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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 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a zatem wypełnienie porozumienia z 

Paryża z 2015 r., zależy również od osiągnięcia celów polityki klimatyczno-energetycznej 

UE w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla w związku z tym, że 

konieczna jest kontynuacja odnośnej polityki w oparciu o silne, jasne i stabilne, 

długoterminowe ramy regulacyjne obejmujące wiążące cele dotyczące odnawialnych 

źródeł energii, które będą spójne z najskuteczniejszymi działaniami na rzecz osiągnięcia 

długoterminowych (2050 r.) celów klimatycznych Unii; podkreśla, że bieżąca strategia 

energetyczna i cele energetyczne do roku 2020 są niewystarczające, aby osiągnąć cel w 

zakresie dekarbonizacji założony na 2050 r. i w związku z tym zwraca się do Komisji, aby 

przedstawiła ambitniejszy pakiet klimatyczno-energetyczny do 2030 r., w którym 

docelowy poziom udziału energii ze źródeł odnawialnych w UE, który powinien zostać 

osiągnięty za pomocą indywidualnych celów krajowych, podniesiony zostanie do co 

najmniej 30%; 

2. z zadowoleniem odnosi się do faktu, że w 2013 r. dzięki wykorzystaniu energii ze źródeł 

odnawialnych można było uniknąć wytworzenia około 388 mln ton brutto emisji CO2 i 

doprowadzić do zmniejszenia popytu na paliwa kopalne w UE o 116 Mtoe; 

3. uważa, że porozumieniu z Paryża (COP 21) muszą towarzyszyć krajowe plany emisji 

zawierające jasno określone, możliwe do sprawdzenia zobowiązania dotyczące emisji i 

energii, zapewniające dotrzymanie zobowiązania do zapobieżenia globalnemu ociepleniu 

przekraczającemu 2°C; 

4. z zadowoleniem przyjmuje postępy w kierunku osiągnięcia unijnego celu zakładającego, 

że udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie do 

2020 r. 20%, w szczególności w sektorach produkcji energii elektrycznej; wzywa do 

podjęcia dalszych działań na rzecz wykorzystania pozostałego znacznego potencjału 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorach grzewczym i chłodniczym, aby w pełni 

osiągnąć cele wyznaczone na 2020 r.; wzywa Komisję, aby w ramach pakietu 

legislacyjnego dotyczącego energii ze źródeł odnawialnych po roku 2020 zlikwidowała 

luki regulacyjne w tych sektorach; 

5. nalega na państwa członkowskie, aby lepiej wykorzystywały energię cieplną i chłodniczą 

ze źródeł geotermalnych; 

6. wzywa państwa członkowskie, aby wytwarzały lokalnie energię cieplną i chłodniczą w 

scentralizowanych punktach na obszarach miejskich i wykorzystywały dostępne ciepło 

odpadowe w systemach lokalnego ogrzewania; 

7. z zadowoleniem przyjmuje postępy państw członkowskich na drodze do osiągnięcia 

konkretnych celów krajowych w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych oraz zachęca 

państwa członkowskie, w których postęp jest wolniejszy, do intensyfikacji działań, aby 
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terminowo osiągnąć wyznaczone cele; oczekuje, że ramy zarządzania dla unii 

energetycznej na okres po roku 2020 będą ambitne, wiarygodne, przejrzyste i 

demokratyczne oraz że będą w pełni angażować Parlament, aby zapewnić osiągnięcie 

ambitnych celów klimatyczno-energetycznych wyznaczonych na 2030 r. oraz 

zagwarantować równe warunki działania i stabilne warunki regulacyjne, które zwiększają 

zaufanie inwestorów; zachęca państwa członkowskie, aby wdrożyły i utrzymywały 

stabilny system zachęt, który pozwoli na pewny napływ inwestycji i finansowania w 

sektorze energii ze źródeł odnawialnych; 

8. uważa, że osiągnięte postępy pokazują zalety unijnej polityki w dziedzinie energii ze 

