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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie strategii europejskiej na rzecz integracji systemów energetycznych
(2020/xxxx(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 
194,

– uwzględniając porozumienie paryskie w sprawie klimatu z dnia 12 grudnia 2015 r.,

– uwzględniając cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 7 „Zapewnić wszystkim dostęp 
do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie”,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 listopada 2018 r. zatytułowany „Czysta 
planeta dla wszystkich – Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze 
prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki” 
(COM(2018)0773),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu (COM(2019)0640),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 lutego 2020 r. zatytułowany „Europejska 
strategia w zakresie danych” (COM(2020)0066),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 marca 2020 r. zatytułowany „Nowa 
strategia przemysłowa dla Europy” (COM(2020)0102),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 lipca 2020 r. zatytułowany „Impuls dla 
gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji systemu 
energetycznego” (COM(2020)0299),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2020 r. zatytułowany „Fala 
renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, 
poprawa jakości życia” (COM(2020)0662),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2020 r. zatytułowany 
„Strategia UE na rzecz ograniczenia emisji metanu” (COM(2020)0663),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 14 października 2020 r. na temat stanu unii 
energetycznej (COM(2020)0950),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 14 października 2020 r. z postępów w 
dziedzinie konkurencyjności w zakresie czystej energii (COM(2020)0953),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 14 października 2020 r. z postępów w 
dziedzinie efektywności energetycznej (COM(2020)0954),
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– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 14 października 2020 r. z postępów w 
dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych (COM(2020)0952),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 14 października 2020 r. zatytułowane 
„Ceny i koszty energii w Europie” (COM(2020)0951),

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyszłości 
systemów energetycznych w unii energetycznej, mających zapewnić transformację 
energetyczną oraz realizację celów w zakresie energii i klimatu w okresie do roku 2030 
i późniejszym,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 12 grudnia 2019 r.,

– uwzględniając inicjatywę w zakresie technologii wodorowych (Hydrogen Initiative), z 
którą w Linzu w dniach 17 i 18 września 2018 r. wystąpiła austriacka prezydencja Rady 
UE,

– uwzględniając inicjatywę na rzecz zrównoważonej i inteligentnej infrastruktury gazowej 
dla Europy, zainicjowaną przez rumuńską prezydencję Rady w Bukareszcie w dniach 1 
i 2 kwietnia 2019 r.,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie 
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania 
produktów energetycznych i energii elektrycznej,

– uwzględniając dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i 
akumulatorów oraz uchylającą dyrektywę 91/157/EWG,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z 
dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające 
rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i 
(WE) nr 67/2010, obecnie poddawane przeglądowi,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 
11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 
5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 
oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 
5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 559/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie 
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ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i 
Technologii Wodorowych 2;

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany klimatu – 
europejska, długofalowa i zgodna z porozumieniem paryskim wizja strategiczna na 
rzecz dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu 
gospodarki1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie alarmującej 
sytuacji klimatycznej i środowiskowej2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie konferencji ONZ 
w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu4,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że Parlament Europejski, Rada i Komisja zatwierdziły cel w postaci 
gospodarki neutralnej dla klimatu do roku 2050;

B. mając na uwadze, że Parlament zatwierdził cel w postaci ograniczenia o 60 % emisji 
gazów cieplarnianych do roku 2030;

C. mając na uwadze integrację systemu energetycznego jako skoordynowane planowanie i 
eksploatację całości nośników energetycznych i infrastruktur połączonych ze 
wszystkimi finalnymi odbiorcami;

D. mając na uwadze, że integracja systemów energetycznych może umożliwić utrzymanie 
kosztów ponoszonych przez władze europejskie i przez obywateli europejskich na 
realistycznym i akceptowalnym poziomie;

1. popiera kierunek przedstawiony przez Komisję w jej komunikacie w sprawie strategii 
integracji systemów energetycznych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiego wdrożenia tej strategii w duchu solidarności; zachęca sektor 
prywatny, aby przyczynił się do jej powodzenia;

