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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie drugiego strategicznego przeglądu energetycznego
(2008/2239(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Drugi strategiczny przegląd sytuacji 
energetycznej – plan działania dotyczący bezpieczeństwa energetycznego i solidarności 
energetycznej UE” (COM(2008)0781),

– uwzględniając zieloną księgę Komisji zatytułowaną „W kierunku bezpiecznej, 
zrównoważonej i konkurencyjnej europejskiej sieci energetycznej” (COM(2008)0782),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie wdrożenia programu dotyczącego 
transeuropejskich sieci energetycznych w okresie 2002-2006 (COM(2008)0770),

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie dyrektywy Rady 2004/67/WE z dnia 
26 kwietnia 2004 r. dotyczącej środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu 
ziemnego (COM(2008)0769),

– uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Rady nakładającej na państwa członkowskie 
obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów naftowych 
(COM(2008)0775),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Efektywność energetyczna: realizacja 
celu 20 procent” (COM(2008)0772),

– uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków (COM(2008)0780),

– uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia 
energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (COM(2008)0778),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznakowania opon 
pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (COM(2008)0779,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Większe oszczędności energii 
w Europie dzięki skojarzonemu wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła” 
(COM(2008)0771),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Morska energia wiatrowa: działania 
niezbędne do realizacji celów polityki energetycznej w perspektywie roku 2020 i dalszej” 
(COM(2008)0768),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „ Aktualizacja przykładowego programu 
energetyki jądrowej w kontekście drugiego strategicznego przeglądu sytuacji 
energetycznej” (COM(2008)0776),
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– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 stycznia 2008 r. zatytułowany „20 i 20 do 
2020 r. Szansa Europy na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym” (COM(2008)0030),

– uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (COM(2008)0019),

– uwzględniając stanowisko z dnia 4 kwietnia 2006 r. dotyczące wspólnego stanowiska 
Rady w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wytyczne 
dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylającej decyzję 96/391/WE i decyzję 
nr 1229/2003/WE1, 

– uwzględniając rezolucję z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie Eurotomu –  bilans 50 lat 
europejskiej polityki w dziedzinie energii jądrowej2, 

– uwzględniając rezolucję z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wspólnej europejskiej 
polityki zagranicznej w dziedzinie energetyki3,

– uwzględniając rezolucję z dnia 24 października 2007 r. w sprawie konwencjonalnych 
źródeł energii i technologii wytwarzania energii4, 

– uwzględniając rezolucję z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie planu działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału5, 

– uwzględniając rezolucję z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie Globalnego Funduszu 
Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej6, 

– uwzględniając rezolucję z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie europejskiego strategicznego 
planu w dziedzinie technologii energetycznych7, 

– uwzględniając stanowisko z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE 
dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej8, 

– uwzględniając stanowisko z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/55/WE 
dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego9, 

– uwzględniając stanowisko z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 1228/2003 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej 

1 Dz.U. C 293 E z 2.12.2006, s. 114.
2 Dz.U. C 76 E z 27.3.2008, s. 114.
3 Dz.U. C 219 E z 28.8.2008, s. 206.
4 Dz.U. C 263 E z 16.10.2008, s. 424.
5 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2008)0033.
6 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2008)0096.
7 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2008)0354.
8 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2008)0294.
9 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2008)0347.
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wymiany energii elektrycznej 1 , 

– uwzględniając stanowisko z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego2 , 

– uwzględniając stanowisko z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję 
ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki3 ,

– uwzględniając rezolucję z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wspierania podejmowania 
na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji 
energii elektrycznej z paliw kopalnych4 , 

– uwzględniając konkluzje prezydencji ze szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 
13 i 14 marca 2008 r.,

– uwzględniając konkluzje prezydencji ze szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 
15 i 16 października 2008 r.,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że europejska polityka energetyczna powinna dążyć do nierozłącznego 
i jednoczesnego osiągnięcia trzech głównych celów, a mianowicie bezpieczeństwa dostaw 
i solidarności między państwami członkowskimi, przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym oraz wzrostu gospodarczego,