źródeł odnawialnych opartej na wiążących celach krajowych, o którą wielokrotnie 

apelował Parlament Europejski i która daje sektorowi i inwestorom długoterminową 

pewność, niezbędną dla inwestycji w moce wytwórcze oraz w infrastrukturę przesyłową i 

dystrybucyjną; 

9. zwraca się do Komisji i państw członkowskich, aby dążyły do osiągnięcia celów 

wyższych niż cele ujęte w dyrektywie 2009/28/WE w sprawie odnawialnych źródeł 

energii w świetle bardziej ambitnych zobowiązań podjętych w porozumieniu z Paryża 

oraz w związku z tym, że suma wszystkich wkładów ustalonych na szczeblu krajowym 

przedstawionych dnia 30 października 2015 r. nadal prowadzi do wzrostu globalnego 

ocieplenia o 2,7oC pod koniec bieżącego stulecia; 

10. wyraża zaniepokojenie dotyczące wszystkich obszarów wskazanych w komunikacie 

Komisji, których wartości procentowe w odniesieniu do celów na 2020 r. są wciąż 

znacząco niższe niż ogólne odnotowane postępy, oraz zwraca się do Komisji i państw 

członkowskich, aby podjęły zdecydowane działania w odniesieniu do kluczowych 

obszarów technologicznych; 

11. popiera środki przyjęte przez niektóre państwa członkowskie w celu udoskonalenia 

mechanizmów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, które w większej mierze 

ukierunkowują te mechanizmy na stopniowe wchodzenie na rynek, uwzględniają 

dojrzałość poszczególnych technologii i umożliwiają konsumentom czerpanie korzyści z 

postępu technologicznego; 

12. wzywa państwa członkowskie, aby w pełni wykorzystały możliwości, jakie dają 

przewidziane w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii mechanizmy 

współpracy polegające na statystycznych transferach nadwyżek w celu osiągnięcia 

założonych na 2020 r. celów krajowych oraz wypracowania modeli energetycznych 

kładących silny nacisk na energię ze źródeł odnawialnych; podkreśla, że zacieśniona 

współpraca między państwami członkowskimi przyczyniłaby się do zapewnienia 

sprawnej dostawy energii ze źródeł odnawialnych do głównych ośrodków zużycia energii 

w UE; zachęca państwa członkowskie do opracowania dodatkowych programów 

zapewniających wyższą konkurencyjność tego rodzaju energii; 

13. zwraca uwagę, że każde państwo członkowskie ma prawo wybrać te odnawialne źródła 

energii, które najlepiej odpowiadają jego charakterystyce geograficznej i środowiskowej; 

przypomina, że bioenergia odegra znaczącą rolę w dekarbonizacji UE; wzywa państwa 

członkowskie, aby nadały priorytet tym odnawialnym źródłom energii i technologiom, 

które dzięki poprawie jakości powietrza w najmniejszym stopniu negatywnie oddziałują 

na środowisko i różnorodność biologiczną, na prawa człowieka i zdrowie publiczne, a 
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jednocześnie wykorzystują zalety szczególnego potencjału lokalnego i regionalnego dla 

osiągnięcia pozytywnego efektu dzięki odnawialnym źródłom energii, z uwzględnieniem 

racjonalnego pod względem kosztów dążenia do osiągnięcia celów w dziedzinie energii ze 

źródeł odnawialnych; wzywa do przyjęcia środków zapewniających poprawę planowania 

procesu wprowadzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym planowania przestrzennego 

i oceny skutków środowiskowych, przy pełnym poszanowaniu prawa europejskiego i 

przepisów krajowych oraz zasad sprawnego funkcjonowania rynku energii; 