2. jest przekonany, że taka strategia może pomóc Unii w osiągnięciu jej celów 
klimatycznych przy jednoczesnym zachowaniu dostępności energii i bezpieczeństwa 
dostaw poprzez opracowanie wydajnego, zintegrowanego, odpornego, inteligentnego i 
niskoemisyjnego systemu;

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0217.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0078.
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0079.
4 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.
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Zapewnienie optymalizacji i dekarbonizacji systemów energetycznych

3. potwierdza wsparcie dla nadrzędności efektywności energetycznej i przypomina, że 
najbardziej zrównoważona jest energia, która nie została zużyta;

4. ubolewa nad niewystarczającymi postępami poczynionymi przez państwa członkowskie 
zgodnie ze sprawozdaniem na temat stanu efektywności energetycznej; zachęca 
Komisję do zaproponowania bardziej ambitnych celów uwzględniających zalecenia w 
ramach procesu zarządzania unią energetyczną; z tej racji z zadowoleniem przyjmuje 
strategię na rzecz fali renowacji;

5. wzywa Komisję do rozszerzenia zasady efektywności energetycznej na cały łańcuch 
wartości i na wszystkie zastosowania końcowe; podkreśla potencjał obiegu zamkniętego 
i ponownego wykorzystania odpadów, energii i ciepła resztkowego z procesów 
przemysłowych, budynków i centrów danych; zwraca uwagę na modernizację sieci 
ciepłowniczych, które mogą odegrać znaczącą rolę w dekarbonizacji ogrzewania; 
podkreśla potencjał narzędzi cyfrowych do inteligentnego zarządzania energią;

6. przypomina, że transformacja energetyczna będzie wymagać od 520 do 575 mld euro 
rocznych inwestycji w infrastrukturę; wzywa Komisję do opracowania kryteriów 
zrównoważonych inwestycji w pełni zgodnych z celami dotyczącymi klimatu i 
integracji;

7. potwierdza znaczenie oceny ex ante i prognozowania potrzeb w zakresie nowej 
infrastruktury produkcji, transportu, dystrybucji i konwersji energii w celu 
optymalizacji jej wykorzystania w ramach gospodarki neutralnej dla klimatu i 
zapewnienia jej opłacalności ekonomicznej;

8. wzywa Komisję, aby przegląd rozporządzenia (UE) nr 347/2013 w sprawie 
transeuropejskiej infrastruktury energetycznej wykorzystała do uwzględnienia integracji 
systemów energetycznych w celach rozporządzenia i dziesięcioletniego planu rozwoju 
sieci;

9. apeluje o masowe wdrażanie energii odnawialnej i niskoemisyjnej; zachęca Komisję do 
zaproponowania bardziej ambitnych celów, aby zwiększyć udział tych energii w 
produkcji elektryczności oraz w przemyśle ciężkim, transporcie, budownictwie, 
ogrzewaniu i chłodzeniu;

10. pozytywnie odnosi się do przyjęcia europejskiej strategii dotyczącej wodoru; jest 
przekonany, że odnawialny i niskoemisyjny wodór może pomóc w zmniejszeniu 
trwałych emisji z procesów przemysłowych i transportu ciężkiego, które nie mogą 
zostać zdekarbonizowane w drodze wykorzystania zeroemisyjnej energii elektrycznej; 
przypomina również o konieczności dekarbonizacji istniejącej produkcji wodoru;

11. wzywa Komisję do rozszerzenia przewidzianego w dyrektywie (UE) 2018/2001 
obowiązku wydawania przez państwa członkowskie gwarancji pochodzenia dla gazów 
o niskiej i zerowej emisji oraz ze źródeł odnawialnych;

