 

w wyniku rewizji powinny koncentrować się na budownictwie socjalnym i budynkach o 

najniższej efektywności energetycznej zajmowanych przez rodziny o niskich dochodach; 

18. podkreśla znaczenie rozwijania inteligentnych systemów zarządzania, zwłaszcza na 



 

PE557.259v02-00 6/12 AD\1072803PL.doc 

PL 

szczeblu regionalnym, w celu pełnego wykorzystania potencjału energii odnawialnych i 

ich podziału pomiędzy konkretne obszary zależnie od możliwości produkcji oraz 

zapotrzebowania na energię; 

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do nadania priorytetowego znaczenia sieciom 

miast inteligentnych w celu wspierania i wymiany najlepszych praktyk oraz do pełnego 

wykorzystania potencjału lokalnych i regionalnych projektów i środków na rzecz 

efektywności energetycznej i ograniczania emisji gazów cieplarnianych; dodatkowo 

zwraca uwagę na korzyści wynikające z bardziej zrównoważonych systemów 

energetycznych, które mogą zwiększać efektywność, wzmacniać pozycję konsumenta i 

oferować możliwości dla drobnych przedsiębiorców lokalnych; proponuje stworzenie 

operacyjnej przestrzeni wspólnej dla wszystkich partnerów w procesie zarządzania na 

wszystkich szczeblach i zaproszenie Porozumienia Burmistrzów do aktywnego udziału w 

takiej platformie; 

20. podkreśla potrzebę zniesienia barier gospodarczych, prawnych i administracyjnych, aby 

umożliwić konsumentom kontrolowanie własnego zużycia energii, zachęcać ich do 

zaangażowania i inwestowania w zdecentralizowane źródła energii oraz chronić ich tych 

osób przed ubóstwem energetycznym; 

21. wzywa Komisję do opracowania innowacyjnych zachęt finansowych, instrumentów 

inwestycji w dekarbonizację i do wykorzystania pełnego potencjału korzyści 

wynikających z efektywności energetycznej w budownictwie mieszkaniowym, także w 

zakresie zwiększenia jej w istniejących budynkach zajmowanych przez rodziny i osoby 

wymagające szczególnego traktowania; 

22. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zagwarantowania równych reguł gry dla 

nowych modeli biznesowych na rynku energii; 

23. wzywa Komisję do wspierania aktywnego zaangażowania obywateli i władz lokalnych w 

tworzenie własnych zasobów energii i zarządzanie nimi, między innymi przez 

spółdzielnie, gdyż to zachęci do inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych 

oraz ponieważ udział obywateli w spółdzielniach energetycznych może zwiększyć 

zarówno ich świadomość korzyści efektywnego użytkowania energii, jak i poziom 

kontroli nad cenami energii; 

24. apeluje do Komisji i państw członkowskich o zajęcie się problemem rozwoju obszarów 

wiejskich i niskiej wydajności sektora rolniczego uzależnionego od dotacji oraz o 

potraktowanie tego jako szansy skierowania środków z różnych programów na rzecz 

rolnictwa na działania stymulujące inwestycje w energetykę odnawialną na obszarach 

wiejskich w celu zwiększenia niezależności energetycznej i obniżenia kosztów produkcji 

żywności; 

25. wzywa do przyjęcia nowej inicjatywy UE w sprawie emisji z sektora LULUCF w ramach 

osobnego filara, po to by pomóc państwom członkowskim ograniczyć emisje z rolnictwa, 

użytkowania gruntów i leśnictwa, a także osiągnięcie dodatkowych ograniczeń emisji do 

roku 2030 niezależnie od ograniczeń emisji z energetyki; 

26. podkreśla konieczność lepszej koordynacji systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł 
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energii, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi projektowania 

systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, a także zwiększenia 

wewnątrzunijnego handlu w dziedzinie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, na 

przykład poprzez projekty takie jak sieć elektroenergetyczna na Morzu Północnym; 

wzywa Komisję do zapewnienia równych szans dla odnawialnych źródeł energii w UE i 

do położenia większego nacisku na zdecentralizowane wytwarzanie energii i zużywanie 

wyprodukowanej przez siebie energii ze źródeł odnawialnych, aby zapewnić wyraźne 

sygnały inwestycyjne dla zrównoważonych form energii, dzięki optymalnemu 

wykorzystaniu potencjału dostępnych funduszy UE, w szczególności za pomocą 

przyszłego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, na rzecz 

strategicznych projektów infrastrukturalnych i projektów o zrównoważonym wpływie na 