B. mając na uwadze, że UE importuje obecnie 50% zużywanej przez nią energii, oraz że 
proporcje te mogą osiągnąć 70% w 2030 r.,

C. mając na uwadze, że zagrożenia bezpieczeństwa dostaw w UE są związane z niskim 
poziomem inwestycji, co powoduje, że we wszystkich sektorach energii zdolności są 
napięte, a nawet niewystarczające, skąd konieczność odnowienia elektrowni do 2030 r., 
dokonując inwestycji, których wysokość szacowana jest na 900 miliardów euro,

D. mając na uwadze, że od 2030 r. w celu złagodzenia poważnego zagrożenia niedoboru 
energii w skali światowej UE będzie musiała rozwinąć i zaplanować nowe technologie 
energetyczne, 

1. wzywa państwa członkowskie do uznania strategicznej analizy polityki energetycznej za 
podstawę wdrożenia europejskiej polityki energetycznej;

1  Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2008)0295.
2  Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2008)0346.
3  Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2008)0296.
4 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2008)0545.
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2. potwierdza trzy wyznaczone na 2020 r. cele, którymi są: zmniejszenie o 20% emisji 
gazów cieplarnianych, zmniejszenie o 20% zużycia energii oraz osiągnięcie 20% udziału 
energii odnawialnej w zużyciu energii pierwotnej; zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia możliwości zmniejszenia z 50 do 80% emisji gazów cieplarnianych do 
2050 r.;

Europejska polityka energetyczna

3. w związku z rosnącym zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego UE, wzywa państwa 
członkowskie do przemawiania jednym głosem; zauważa, że obecnie postępują one 
w sposób sprzeczny z tymi aspiracjami; uważa za bezwzględnie konieczne, zarówno 
w imię solidarności, jaki i skuteczności negocjacji mających na celu określenie 
międzynarodowych ram regulacyjnych, aby państwa członkowskie opracowały 
europejską politykę energetyczną w ramach swoich uprawnień: stosunków 
międzynarodowych, wydajności energetycznej, przeciwdziałania zmianom klimatu, 
regulacji rynku wewnętrznego, negocjacji traktatów międzynarodowych, przewidywań 
i dialogu z producentami oraz badań w dziedzinie energetyki;

4. uważa, że solidarność w zakresie energetyki powinna stać się kwestią europejską, oraz że 
szkody w zakresie dostaw energii poniesione przez jedno państwa członkowskie są szkodą 
dla całej UE;

Bezpieczeństwo dostaw

5. z zadowoleniem przyjmuje plan działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego 
i solidarności w UE;

Wspieranie infrastruktur niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb UE

6. zauważa bardzo duże opóźnienie w budowie priorytetowych sieci oraz przesyłowych sieci 
energii mających znacznie europejskie; podkreśla, że niskie inwestycje spowalniają 
prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz fakt, że we wszystkich sektorach 
energii zdolności są napięte, a nawet niewystarczające;

7. z zadowoleniem odnosi się do projektu zwiększenia europejskich środków finansowych 
na inwestycje w sieci; opowiada się za ustanowieniem europejskiego funduszu, którego 
celem będzie zabezpieczenie przed ryzykiem handlowym, jakie niosą ze sobą niektóre 
projekty o znaczeniu europejskim w zakresie produkcji i przesyłu energii;

8. popiera rozwój wzajemnych połączeń gazowych i elektrycznych, przebiegających przez 
Europę środkową oraz południowo-wschodnią na osi północ-południe, i przypomina, że 
sieci Europy północnej są niewystarczające, a regiony te odizolowane; zwraca się 
w związku z tym, tytułem przykładu, o zaopatrzenie Polski w gaz z sieci wschodnio-
niemieckich;