12. kładzie nacisk na konieczność przyspieszenia prac badawczo-rozwojowych nad 
technologiami wychwytywania, magazynowania i ponownego wykorzystywania CO2;
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13. wzywa Komisję do zaproponowania ambitnych celów dekarbonizacji transportu 
drogowego, morskiego, kolejowego i lotniczego; z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
Komisji dotyczącą rozmieszczenia miliona stacji ładowania pojazdów elektrycznych; 
podkreśla konieczność dostosowania sieci elektryfikacji europejskiej floty 
samochodowej;

Zapewnienie równowagi systemów energetycznych

14. zwraca uwagę, że utrzymanie równowagi sieci elektroenergetycznych oraz zarządzanie 
szczytami zapotrzebowania i produkcji będzie bardziej złożone przy coraz bardziej 
zdecentralizowanym i odnawialnym koszyku wytwarzania energii; przypomina, że 
państwa członkowskie zachowują swobodę określania swojego koszyka 
energetycznego, którego dywersyfikacja ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa zaopatrzenia;

15. potwierdza potrzebę ograniczenia barier regulacyjnych, poprawy dostępu do kapitału i 
większego wsparcia dla projektów magazynowania energii wzdłuż sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych, a także w miejscach zużycia;

16. przypomina o roli, jaką może odegrać zielony wodór dla zrównoważenia sieci poprzez 
wykorzystanie nadwyżki produkcji odnawialnej energii elektrycznej;

17. przypomina o znaczeniu wzajemnych połączeń i współpracy między operatorami sieci; 
z zadowoleniem przyjmuje utworzenie regionalnych centrów koordynacyjnych na 
podstawie rozporządzenia (UE) 2019/943;

18. zachęca Komisję do zbadania różnych sposobów wspierania rozwoju europejskiego 
rynku elastyczności popytu;

19. potwierdza, że bardziej zdecentralizowany i lepiej zintegrowany system energetyczny 
wymaga lepszego prognozowania zapotrzebowania na energię; w związku z tym 
podkreśla kluczową rolę danych statystycznych i meteorologicznych; zachęca Komisję i 
państwa członkowskie do rozwijania wewnętrznego rynku energetycznych technologii 
cyfrowych;

Zapewnienie dostępności energii dla wszystkich odbiorców

20. przypomina, że podstawowym celem działań UE w dziedzinie energii jest zapewnienie 
właściwego funkcjonowania rynku; wzywa Komisję do zaproponowania niezbędnych 
zmian legislacyjnych w celu zagwarantowania tych samych praw wszystkim odbiorcom 
i zapewnienia niezakłóconych sygnałów cenowych odzwierciedlających rzeczywisty 
koszt energii i jej wkład w dekarbonizację gospodarki; z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę przeglądu dyrektywy 2003/96/WE;

21. jest przekonany o konieczności zachęcania odbiorców do większej aktywności; wzywa 
Komisję do oceny utrzymujących się przeszkód w konsumpcji własnej, w szczególności 
dla odbiorców przemysłowych;

22. potwierdza potencjał społeczności energetycznych i mikrosieci w zakresie zwiększania 
dostępu do bardziej zrównoważonej energii, w szczególności dla obszarów 
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odizolowanych i wyspiarskich oraz regionów najbardziej oddalonych;

Zapewnienie europejskiej pozycji lidera w zakresie technologii czystej energii

23. przypomina, że jednym z celów unii energetycznej jest zmniejszenie naszej zależności 
od importu; uważa, że stworzenie synergii może przyczynić się do osiągnięcia tego 
celu;

24. podkreśla znaczenie zwiększenia konkurencyjności technologii europejskich w celu 
zagwarantowania autonomii UE w strategicznym sektorze energetycznym; wzywa 
Komisję do wspierania badań i innowacji za pośrednictwem funduszy strukturalnych i 
sektorowych; przypomina o wiodącej pozycji UE w skali światowej w dziedzinie 
technologii satelitarnych pomiarów emisji;

25. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy podjęte na rzecz strategicznych łańcuchów 
wartości; apeluje o utworzenie sojuszu na rzecz niskoemisyjnych technologii 
energetycznych; wzywa Komisję, aby zachęcała MŚP do udziału w tych sojuszach, aby 
więcej państw członkowskich przyłączyło się do nich;

26. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Informacje ogólne

Przyczyną kryzysu klimatycznego, którego obecnie doświadczamy, jest w dużej mierze 
masowe stosowanie paliw kopalnych od czasu rewolucji przemysłowej, szczególnie w Europie. 
Tym samym transformacja energetyczna jest nierozerwalnie związana z celem neutralności 
klimatycznej do 2050 roku postawionym przez Unię Europejską. 