środowisko oraz na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej i zasobooszczędności; 

podkreśla, że unia energetyczna powinna priorytetowo potraktować instrumenty rynkowe 

promowania niskoemisyjnych źródeł energii; apeluje o działający jednolity rynek, 

szczególnie w zakresie zrównoważonej energii ze źródeł odnawialnych; 

27. zwraca uwagę na fakt, że zapotrzebowanie na inwestycje w sektorze energetycznym UE 

tylko do roku 2020 wynosi ponad 1 bilion EUR; uważa, że inwestycje w zintegrowaną 

strategię na rzecz badań i innowacji stanowią zasadniczy element rozwoju technologii 

niskoemisyjnych, a w szczególności technologii energii odnawialnej, technologii 

inteligentnych sieci, inteligentnych domów i czystego transportu oraz rozwiązań w 

zakresie magazynowania energii, czyniąc z unii energetycznej czynnik napędzający 

wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność; 

28. zwraca uwagę na sukces i dalszy potencjał ekoprojektowania w zakresie poprawy 

efektywności energetycznej i zużycia energii przez wyroby i wynikający z tego spadek 

kosztów energii i zmniejszenie jej zużycia przez gospodarstwa domowe, a także w 

zakresie obniżenia emisji gazów cieplarnianych; apeluje do Komisji o wprowadzenie 

dalszych środków wykonawczych z uwzględnieniem szerszego programu 

zasobooszczędności oraz o przegląd istniejących środków w tym obszarze, by 

zagwarantować ich odpowiednie dopasowanie; 

29. zwraca uwagę na rolę europejskiej etykiety energetycznej w procesie wzmacniania roli 

konsumentów i w zakresie podawania im dokładnych, istotnych i możliwych do 

porównania informacji dotyczących efektywności energetycznej wyrobów zużywających 

energię; zwraca uwagę na potrzebę zmian dotyczących etykiety energetycznej w celu 

dalszego ułatwienia konsumentom wyboru wyrobów o wyższej efektywności 

energetycznej i stymulowania produkcji wyrobów o wysokiej efektywności 

energetycznej; 

30. podkreśla potrzebę rozwijania i utrwalania nowych technologii produkcji, magazynowania 

i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, na podstawie innowacyjnych projektów 

realizowanych na szczeblu lokalnym; 

31. podkreśla, że należy zwracać uwagę na mniejsze i lokalne inicjatywy energetyczne, które 

mogą przyczynić się do zwiększenia przystępności i zrównoważonego charakteru energii; 

32. przypomina, że sektor transportu ma istotny potencjał w zakresie efektywności 

energetycznej, a odpowiada za ponad 30 % końcowego zużycia energii w Europie; wzywa 



 

PE557.259v02-00 8/12 AD\1072803PL.doc 

PL 

Komisję do pilnego zwiększenia wysiłków UE w formie wprowadzenia długofalowych 

działań na rzecz dekarbonizacji sektora transportu przy jednoczesnym zachowaniu 

wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia; 

33. odnosi się do śródokresowego przeglądu białej księgi dotyczącej transportu i potwierdza 

swoje poparcie dla określania celów i celów na rzecz utworzenia konkurencyjnego i 

zasobooszczędnego systemu transportu; wzywa Komisję do przedstawienia wniosku 

ustawodawczego ustanawiającego ambitne normy emisyjne dla samochodów osobowych i 

lekkich pojazdów dostawczych na 2025 r.; 

34. przypomina, że żegluga międzynarodowa wciąż wyłączona jest z obowiązkowych 

zobowiązań ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie wykazuje wysoką 

stopę wzrostu pod względem ruchu; apeluje do Komisji o zgłoszenie wniosku 

ustawodawczego w sprawie celów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla żeglugi 

międzynarodowej, chyba że Międzynarodowa Organizacja Morska uzgodni obowiązkowe 

cele w tym zakresie do końca 2016 r; 