9. wyraża poparcie dla projektu Nabucco, którego celem jest zróżnicowanie źródeł 
zaopatrzenia; niemniej jednak wyraża zaniepokojenie stanem zaawansowania projektu, 
oraz niebezpieczeństwem, jakie zagraża źródłom zaopatrzenia gazociągu; 
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10. zwraca się o optymalizację urządzeń produkujących skroplony gaz ziemny, 
a w szczególności w „odizolowanych energetycznie” regionach UE; uważa, że nowe 
terminale LNG należy uważać za projekty o znaczeniu europejskim w krajach, w których 
zużycie jest wysokie, a które są uzależnione wyłącznie od gazociągów, takich jak Niemcy 
i kraje bałtyckie;

Rynek wewnętrzny energii elektrycznej

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do określenia strategicznych wytycznych na 
długi okres, pozostawiając wdrożenie tych wytycznych prywatnym podmiotom 
działającym w sektorze, przy zachowaniu równowagi między mechanizmami rynkowymi 
a przepisami; podkreśla znaczenie, jakie ma zakończenie negocjacji w sprawie pakietu 
legislacyjnego dotyczącego wewnętrznego rynku energii elektrycznej, i zachęca Komisję 
oraz państwa członkowskie do utworzenia niezależnej Agencji ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki, posiadającej szerokie uprawnienia, w tym uprawnienia w zakresie 
bezpieczeństwa zaopatrzenia;

12. zwraca się do państw członkowskich o opracowanie w drodze współpracy europejskiego 
strategicznego planu, dotyczącego wieloletniego planowania niezbędnych inwestycji 
mających na celu zaspokojenie przyszłych potrzeb w zakresie wytwarzania energii, na 
podstawie badań dotyczących średniookresowych perspektyw w zakresie 
zapotrzebowania na energię;

13. podkreśla, że urzeczywistnienie rynku będzie udane, jeżeli pozwoli ostatecznie uniknąć 
niestabilności cen energii, oraz że dyrektywa 2003/87/WE1, obecnie w trakcie przeglądu, 
podaje w sposób czytelny i przewidywalny ocenę kosztów CO2; 

Stosunki zewnętrzne w dziedzinie energii

14. przypomina, że UE, nawet przy wdrożeniu ambitnych i drastycznych planów dotyczących 
wydajności energetycznej i oszczędności energii, zawsze będzie uzależniona od dostaw 
energii z paliw kopalnych z krajów trzecich; w związku z tym zwraca się o wzmożenie 
dialogu z krajami, które są producentami, oraz bardziej ogólnie, o nasilenie współpracy na 
szczeblu międzynarodowym w celu zwiększenia przejrzystości na światowych rynkach 
energii i podjęcia kwestii zrównoważonego rozwoju;

15. zachęca UE do współpracy z krajami Afryki Północnej ze względu na duży potencjał tych 
krajów w zakresie zasobów energetycznych oraz duże możliwości rozwoju dla Afryki;

16. zaleca złagodzenie dialogu z Rosją, która dostarcza do UE 42% gazu, przy czym 100% 
gazu do Polski, Finlandii i krajów bałtyckich; zauważa, że stosunki między UE a Rosją są 
stosunkami wzajemnej zależności i że w dalszych negocjacjach UE powinna zaprzestać 
domagania się ratyfikacji Karty Energetycznej, przypominając przy tym władzom 
rosyjskim, że poparły one zasady zawarte w karcie; pragnie, tytułem przykładu, aby 
projekt gazociągu Nabucco został zrealizowany we współpracy z Rosją, aby uniknąć 
konkurencji między dwoma gazociągami i aby móc ostatecznie doprowadzać gaz 
pochodzący z Rosji, Iranu lub Morza Kaspijskiego;

1 Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.
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17. podkreśla konieczność włączenia Turcji do stałego dialogu europejskiego z regionem 
Morza Kaspijskiego i Kaukazu ze względu na kluczową rolę, jaką może ona odegrać jako 
kraj tranzytowy;

18. wzywa państwa członkowskie do wykorzystania euro jako narzędzia strukturyzacji 
międzynarodowych stosunków finansowych w celu zmniejszenia wahań wynikających 
z fakturowania ropy naftowej i gazu; zachęca UE do zgłębienia kwestii inwestycji 
zagranicznych w europejski sektor energetyczny; 