Niniejsze sprawozdanie wpisuje się w pełni w zapoczątkowaną w ciągu ostatnich dziesięciu lat 
refleksję nad transformacją energetyczną Unii Europejskiej, która stanowi kamień milowy jej 
polityki zmniejszania śladu środowiskowego.

W następstwie utworzenia unii energetycznej strategia ta odzwierciedla zmianę perspektywy w 
stosunku do systemów energetycznych, którą sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje. 
Transformacja energetyczna nie jest już postrzegana jako suma odrębnych wyzwań – wyzwania 
w postaci dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej, wyzwania polegającego na 
zmniejszeniu zależności od paliw kopalnych czy też na zmniejszeniu zapotrzebowania w 
najbardziej energochłonnych sektorach itp. Jest rozumiana jako rozwój systemu 
umożliwiającego dekarbonizację wszystkich sektorów gospodarki europejskiej dzięki 
synergiom stworzonym między nimi, jak również między państwami członkowskimi. 
Integracja systemów energetycznych jest wielokierunkowa. 

Zapewnienie optymalizacji i dekarbonizacji systemów energetycznych

Sprawozdawca uważa, że przesłankami integracji systemów energetycznych są zasady 
optymalizacji i obiegu zamkniętego. Do tej pory energetyczne łańcuchy wartości były 
traktowane liniowo, od produkcji energii do końcowego zastosowania. Efektywność 
energetyczna, ustanowiona jako zasada europejskiej polityki energetycznej, koncentrowała się 
prawie wyłącznie na kilku zastosowaniach końcowych.

Takie podejście nie wystarczy do osiągnięcia neutralności emisyjnej, do której dąży UE do 
2050 r., ponieważ nie ulega wątpliwości, że nie będziemy w stanie w pełni zdekarbonizować 
naszego zapotrzebowania na energię, jeśli pozostanie ono na tym samym poziomie, a nawet 
wzrośnie (zwłaszcza w sektorze transportu). Dlatego musimy ocenić, ponownie rozważyć i na 
nowo opracować sposoby optymalizacji naszej energii w całym jej cyklu życia, od wytworzenia 
po odzysk i ponowne wykorzystanie. 

Należy zauważyć, że zwiększenie udziału odnawialnych źródeł nie tylko zmniejszy nasz ślad 
węglowy, ale także ograniczy straty energii przy produkcji energii elektrycznej, ponieważ 
współczynnik energii pierwotnej źródeł odnawialnych jest niższy niż w przypadku źródeł 
kopalnych. Niemniej masowe wdrożenie odnawialnych źródeł wymaga znacznych inwestycji, 
skąd płynie prosty wniosek: aby transformacja energetyczna była możliwa do poniesienia przez 
gospodarkę UE i jej obywateli, należy oszczędzać energię, w tym również odnawialną. 

Strategia przedstawiona przez Komisję stanowi kolejny krok – bez wątpienia zbyt mało 
zdecydowany – w zwiększaniu wydajności sieci energetycznych. Sprawozdawca jest zdania, 
że optymalizacja infrastruktur kryje znaczny potencjał, który jest nadal zbyt słabo 
wykorzystywany. Wdrażanie nowych rozwiązań infrastrukturalnych – w szczególności w 
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zakresie energii elektrycznej, konwersji i magazynowania – należy postrzegać całościowo, 
tworząc nowe synergie między sektorami. Dlatego wodór stanowi interesujące rozwiązanie, 
jeżeli pochodzi z zeroemisyjnej energii elektrycznej, ponieważ oferuje zarówno nowe, bardziej 
zrównoważone źródło energii gazowej, jak i nową metodę magazynowania oraz elastyczność.