14. podkreśla, że działalność w zakresie badań i rozwoju odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju 

odnawialnych źródeł energii; zwraca się do Komisji, aby wspierała działalność w zakresie 

badań i rozwoju w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (w tym paliw alternatywnych 

oraz energii geotermalnej i energii mórz i oceanów), jej magazynowania i powiązanych 

innowacji produktowych w celu zwiększenia konkurencyjności unijnego sektora energii 

ze źródeł odnawialnych, a jednocześnie zadbała o to, by MŚP mogły także skorzystać z 

finansowania badań i innowacji produktowej; jest zdania, że w śródokresowym 

przeglądzie programu „Horyzont 2020” należy przeznaczyć większe środki finansowe na 

odnawialne źródła energii nowej generacji, między innymi te, które obecnie są 

niedoceniane; 

15. uważa, że nowe systemy wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, takie jak własna 

produkcja energii, w połączeniu z nowymi technologiami mogą w znacznej mierze 

przyczynić się do osiągnięcia celów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych, przy 

uwzględnieniu wszystkich płynących stąd korzyści podczas opracowywania 

mechanizmów wynagradzania za sprzedaną nadwyżkę produkcji i za korzystanie z sieci; 

wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby wspierały wytwarzanie energii na własne 

potrzeby oraz tworzenie i wzajemne łączenie lokalnych sieci dystrybucji energii ze źródeł 

odnawialnych, które będą uzupełnieniem krajowej polityki energetycznej; opowiada się za 

zwiększeniem udziału konsumentów – obywateli i przedsiębiorców – w lokalnym 

wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych w celu łagodzenia zmiany klimatu; 

16. jest zdania, że energia ze źródeł odnawialnych może zwiększyć świadomość 

konsumentów, jeśli chodzi o własne zużycie energii, a tym samym przyczynić się do 

osiągnięcia celu polegającego na utworzeniu unii energetycznej ukierunkowanej na 

konsumenta, oraz że może zwiększyć poziom zatrudnienia, również na obszarach o małej 

gęstości zaludnienia; podkreśla potrzebę zniesienia barier gospodarczych, regulacyjnych i 

administracyjnych, aby umożliwić konsumentom kontrolowanie własnego zużycia 

energii, zachęcać ich do inwestowania w odnawialne zdecentralizowane źródła energii 

oraz chronić ich przed ubóstwem energetycznym; 

17. wzywa państwa członkowskie do opracowania jak najbardziej zbliżonych przepisów 

sprzyjających tworzeniu zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych, a zwłaszcza stymulujących własną produkcję energii, zarówno 

przez osoby prywatne, jak i przez społeczności, dzięki wprowadzeniu systemów bilansu 

netto; 

18. wskazuje na potrzebę inwestycji i kredytów ze środków publicznych w celu modernizacji 

sieci elektroenergetycznych i dostosowania ich w taki sposób, by mogły odbierać energię 

elektryczną wytworzoną z wykorzystaniem znajdujących się na miejscu, rozproszonych 

odnawialnych źródeł energii; 
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19. podkreśla, że finansowanie rozwoju wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych pociąga 

za sobą niewspółmierne koszty dla konsumentów; uważa, że Komisja i państwa 

członkowskie powinny zatem opracować nowe metody finansowania opierające się na 

konkurencyjnych mechanizmach przetargowych i aukcjach oraz zapewnić inwestorom 

większą pewność przez wyłączenie środków obowiązujących z mocą wsteczną; 

20. kładzie nacisk na konieczność dekarbonizacji sektorów ciepłownictwa, klimatyzacji i 

transportu w drodze elektryfikacji; 

21. podkreśla, że jedną trzecią poziomu ustanowionego przez UE na rok 2020 w dziedzinie 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu można by osiągnąć, wykorzystując 

biogaz otrzymywany z odpadów organicznych, a około 2% w dziedzinie energii ze źródeł 

odnawialnych można by osiągnąć, gdyby wszystkie odpady organiczne poddawane były 

fermentacji beztlenowej; z tego powodu oraz w celu pobudzenia przejścia na gospodarkę 

o obiegu zamkniętym, w której odpady uznaje się za nowe zasoby, zasadnicze znaczenie 

ma wprowadzenie do 2020 r. we wszystkich państwach członkowskich UE obowiązku 

selektywnego zbierania bioodpadów; 