19. wzywa państwa członkowskie do nasilenia i koordynowania działań w zakresie 
zabezpieczenia dróg przesyłowych, a w szczególności morskich;

20. wzywa państwa członkowskie do nasilenia współpracy technologicznej z Japonią, której 
gospodarka jest całkowicie uzależniona od energii z importu, a która rozwinęła jeden 
z najbardziej skutecznych systemów energetycznych na świecie;

Mechanizmy reakcji na kryzysy za pomocą gospodarowania rezerwami ropy naftowej i gazu

21. wyraża zadowolenie z zamiaru dokonania przez Komisję przeglądu dyrektywy 
2006/67/WE1 i proponuje, aby publikować dane co tydzień, a nie co miesiąc, w celu 
zwiększenia dostrzegalności rynku i uniknięcia niewspółmiernej reakcji na sytuację 
w Ameryce; 

22. zauważa, że ze względu na wysoki koszt utrzymania strategicznych rezerw gazu, 
pożądane byłoby promowanie przejrzystości w odniesieniu do rezerw handlowych oraz 
zróżnicowanie połączeń; proponuje jednak, aby państwa członkowskie przewidziały 
nadzwyczajne środki, takie jak 10% rezerwy strategiczne lub umowy przerywane w 
przypadku kryzysu;

23. proponuje, aby lepiej wykorzystywać technologie informacyjne do całkowitego lub 
częściowego przerywania dostaw w przypadku kryzysu i w związku z tym uważa, że 
można by zastosować, pod nadzorem organu regulującego, systemu pozwalającego 
zmniejszyć zużycie w wyniku zbiorowej decyzji; 

Efektywność energetyczna

24. uważa, że zwiększenie o 20% efektywności energetycznej do 2020 r. jest priorytetem, 
który pozwoli przyczynić się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju 
i konkurencyjności, a także jest skutecznym i niedrogim środkiem zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego; wzywa Komisję i państwa członkowskie do nasilenia 
kampanii uwrażliwiających oraz do udostępnienia praktycznych informacji na temat 
rozwiązań, jakie należy zastosować;

25. wspiera międzynarodowe partnerstwo na rzecz współpracy w dziedzinie efektywności 
energetycznej, w celu promowania ujednolicenia norm i zachęcania do wyznaczania 
ambitnych celów na całym świecie;

1 Dz.U. L 217 z 8.8.2006, s. 8.
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26. wzywa do skuteczniejszego wykorzystania ropy naftowej, w szczególności w sektorze 
transportu, który jest głównym sektorem stosującym tę energię; zwraca się o przyjęcie 
bardzo ambitnych celów w średniookresowej perspektywie (2020 r.) w dziedzinie zużycia 
energii przez samochody, zachęcając jednocześnie państwa członkowskie do zmiany 
podejścia w ramach polityki transportu towarów i osób, w szczególności na obszarach 
miejskich;

Lepsze wykorzystanie rodzimych zasobów i najlepszych technologii UE

27. uważa, że energia odnawialna, taka jak wiatrowa, słoneczna, wodna, pochodząca z 
biomasy i zasobów morskich, jest najważniejszym potencjalnym źródłem energii UE, 
mogącym przyczynić się do stabilizacji cen energii, i z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę sporządzenia komunikatu w sprawie usuwania przeszkód dla stosowania 
energii odnawialnej; 

28. wzywa Komisję i państwa członkowskie do radykalnej zmiany stosunków między 
rolnictwem a energią za pomocą planu energii słonecznej, mającego na celu wyposażenie 
dachów obiektów rolniczych w panele słoneczne lub lokalne wspieranie wykorzystywania 
zużytego oleju oraz produkcji agropaliw;

29. wzywa Komisję do bardziej priorytetowego traktowania badań nad przechowywaniem 
energii elektrycznej w celu umożliwienia lepszego upowszechniania energii 
z odnawialnych źródeł;