35. kładzie nacisk na konieczność podjęcia bardziej ambitnych inicjatyw UE dotyczących 

rozwoju i stymulowania zachęt do rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, aby 

dalej zachęcać do produkcji, wprowadzania na rynek i wykorzystywania zaawansowanych 

zrównoważonych biopaliw i innych paliw alternatywnych, które umożliwiają osiągnięcie 

znacznych oszczędności w zakresie emisji gazów cieplarnianych, oraz przyspieszyć 

proces elektryfikacji transportu i oraz przejście na odnawialne źródła energii; zachęca do 

stosowania paliw alternatywnych w infrastrukturze transportowej; podkreśla znaczenie 

inwestycji w badania, rozwój i innowacje techniczne w tym zakresie oraz podkreśla 

potrzebę rozwijania inteligentnej infrastruktury, w tym punktów ładowania wyposażonych 

w inteligentne liczniki; 

36. wzywa Komisję do zmiany systemu dotyczącego zużycia paliwa i oznakowania CO2 dla 

samochodów osobowych, by konsumenci mogli otrzymywać dokładne, istotne i możliwe 

do porównania informacje w sprawie emisji CO2, zużycia paliwa, po to by sprawić, że 

klienci częściej wybierać będą pojazdy o najwyższej efektywności energetycznej, co z 

kolei będzie bodźcem dla producentów by zwiększyć efektywność energetyczną 

produkowanych pojazdów, zwiększając także bezpieczeństwo energetyczne; 

37. nalega, by Komisja przyspieszyła wprowadzanie zmienionego cyklu badań, by zapewnić, 

że emisje CO2 i innych zanieczyszczeń z pojazdów odzwierciedlają emisję w warunkach 

rzeczywistych; 

38. zwraca uwagę na fakt, że biomasa pochodząca ze zrównoważonego leśnictwa może 

przyczynić się do realizacji celów klimatycznych i energetycznych na rok 2030; 

39. wzywa Komisję do opracowania inicjatywy dotyczącej przywódczej roli UE w zakresie 

globalnych technologii i innowacji w dziedzinie energetyki odnawialnej i niskoemisyjnej, 

takich jak energia fal morskich, pływające instalacje fotowoltaiczne oraz biopaliwa z alg, 

a także do wsparcia większego państwowego i prywatnego zaangażowania w badania, 

rozwój i inwestycje w tych dziedzinach; 

40. zwraca uwagę, że obecna polityka UE w sprawie biopaliw była przedmiotem szerokiej 
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krytyki za to, że nie uwzględniała emisji gazów cieplarnianych związanych z pośrednią 

zmianą użytkowania gruntów, która ma miejsce gdy istniejąca produkcja rolnicza 

przenoszona jest na grunty nieuprawiane zarówno w UE jak i poza jej granicami; 

41. uważa, że zrównoważone podejście do realizacji celów bezpieczeństwa energetycznego 

UE nie powinno zwiększać wykorzystania biopaliw pochodzących z upraw, oraz że 

lepszymi opcjami są poprawa wydajności paliwa w pojazdach, zmniejszenie 

zapotrzebowania na transport, ograniczenie energochłonnej hodowli zwierząt i 

zwiększenie wykorzystania biopaliw pochodzących z odpadów i resztek, które nie 

powodują zmiany sposobu użytkowania gruntu; 

42. liczy i nalega na wsparcie projektów i inwestycji, które wykorzystują odpadowy węgiel 

jako składnik niskoemisyjnych substancji chemicznych i zaawansowanych biopaliw (np. 

przez wykorzystanie mikroorganizmów, które mnożą się na bogatych w węgiel gazach 

odpadowych i przekształcają je w paliwo i substancje chemiczne, które zastępują te 

pochodzące z zasobów kopalnych (lub biopaliw pierwszej generacji) i tym samym 

ograniczają emisje CO2 i zanieczyszczeń przez procesy przemysłowe zachodzące np. przy 

produkcji stali; 

43. z żalem przyjmuje decyzję Komisji dotyczącą wycofania swojego wniosku dotyczącego 

zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii i nieuzgodnienie przez państwa 

członkowskie modelu, w którym opodatkowanie energii zależy od emisji CO2 i 

energetycznej wartości jej nośnika; 

44. uważa, że bezpieczeństwo energetyczne, a w końcowym rozrachunku 

samowystarczalność UE, można osiągnąć przede wszystkim poprzez wspieranie 

oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii, co wraz z innymi alternatywnymi 