To nowe podejście powinno również w większym stopniu uwzględniać obieg zamknięty. 
Produkty uboczne procesów przemysłowych i rolniczych oraz odpady organiczne należy 
traktować jako źródła energii. Musi istnieć możliwość odzyskania ciepła resztkowego 
emitowanego przez nasz przemysł lub nasze centra danych, na przykład poprzez 
magazynowanie lub ponowne wprowadzanie do sieci ciepłowniczych. Innymi słowy, należy 
stworzyć nowe, bardziej poziome i bardziej zdecentralizowane połączenia między końcowymi 
odbiorcami energii, aby byli docelowo mniej zależni od scentralizowanych sieci 
energetycznych, które są trudniejsze do dekarbonizacji. Pod tym względem to podejście 
nawiązuje bezpośrednio do strategii przemysłowej UE.

Sprawozdawca analizuje także różne sposoby przyspieszenia dekarbonizacji w sektorach, w 
których z różnych przyczyn zapotrzebowanie na energię nie może ulec zmniejszeniu. W 
niektórych sektorach, takich jak budownictwo, wysiłki na rzecz efektywności energetycznej są 
w dalszym ciągu niewystarczające. W sektorze transportu niskoemisyjne alternatywy nie stały 
się jeszcze wystarczająco atrakcyjne, a zapotrzebowanie nadal rośnie pomimo wysiłków na 
rzecz multimodalności i przejścia na nowe rodzaje transportu. W przemyśle ciężkim ostra 
konkurencja światowa i niskie ceny emisji dwutlenku węgla również spowalniają inwestycje w 
bardziej zrównoważone metody produkcji. Należy w pełni wziąć pod uwagę wszystkie te 
wyzwania, ponieważ wciąż jeszcze stanowią martwe punkty europejskiej strategii neutralności 
klimatycznej.

Zapewnienie równowagi systemów energetycznych

Proces dekarbonizacji energii jest już bardzo zaawansowany w wielu regionach Europy, co 
zapewnia nam dziś odpowiedni dystans dla zrozumienia możliwości i przewidywania wyzwań, 
jakie może on stanowić dla równowagi sieci, w szczególności energii elektrycznej. W miarę 
wzrostu popytu na energię elektryczną w takich sektorach jak transport czy ogrzewanie, szczyty 
zapotrzebowania na energię również staną się bardziej odczuwalne. Integracja systemów 
energetycznych może pomóc pogodzić szczyty zapotrzebowania z produkcją energii 
elektrycznej, która będzie mieć coraz bardziej przerywany charakter. Przykładowo konwersja 
wodoru w energię elektryczną oferuje rozwiązania pozwalające magazynować nadwyżki 
podczas szczytowej produkcji. 

Ponadto większa elastyczność zapotrzebowania przyniesie znaczące korzyści pod względem 
zarządzania sieciami energetycznymi. Elastyczność może mieć swój początek na poziomie 
sieci. Cyfryzacja i pojawienie się rozwiązań, które agregują na przykład duże ilości danych, 
będą niezbędnymi sojusznikami w zapewnieniu równowagi sieci w czasie rzeczywistym. Na 
poziomie produkcji rozwój „cyfrowych bliźniaków” dla elektrowni jest również pożądany. 

Źródłem elastyczności i odporności sieci będą też niezaprzeczalnie ich wzajemne połączenia i 
dlatego należy kontynuować wysiłki na rzecz rozwoju tych wzajemnych połączeń 
energetycznych. Sprawozdawca uznaje też zasadnicze znaczenie przyszłych regionalnych 
centrów koordynacyjnych, jak również agencji ds. współpracy organów regulacji energetyki. 