30. wzywa Komisję do ponownego określenia europejskiej polityki wspierania rozwoju 
poprzez włączenie do niej nowego rozdziału dotyczącego energii; uważa w związku z 
tym, że projekty elektrowni słonecznych w Afryce północnej powinny być przede 
wszystkim przeznaczone na potrzeby lokalne;

31. przypomina, że węgiel jest nadal składnikiem zaopatrzenia UE i alternatywą dla ropy 
naftowej lub gazu; podkreśla jednak, że dużą wadą węgla jest bardzo wysoki poziom 
emisji CO2;

32. podziela analizę Komisji, zgodnie z którą państwa członkowskie, które wybrały lub 
wybiorą energię jądrową, powinny w trybie pilnym podjąć decyzje o niezbędnych 
inwestycjach oraz że do UE należy dalsze zapewnianie ram regulacyjnych jej eksploatacji;

33. uważa, że zasadnicze znaczenie ma zapewnienie obywatelom europejskim bezpiecznego 
i przejrzystego wykorzystania energii jądrowej w UE, w szczególności w zakresie 
gospodarowania odpadami jądrowymi;

34. uważa, że ani w zmienionym programie energetyki jądrowej, ani w przeglądzie 
strategicznym Komisja nie rozpatrzyła rozwoju technologii jądrowej do 2050 r., ani też 
miejsca należnego projektowi kontrolowanej fuzji jądrowej ITER;

W kierunku 2050 r.

35. wzywa Komisję i państwa członkowskie do utworzenia europejskiej polityki 
energetycznej umożliwiającej masowe przechodzenie na technologie energetyczne 
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emitujące niewielkie ilości węgla, aby odpowiedzieć rosnącym potrzebom zużycia 
energii, podczas gdy istnieje niebezpieczeństwo poważnego kryzysu energetycznego; 
podkreśla, że chociaż efektywność energetyczna i oszczędność energii pozostają 
priorytetami, podobnie jak dalszy rozwój energii odnawialnej, deficyt zasobów energii nie 
zostanie zaspokojony do 2030 r.;

36. zwraca się do Komisji o przeprowadzenie badań wykonalności projektów budowy 
platform wiatrowych na Morzu Północnym oraz projektów elektrowni słonecznych w 
Afryce;

37. jest przychylny opracowaniu agendy politycznej na 2030 r. i planu działania na rzecz 
polityki energetycznej w 2050 r. w ramach strategicznego planu na rzecz technologii 
energetycznych; w związku z tym zwraca się do Komisji o dokonanie oceny zmian składu 
koszyka energetycznego według wielu scenariuszy, w zależności od zmian 
zapotrzebowania na energię, potencjalnych zasobów energetycznych, wpływu na 
środowisko, szacowanej ceny energii i CO2;

38. przypomina konieczność stałego wspierania badań nad transmutacją odpadów jądrowych 
i fuzją jądrową, aby znaleźć źródło energii na bardzo długi okres;

39. pragnie, aby plan działania pozwolił ukierunkować badania i rozwój technologii 
energetycznych na zmniejszenie kosztów energii odnawialnej, przechowywanie energii, 
pomyślne opracowanie reaktorów jądrowych czwartej generacji, a w szczególności na 
znalezienie alternatywy dla ropy naftowej w transporcie, przy jednoczesnym 
priorytetowym traktowaniu energii słonecznej, której zasoby są niewyczerpane;

o

o o

40. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni pragnie, aby ten strategiczny przegląd energetyczny stanowił podstawę 
wdrożenia prawdziwej europejskiej polityki energetycznej, służącej osiągnięciu trzech 
głównych celów:

- bezpieczeństwa dostaw i solidarności między państwami członkowskimi, 
- przeciwdziałania zmianom klimatycznym: przypomnienie trzech 20% celów na 2020 r. 

oraz zmniejszenie od 50 do 80% emisji gazów cieplarnianych do 2050 r.,
- wzrostu gospodarczego UE: uzyskanie lepszych cen, unikając ich niestabilności. 