22. wzywa do utrzymania i zwiększenia częściowego wykorzystania WPR do wspierania 

inwestycji na rzecz produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

rolnictwa; 

23. wyraża zaniepokojenie brakiem postępów na drodze do osiągnięcia unijnego celu 

zakładającego 10% udziału energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu oraz 

zwraca uwagę na znaczenie, jakie ma osiągnięcie tego celu z punktu widzenia redukcji 

poziomu emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenia uzależnienia UE od importu 

energii; wzywa państwa członkowskie do intensyfikacji działań, aby osiągnąć ten cel w 

odpowiednim czasie; przypomina, że transport jest jedynym sektorem w UE, w którym 

zanotowano wzrost emisji gazów cieplarnianych od 1990 r.; wskazuje, że odnawialne 

źródła energii mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonej mobilności; 

uważa elektryfikację transportu za jedną z najskuteczniejszych metod zmniejszenia 

zanieczyszczenia powietrza i redukcji emisji w sektorze transportu;  wzywa Komisję, aby 

zastanowiła się nad wyznaczeniem ambitnego celu dotyczącego wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych w sektorze transportu, a także aby udoskonaliła ramy prawne 

oferujące perspektywy rozwoju biopaliw o wysokiej efektywności pod względem emisji 

gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem pośredniej zmiany użytkowania gruntów w 

okresie po 2020 r., oraz aby stwarzając odpowiednie zachęty do stosowania tych biopaliw, 

przyczyniła się do tworzenia zielonych miejsc pracy oraz zapobiegła negatywnym 

skutkom pośredniej zmiany użytkowania gruntów; 

24. wzywa Komisję, aby ze względu na konieczność zwiększenia synergii i spójności polityki 

europejskiej ustanowiła kryteria zrównoważonego rozwoju bioenergii, z uwzględnieniem 

szczegółowej oceny funkcjonowania już istniejących strategii UE w dziedzinie 

zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym; przypomina, że 

zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego UE należy osiągnąć przez zrównoważone 

wykorzystanie potencjału własnych surowców, zgodnie z celem polegającym na poprawie 

efektywności korzystania z zasobów; 

25. zaleca ostrożność w związku z tendencją do coraz większego wykorzystywania biomasy 

leśnej jako głównego odnawialnego źródła energii w UE, gdyż może to wywierać 
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szkodliwe skutki dla klimatu i środowiska, jeżeli biomasa ta nie będzie pozyskiwana w 

sposób zrównoważony i należycie uzasadniony; zauważa, że skutki klimatyczne 

bioenergii muszą być brane pod uwagę w perspektywie długoterminowej ze względu na 

długie okresy powrotu wycinanych lasów do równowagi; 

26. zauważa, że bioenergia stanowi już 60% energii ze źródeł odnawialnych w Europie, a jej 

wykorzystanie prawdopodobnie jeszcze wzrośnie; podkreśla konieczność pilnego 

wyjaśnienia skutków cieplarnianych różnych zastosowań biomasy leśnej do celów 

energetycznych, a także potrzebę wskazania zastosowań, które mogą przynieść 

największe korzyści z punktu widzenia łagodzenia zmiany klimatu w perspektywie 

czasowej stosownej dla danej strategii politycznej; 

27. wzywa Komisję, aby podczas opracowywania nowych przepisów dotyczących wdrożenia 

unijnej polityki klimatyczno-energetycznej przeprowadziła ocenę pożytecznej roli lasów 

europejskich jako pochłaniaczy dwutlenku węgla; podkreśla, że leśnictwo europejskie 

opiera się na zrównoważonym zarządzaniu i długoterminowym planowaniu, a kryteria i 

wskaźniki zrównoważonego zarządzania lasami muszą zawsze mieć zastosowanie do 

całego sektora niezależnie od końcowego wykorzystania drewna; 