Ponadto technologie cyfrowe i wykorzystanie danych mogą być pomocne w lepszym 
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prognozowaniu zapotrzebowania na energię. Powstaje rynek technologii zarządzania zużyciem 
energii w budynkach i UE ma do odegrania ważną rolę w usuwaniu barier dla tej działalności. 
Te wszystkie innowacje powinny być w większym stopniu faworyzowane i wspierane przez 
fundusze europejskie, gdyż mają wszechstronny charakter i zmniejszają wrażliwość systemów 
energetycznych. 

Zapewnienie dostępności energii dla wszystkich odbiorców

Sprawozdawca przywiązuje dużą wagę do zasady dostępności, która wynika z prawidłowego 
funkcjonowania rynków i ceny akceptowalnej dla odbiorców. W przypadku energii dostępność 
obejmuje również uwarunkowania geograficzne. UE i państwa członkowskie powinny 
zapewnić dostęp do bardziej zrównoważonej energii wszystkim odbiorcom, zarówno 
prywatnym, jak i biznesowym. 

Z tej racji sami odbiorcy muszą w pełni stać się uczestnikami systemu energetycznego, 
samodzielnie wytwarzając energię, a także możliwie ograniczając jej zużycie podczas szczytów 
zużycia. Konsumpcja własna oraz społeczności energetyczne nadal napotykają istotne bariery 
regulacyjne i finansowe, które UE może pomóc usunąć. 

W bardziej ogólnym ujęciu należy zaktualizować europejskie prawo, uwzględniając nowe 
uwarunkowania. Przegląd przepisów prawa dotyczących energii elektrycznej i odnawialnych 
źródeł energii stanowi pierwszy krok o decydującym znaczeniu, ale możliwości konsumpcji 
własnej muszą być dostępne dla wszystkich odbiorców, w szczególności gazu, oraz dla 
przemysłu.

Zadanie to nabiera szczególnego znaczenia w przypadku obszarów odizolowanych, 
wyspiarskich i najbardziej oddalonych, które są w mniejszym zakresie podłączone do sieci i 
często narażone na wyższe ceny energii.

Zapewnienie konkurencyjności i europejskiej pozycji lidera w zakresie technologii 
czystej energii 

W sytuacji, gdy od prawie roku cały świat zmaga się z bezprecedensowym kryzysem 
zdrowotnym i gospodarczym, UE wydaje się wreszcie gotowa do dyskusji na temat potrzeby 
zagwarantowania naszej strategicznej autonomii w zakresie łańcuchów wartości o kluczowym 
znaczeniu dla naszej gospodarki. Zdaniem sprawozdawcy energia jest najważniejszym z nich.

UE jest szczęśliwie kolebką liderów w dziedzinie nowych technologii energetycznych. Należy 
utrzymać tę czołową pozycję, która stanowi niezbędny warunek dla osiągnięcia neutralności 
klimatycznej. Powinniśmy rozwijać politykę innowacji, badań i rozwoju na miarę naszych 
ambicji w dziedzinie energetyki, przede wszystkim w oparciu o poszczególne instrumenty 
finansowe UE (fundusze strukturalne i fundusze sektorowe takie jak Horyzont Europa, fundusz 
Innowacji czy też InvestEU). Zapewnienie europejskim podmiotom gospodarczym możliwości 
finansowania w Europie przyczynia się do naszej strategicznej autonomii, umożliwiając im 
osiągnięcie konkurencyjnej pozycji również na rynkach światowych.

Innym istotnym elementem zapewniającym konkurencyjność podmiotów energetycznych w 
okresie transformacji jest odzyskanie i wykorzystanie know-how istniejącego w dzisiejszych 
sektorach energetycznych. Chociaż niektóre rodzaje działalności muszą zniknąć, należy ocalić 
ich umiejętności i know-how. Dotyczy to przykładowo zawodów związanych z integracją sieci. 
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Sprawozdawca dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu.