Solidarność europejska powinna stać się sprawą europejską w dziedzinie energetyki: szkody 
w zakresie dostaw energii ponoszone przez jedne państwo UE są szkodą dla całej Europy.

Długoterminowe bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię z paliw kopalnych, ropy i gazu, jest 
przedmiotem zaniepokojenia. Coraz częściej przyznaje się, że produkcja światowa 
z trudnością osiągnie 100 milionów baryłek dziennie (obecnie wynosi ona 87), natomiast 
potrzeby w 2030 r. szacowane są na 120 milionów baryłek dziennie. Istnieje ryzyko, że 
w zbliżającym się dziesięcioleciu dojdzie do poważnego kryzysu.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje projekt zwiększenia środków europejskich na 
wsparcie inwestycji w sieci i jednocześnie przypomina, że inwestorzy są przedsiębiorstwami 
zdolnymi do realizacji takich inwestycji oraz że wysokość środków europejskich przyznanych 
na tę dziedzinę byłaby ograniczona do kilku dziesiątek milionów euro, podczas gdy potrzeby 
dotyczące inwestycji w priorytetowe sieci wynoszą miliardy euro; opowiada się w związku z 
tym za ustanowieniem europejskiego funduszu, którego celem będzie zabezpieczenie przed 
ryzykiem handlowym, jakie niosą ze sobą niektóre projekty o znaczeniu europejskim w 
zakresie produkcji i przesyłu energii.

Sprawozdawczyni przychylnie odnosi się do publikacji planu dla regionu Morza Bałtyckiego, 
dotyczącego gazu, energii elektrycznej i jej przechowywania, mającego na celu rozwinięcie 
i wzajemne połączenie infrastruktur w regionie Morza Bałtyckiego; wspiera utworzenie 
południowo-europejskiego korytarza gazowego dla dostaw gazu pochodzącego z regionu 
Morza Kaspijskiego i ze Bliskiego Wschodu; wspiera projekt utworzenia systemu sieci 
energetycznej na Morzu Północnym w celu połączenia wielu projektów w zakresie energii 
wiatrowej na morzu.

Zdaniem sprawozdawczyni bardzo interesującym krokiem jest pozytywna ocena Komisji 
dotycząca wspieranego przez Parlament projektu powołania europejskiego zarządcy 
odpowiedzialnego za zarządzanie jedną dla całej Europy przesyłową siecią gazu.

Z zadowoleniem przyjmuje nową generację klauzul „współzależności energetycznej” 
zawieranych w umowach z nieeuropejskimi krajami produkującymi energię, zaproponowaną 
przez Komisję jako strategię dotyczącą Białorusi, krajów regionu Morza Kaspijskiego 
i krajów OPEP.

UE importuje obecnie 54% zużywanej przez nią energii, a proporcje te mogłyby osiągnąć 
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70% w 2030 r., 

Nawet ustanawiając ambitne i drastyczne plany wydajności energetycznej i oszczędności 
energii, UE będzie zawsze uzależniona od dostaw z krajów trzecich energii pochodzącej 
z paliw kopalnych W związku z tym należy nasilić dialog z krajami będącymi producentami 
energii w ramach Wspólnoty Energii oraz Międzynarodowego Forum Energetycznego, 
w szczególności w dziedzinie współpracy z partnerami takimi jak Australia, Kanada, Japonia 
oraz Stany Zjednoczone. 

Byłoby również pożądane, aby UE współpracowała z krajami Afryki Północnej ze względu 
na duży potencjał tych krajów w zakresie zasobów energetycznych oraz duże możliwości 
rozwoju dla Afryki. 

W celu zwiększenia przejrzystości światowych rynków energii oraz podjęcia kwestii 
zrównoważonego rozwoju niezbędne jest prowadzenie współpracy międzynarodowej 
z krajami takimi jak Chiny czy Indie.