źródłami energii, takimi jak biopaliwa, pozwoli na zmniejszenie zależności od importu; 

zauważa, że bezpieczeństwo energetyczne musi zostać osiągnięte wraz z rygorystycznymi 

przepisami dotyczącymi ochrony środowiska  i wzywa Komisję i państwa członkowskie 

do sprzeciwiania się metodom wydobywania paliw kopalnych za pomocą szczelinowania 

hydraulicznego, a w szczególności metod niekonwencjonalnych; 

45. przypomina o ryzykach i skutkach dla środowiska naturalnego, klimatu i zdrowia 

związanych z wydobyciem niekonwencjonalnych paliw kopalnych i ostrzega przed 

wykorzystaniem kontekstu unii energetycznej do promowania takich źródeł energii; 

46. apeluje do państw członkowskich, by nie zatwierdzać żadnych nowych 

niekonwencjonalnych operacji szczelinowania hydraulicznego w UE, w oparciu o zasadę 

ostrożności oraz zasadę działania zapobiegawczego, biorąc pod uwagę zagrożenia i 

negatywne skutki dla klimatu, środowiska i zdrowia związane z wydobyciem ze złóż 

niekonwencjonalnych metodą szczelinowania hydraulicznego oraz luki w europejskim 

systemie regulacji działań związanych z gazem łupkowym; 

47. jest zdania, że zastosowanie szczelinowania hydraulicznego w UE niesie ze sobą ryzyko i 

negatywne konsekwencje dla klimatu, środowiska naturalnego i zdrowia publicznego, a 

także zagraża osiągnięciu długoterminowego celu UE w zakresie dekarbonizacji; uważa 

ponadto, że szczelinowanie hydrauliczne nie jest obiecującą technologią, z uwagi na 

ograniczony potencjał paliw niekonwencjonalnych w zakresie przyczyniania się do 
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zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania UE na energię oraz wysokie koszty 

inwestycyjne i eksploatacyjne; wzywa zatem państwa członkowskie do tego, aby nie 

zezwalały na realizowanie żadnych nowych przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu 

lub wydobyciu paliw niekonwencjonalnych w UE, jak również na ich przywóz, dopóki 

nie zostanie udowodnione, że są one bezpieczne dla środowiska i obywateli; 

48. wzywa państwa członkowskie do pobudzania tak bardzo potrzebnych inwestycji w 

sektorze energetycznym, opracowania długoterminowych strategii energetycznych i w 

miarę możliwości wśród wszystkich zainteresowanych stron „narodowego paktu 

energetycznego” w świetle „Planu działania w dziedzinie energii do 2050 r.” oraz 

długoterminowego celu dotyczącego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 80-95 % 

do 2050 r.; 

49. wzywa Komisję do monitorowania krajowych strategii energetycznych pod kątem 

zgodności z zasadami zrównoważoności w ramach unii energetycznej; 

50. podkreśla, że mimo postępów w ostatnich latach systemy energetyczne Europy wciąż 

notują wyniki poniżej oczekiwań, obecna konfiguracja rynku nie prowadzi do 

inwestowania na wystarczającym poziomie, a krajobraz energetyczny w Europie wciąż 

jest zbyt niejednolity; zwraca uwagę, że warunkiem koniecznym działania rynku 

wewnętrznego UE jest dobrze rozwinięta sieć, która kładzie kres izolacji energetycznej 

państw członkowskich, oraz wzywa Komisję do wsparcia ukończenia realizacji 

wszystkich większych projektów w zakresie połączeń międzysystemowych; 

51. podkreśla znaczenie stymulowania powstawania inicjatyw w poszczególnych sektorach w 

celu zbudowania szerszego poparcia dla europejskiej unii energetycznej; 

52. wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do uświadomienia sobie ogromnego 

potencjału regionów najbardziej oddalonych oraz krajów i terytoriów zamorskich w 

dziedzinie produkcji energii odnawialnych, dającego możliwość stworzenia modelu 

rozwoju zupełnie niezależnego energetycznie; 

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

publicznego i środowiska płynące z poprawy bezpieczeństwa energetycznego dzięki 

zwiększeniu efektywności energetycznej i zaleca przejście na energię ze źródeł 

odnawialnych, taką jak energia wiatrowa, słoneczna i geotermalna; 

54. potwierdza zdecydowane zaangażowanie UE i jej państw członkowskich na rzecz 

ukończenia procesu tworzenia jednolitego rynku energii, przy zapewnieniu ścisłego 

stosowania wspólnotowego dorobku prawnego, oraz wzywa Komisję do zaproponowania 

celu 15 % transgranicznych wzajemnych połączeń infrastruktury, w szczególności dla 