28. wzywa Komisję do rozważenia możliwości wprowadzenia zharmonizowanych kryteriów 

zrównoważonej gospodarki leśnej na poziomie UE, aby doprowadzić do powstania 

międzynarodowych ram referencyjnych określających zasady pozyskiwania biomasy 

leśnej jako odnawialnego surowca energetycznego; 

29. podkreśla znaczenie, jakie ma utrzymanie produkcji energii wodnej, szybko dostępnej i 

przyjaznej dla środowiska; 

30. zwraca uwagę na brak infrastruktury do transgranicznego przesyłu energii i przypomina w 

związku z tym, że do pełnej integracji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

wskazany jest rozwój – w opłacalny sposób – infrastruktury sieciowej i wystarczającej 

liczby wzajemnych połączeń; wzywa do usunięcia zbędnych barier biurokratycznych oraz 

do dokonywania inwestycji umożliwiających osiągnięcie do roku 2020 docelowego 

poziomu 10% w zakresie elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych; podkreśla 

konieczność zmniejszenia przeszkód o charakterze innym niż ekonomiczny oraz wzywa 

do uproszczenia i harmonizacji upoważnień, procedur administracyjnych, udzielania 

zezwoleń oraz połączeń dla zakładów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych; 

31. podkreśla, że rozwój potencjału energii odnawialnej powinien iść w parze z rozwojem 

całej infrastruktury, w tym infrastruktury transgranicznej, aby zapobiegać nieplanowanym 

przesyłom okrężnym, gdyż brak takiej infrastruktury może prowadzić do przeciążenia 

sieci i przerw w dostawie prądu; wzywa państwa członkowskie, które spóźniają się z 

budową takiej infrastruktury, do jak najszybszego dokończenia budowy; 

32. zwraca się do Komisji, aby zapewniła zarówno integrację odnawialnych źródeł energii na 

rynkach na równi z konwencjonalnymi źródłami energii, jak i dostosowanie rynków do 

odnawialnych źródeł energii; 

33. zdaje sobie sprawę, że obniżki podatków stanowią silną zachętę do przejścia z energii ze 

źródeł kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych, i wzywa Komisję do 

przeprowadzenia reformy dyrektywy w sprawie opodatkowania energii oraz zasad 
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pomocy państwa, które uniemożliwiają pełne wykorzystanie tego rodzaju zachęt; 

34. wzywa Komisję, aby szanowała prawo państw członkowskich do decydowania o 

własnych koszykach energetycznych, a jednocześnie aby zachęcała do współpracy między 

państwami członkowskimi z myślą o czerpaniu nauki z najlepszych praktyk; 

35. zwraca uwagę, że nowy model wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych powinien 

być budowany oddolnie i opierać się na potencjale poszczególnych państw 

członkowskich, należy przy tym zachęcać je do optymalnego wykorzystania zasobów, 

które są u nich dostępne, bez nakładania na nie trudnych do osiągnięcia, odgórnie 

ustalonych celów; 

36. apeluje, aby w związku z projektami z zakresu wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych wdrożono lepsze przepisy dotyczące oceny oddziaływania na środowisko z 

myślą o wzmocnieniu pozycji obywateli; 

37. uważa, że energia ze źródeł odnawialnych stanowi podstawę unijnej polityki klimatyczno-

energetycznej i podkreśla, że stabilność i przewidywalność ram politycznych jest jednym 

z kluczowych wymogów szerokiego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; w 

związku z tym ubolewa nad nagłymi zmianami otoczenia politycznego, jeżeli chodzi o 

energię ze źródeł odnawialnych, oraz nad kontynuacją dotowania paliw kopalnych; 

38. wzywa Komisję, aby zaangażowała w prace władze lokalne i regionalne, szanując ich 

kompetencje, a jednocześnie aby zachęcała do współpracy między państwami 

członkowskimi z myślą o czerpaniu nauki z najlepszych praktyk. 
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