Sprawozdawczyni zaleca złagodzenie dialogu z Rosją, która dostarcza UE 42% gazu, z czego 
100% gazu do Polski, Finlandii i krajów bałtyckich. Uważa, że stosunki między UE a Rosją 
są stosunkami wzajemnej zależności oraz, że w dalszych negocjacjach UE powinna 
zaprzestać domagania się ratyfikacji Karty Energetycznej, przypominając jednocześnie 
władzom rosyjskim, że poparły one zasady zawarte w karcie, zasady objęte umowami takimi 
jak przystąpienie do WTO lub szczególny problem wzbogacania uranu, który wymaga 
szczegółowych negocjacji między UE, Stanami Zjednoczonymi i Rosją. 
W ramach odnowienia partnerstwa z Rosją UE powinna pogłębić współpracę w dziedzinie 
efektywności energetycznej, zaprzestania spalania gazu w pochodniach, związanego 
z wydobywaniem rosyjskiej ropy naftowej, oraz wychwytywania dwutlenku węgla i jego 
sekwestracji. Ponadto w celu osiągnięcia postępów w ramach projektu europejskiego 
gazociągu Nabucco należałoby zrealizować ten projekt we współpracy z Rosją, tak aby 
uniknąć konkurencji między dwoma gazociągami i móc doprowadzić gaz pochodzący z Rosji, 
Iranu lub Morza Kaspijskiego.

Ważne jest również włączenie Turcji do stałego dialogu europejskiego z regionem Morza 
Kaspijskiego i Kaukazu ze względu na kluczową rolę, jaką może ona odegrać jako kraj 
tranzytowy.

Państwa członkowskie powinny być świadome, że jeśli UE będzie przeszkadzać w obronie 
strategicznych amerykańskich interesów w dziedzinie energetyki lub konkurować z nimi, 
poszukiwanie zasobów energetycznych sprzyjać będzie ostatecznie pojawieniu się 
rozbieżności między obu stronami Atlantyku. Sprawozdawczyni uważa, że Stany 
Zjednoczone prowadzą politykę dominacji rynków za pomocą technologii i de facto będą 
usiłowały narzucić swoje normy krajom wschodzącym, w związku z czym wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do budowy trwałych i zrównoważonych stosunków w dziedzinie 
energetyki.

Sprawozdawczyni wzywa państwa członkowskie do zapewnienia większej przejrzystości 
przepływu kapitału zagranicznego w celu ograniczenia mnożenia się niejasnych transakcji 
finansowych.
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Sprawozdawczyni zachęca Komisję i państwa członkowskie do nasilenia kampanii 
uwrażliwiających dotyczących efektywności energetycznej oraz do podania rozwiązań, jakie 
należy zastosować, ponieważ oszczędność energii zależy od jak najszerszego zastosowania 
wydajnych technologii, lecz również od zachowania każdego człowieka.

Sprawozdawczyni zwraca się o jak najwcześniejsze dokonanie oceny krajowych planów 
działania wdrażonych przez państwa członkowskie, aby podjąć konkretne decyzje polityczne 
oraz środki umożliwiające UE jak najszybszą realizację celów. Podkreśla, że oceny tej należy 
dokonać przed wdrożeniem nowego pakietu inicjatyw 2008, zaproponowanego przez 
Komisję w dziedzinie efektywności energetycznej budynków, etykietowania energetycznego, 
eko-projektów oraz promowania kogeneracji. Sprawozdawczyni popiera środki mające na 
celu promowanie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej, takie jak programy 
finansowania podlegające polityce spójności, polityka podatkowa uwzględniająca ochronę 
środowiska lub wkład „porozumienia między burmistrzami” w upowszechnianie najlepszych 
wzroców.

Węgiel jest nadal składnikiem zaopatrzenia UE i alternatywą dla ropy naftowej i gazu. 
Sprawozdawczyni podkreśla jednak, że dużą wadą węgla jest bardzo wysoki poziom emisji 
CO2, oraz że w związku z tym, w oczekiwaniu na wyniki działań demonstracyjnych 
w zakresie systemów wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, należy wydawać 
zezwolenia na lokalizację każdej nowej elektrowni węglowej tylko w przypadku 
konieczności oraz pod warunkiem, że spełnia ona kryteria wysokiej wydajności.