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, do roku 2025; podkreśla, że cele klimatyczne 

i energetyczne będą mogły zostać osiągnięte tylko pod warunkiem opracowania w pełni 

zintegrowanej sieci europejskiej, dysponującej większą liczbą międzysystemowych 

połączeń transgranicznych, większym potencjałem magazynowania oraz inteligentnymi 

sieciami do zarządzania bezpieczeństwem dostaw z dużym udziałem energii odnawialnej; 

podkreśla potrzebę modernizacji innowacyjnych niskoemisyjnych technologii i 

rozwiązań; 
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55. podkreśla fakt, że w gospodarce działającej w obiegu zamkniętym odpady powinny 

wracać do obrotu jako surowiec, dzięki czemu przez maksymalnie długi czas utrzymuje 

się wartość dodana wyrobu, w związku z czym przygotowania do ponownego 

wykorzystania i recyklingu mają znacznie wyższy priorytet niż spalanie odpadów; zwraca 

uwagę na fakt, że w wielu państwach członkowskich występuje nadmierna liczba spalarni; 

podkreśla potrzebę lepszego planowania i wymiany informacji oraz zapobiegania efektom 

blokady; wzywa Komisję by uwzględniła punkty wspólne unii energetycznej i gospodarki 

w obiegu zamkniętym; 

56. domaga się, by unijna polityka energetyczna zapewniła powszechny dostęp do energii, 

przyczyniła się do uksztaltowania dostępnych cen energii z korzyścią dla wszystkich 

konsumentów i wzmocniła kontrolę publiczną oraz przepisy w tym sektorze; powtarza, że 

energia jest podstawową potrzebą człowieka, a zatem UE powinna skupiać się na kwestii 

ubóstwa energetycznego i wspierać środki pomagające rozwiązać ten problem, który 

dotyczy jednego na czterech obywateli UE; przypomina, że problem ten prawdopodobnie 

się zaostrzy w najbliższych latach; 

57. wzywa Komisję do przygotowania do końca roku 2015 strategii walki z ubóstwem 

energetycznym, w której zaproponowane zostaną konkretne działania i procedury, mające 

na celu zarówno zapobieganie ubóstwu energetycznemu, jak i eliminację aktualnych 

zagrożeń, ze względu na fakt, że ubóstwo energetyczne dotyka coraz większą liczbę 

gospodarstw domowych i stanowi potencjalne zagrożenie dla kolejnych, a wśród 

odbiorców energii elektrycznej i gazu pojawiają się dłużnicy, w przypadku których 

pogłębia się spirala zadłużenia, zaś w przypadku energii cieplnej dochodzi do korzystania 

przez użytkowników w celach grzewczych z nieekologicznych tanich materiałów 

opałowych, szkodliwych nie tylko dla nich, ale również dla okolicznego środowiska;  

58. wzywa Komisję do wprowadzenia rozdziału dotyczącego energii we wszystkich 

odpowiednich porozumieniach handlowych; 

59. rekomenduje uzgodnienie zaangażowania państw wstępujących do EU w projekty 

energetyczne Unii; 

60. wzywa do pełnej przejrzystości w zakresie rozliczania dotacji na paliwa kopalne w UE; w 

tym względzie z zadowoleniem przyjmuje przejrzystość w sprawozdaniach tego typu, 

takich jak np. raport OECD z 2013 r. w sprawie wsparcia budżetowego i wydatków z 

tytułu podatków na paliwa kopalne, w którym podano listę 550 działań o wartości 55-90 

mld USD rocznie w latach 2005-2011, które w 34 państwach członkowskich wspierają 

wydobywanie paliw kopalnych. 



 

PE557.259v02-00 12/12 AD\1072803PL.doc 

PL 

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI 

Data przyjęcia 15.9.2015    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

48 

7 

8 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo 

Belet, Simona Bonafè, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit 

Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, 

Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas 

Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, 

Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan 

Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias 

Groote, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-

François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, 

Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, 

Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, 

Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, 

Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, 

Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Paul Brannen, Nicola Caputo, Elena Gentile, Adam Gierek, Martin 

Häusling, Krzysztof Hetman, Jan Huitema, Mairead McGuinness, 

James Nicholson, Bart Staes 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Ashley Fox, Stefano Maullu 

 
 