Zgadza się z Komisją, że państwa członkowskie, które wybrały lub wybiorą energię jądrową, 
powinny w trybie pilnym podjąć decyzje o niezbędnych inwestycjach oraz że do UE należy 
dalsze zapewnianie ram regulacyjnych jej eksploatacji. Oczekuje kolejnego wniosku 
dotyczącego dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa instalacji jądrowych, którego Parlament 
domagał się wielokrotnie, przy uwzględnieniu prac grupy wysokiego szczebla ds. 
bezpieczeństwa jądrowego i gospodarowania odpadami oraz dyskusji prowadzonych w 
ramach Europejskiego Forum Energii Jądrowej.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem odnosi się do zbieżnych inicjatyw w dziedzinie badań nad 
bezpieczeństwem i konkurencyjnością instalacji, trwałości zasobów oraz minimalizacji ilości 
odpadów promieniotwórczych, takich jak Platforma technologiczna w dziedzinie 
zrównoważonej energetyki jądrowej (SNE-TP) oraz poszczególne „europejskie inicjatywy 
przemysłowe” rozpoczęte w ramach strategicznego planu w dziedzinie technologii 
energetycznych (SET Plan). Zachęca do szybkiego wdrożenia tych inicjatyw, aby umożliwić 
jak najszybszą realizację „europejskiej inicjatywy przemysłowej na rzecz zrównoważonego 
wytwarzania energii w wyniku reakcji rozszczepienia jądrowego” 

Sprawozdawczyni uważa również, że Komisja i państwa członkowskie powinny zastanowić 
się nad wpływem, jaki europejska polityka energetyczna wywrze poprzez decentralizację 
energetyczną na zagospodarowanie przestrzenne, główne szlaki transportowe i ważne 
infrastruktury. Podkreśla, że należy wspierać projekty łączące wiele rodzajów energii 
odnawialnej w celu zrównoważenia i kompensacji produkcji takiej energii, która często ma 
charaktery przerywany. 
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Sprawozdawczyni popiera długoterminowe cele ograniczenia emisji dwutlenku węgla przy 
wytwarzaniu energii elektrycznej, zastępując istniejące zdolności produkcyjne, kładąc kres 
uzależnieniu transportu od ropy naftowej, budując budynki o niskim zużyciu energii 
i pozytywnym bilansie energetycznym, budując wzajemnie połączoną, inteligentną sieć 
elektryczną. Podkreśla, że chociaż efektywność energetyczna i oszczędność energii pozostają 
priorytetami, podobnie jak dalszy rozwój energii odnawialnej, deficyt zasobów energii nie 
zostanie zaspokojony do 2030 r. 
Uważa, że istnieje poważne zagrożenie niedoboru energii na skalę światową począwszy od 
2030 r. Dlatego też jest przychylna opracowaniu, w ramach strategicznego planu na rzecz 
technologii energetycznych, agendy politycznej na 2030 r. i planu działania na rzecz polityki 
energetycznej w 2050 r. W tym celu należy dokonać oceny składu koszyka energetycznego 
według wielu scenariuszy, w zależności od zmian zapotrzebowania na energię, potencjalnych 
zasobów energetycznych, wpływu na środowisko, szacowanej ceny energii i CO2.

W odniesieniu do energii przyszłości przypomina konieczność stałego wspierania badań nad 
transmutacją odpadów jądrowych i fuzją jądrową.

Sprawozdawczyni pragnie, aby plan działań na 2050 r. umożliwił ukierunkowanie badań 
i rozwoju technologii energetycznych na zmniejszenie kosztów energii odnawianej, 
umożliwienie przechowywania energii (w szczególności elektrycznej), pomyślne 
opracowanie reaktorów jądrowych czwartej generacji, znalezienie alternatywy dla ropy 
naftowej w transporcie oraz uwydatnienie potencjału, jaki stanowi energia słoneczna.


