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Konwencjonalne źródła energii i technologie energetyczne 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie 

konwencjonalnych źródeł energii i technologii wytwarzania energii (2007/2091(INI)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejska polityka energetyczna” 

(COM(2007)0001), 

– uwzględniając komunikat Komisji, zatytułowany „Zrównoważona produkcja energii z 

paliw kopalnych: cel – niemal zerowa emisja ze spalania węgla po 2020 r.” 

(COM(2006)0843), 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Ramowy program energetyki jądrowej 

przedstawiony zgodnie z artykułem 40 Traktatu Euratom do zaopiniowania Europejskiemu 

Komitetowi Ekonomiczno-Społecznego” (COM(2006)0844), 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Działania na rzecz europejskiego 

strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych” (COM(2006)0847), 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie Euratomu - bilans 50 lat 

europejskiej polityki w dziedzinie energii1, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie europejskiej strategii na 

rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii – zielona księga2,  

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. dotyczącą zielonej księgi w sprawie 

racjonalizacji zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem środków3,  

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa dostaw 

energii w Unii Europejskiej4, 

– uwzględniając konkluzje Rady ds. transportu, komunikacji i energii z dnia 23 listopada 

2006 r. w sprawie planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii, 

– uwzględniając konkluzje prezydencji Rady Europejskiej z dnia 8-9 marca 2007 r. dotyczące 

zatwierdzenia planu działań Rady Europejskiej na lata 2007-2009 w zakresie europejskiej 

polityki energetycznej, 

– uwzględniając projekt rezolucji złożony przez Salvadora Garrigę Polledo w sprawie 

technologii czystego węgla (B6-0143/2007), zgodnie z art. 113 Regulaminu, 

                                                 
1  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0181. 
2  Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0603. 
3  Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, str. 273. 
4  Dz.U. C 292 E z 1.12.2006, str. 112. 



– uwzględniając art. 45 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 

Komisji Rozwoju, Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Rozwoju 

Regionalnego (A6-0348/2007), 

A. mając na uwadze, że wysoki poziom zależności UE od importu energii powoduje, że 

kwestie bezpieczeństwa dostaw, odnawialnych źródeł energii, oszczędności energii, 

wydajności energetycznej oraz dywersyfikacji dostaw energii znajdują się coraz częściej w 

centrum polityki energetycznej, 

B. mając na uwadze, że konwencjonalne źródła energii, a konkretnie węgiel, ropa, gaz, energia 

jądrowa, będą nadal odgrywać znaczącą rolę w dostawach energii,  

C. mając na uwadze, że jeżeli nie zostaną podjęte działania zapobiegawcze, to zależność UE 

od importu paliw kopalnych wzrośnie do 2030 r. do 65% całkowitego zużycia, a dostawy 

gazu i ropy wiążą się z elementem niepewności ze względu na ryzyko geopolityczne i coraz 

większą konkurencję na rynku w związku z popytem, 

D. majac na uwadze, że zmiany w sektorze węglowym mają znaczne skutki gospodarcze i 

społeczne w regionach posiadających niewiele alternatyw w zakresie dywersyfikacji 

działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, 

E. mając na uwadze, że samochody z napędem elektrycznym mogą być o wiele bardziej 

wydajne, jeżeli zasilająca je energia elektryczna pochodzić będzie ze źródła 

niskowęglowego, 

F. mając na uwadze, że zależność od ropy naftowej możnaby zmniejszyć przy okazji przyjęcia 

środków ograniczających znaczną emisję gazów cieplarnianych przez samochody, 

G. mając na uwadze, że produkcja energii elektrycznej brutto UE pochodzi z różnych źródeł 

energii: 31% z energii jądrowej, 29% z węgla, 19% z gazu, 14% z energii odnawialnej i 5% 

z ropy, 

H. mając na uwadze, że dalsze wykorzystanie paliw kopalnych wymaga dalszych wysiłków na 

rzecz zwalczania zmian klimatu, 

I. mając na uwadze, że UE wyznaczyła ambitne cele w zakresie zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych, które stanowią kluczowy element jej polityki na rzecz ochrony klimatu, 

J. mając na uwadze, że konwencjonalne źródła energii mogą służyć do wytwarzania paliw 

napędowych, 

K. mając na uwadze, że w kontekście restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w UE 

rozsądne jest zachowanie obecnego poziomu dostępu do istniejących dużych zasobów 

lokalnych, nawet z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw, 

L. mając na uwadze, że prawodawstwo wspólnotowe, np. dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku 



wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych1, walnie 

przyczynia się do pobudzania rozwoju technologicznego oraz inwestycji sektora 

prywatnego w działalność badawczo-rozwojową, 

Przegląd 

1. z zadowoleniem przyjmuje wyżej wymienione komunikaty Komisji dotyczące 

zrównoważonej produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych, europejskiego planu 

strategicznego w dziedzinie technologii energetycznych oraz ramowego programu 

energetyki jądrowej; 

2. podkreśla, że poprawa wydajności energetycznej przyczynia się w znacznym stopniu do 

trwałości i bezpieczeństwa dostaw, zwiększając jednocześnie możliwości eksportowe 

producentów z UE; 

3. uważa, że ze względu na coraz większy niedostatek zasobów naturalnych istotna jest 

dywersyfikacja źródeł energii; ponadto zwraca uwagę na znaczenie dla bezpieczeństwa 

dostaw rozszczepienia jądrowego oraz możliwe przyszłe znaczenie, w przypadku 

niektórych krajów, syntezy jądrowej; zwraca uwagę na znaczenie wykorzystania zasobów 

regionalnych dla bezpieczeństwa dostaw; 

4. uważa, że niezbędne są dalsze ulepszenia w zakresie wydajności energetycznej w 

technologiach stosowanych w elektrowniach wykorzystujących paliwa kopalne, podobnie 

jak dalsza poprawa standardów bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych, szybki rozwój 

technologii fuzji jądrowej oraz odpowiednie zwiększenie nakładów na badania naukowe; 

5. zwraca się do państw członkowskich oraz do władz regionalnych i lokalnych o 

decentralizację produkcji energii i o zróżnicowanie jej źródeł przez wykorzystanie 

najbardziej odpowiednich zasobów we wszystkich regionach UE oraz uwzględnienie 

regionalnej specyfiki; 

6. zauważa, że zwiększenie dostępu do zrównoważonej energii jest kluczowe, jeśli chodzi o 

mozliwość osiągnięcia przez kraje rozwijające się ich milenijnych celów rozwoju; szacuje 

się bowiem, że dwa miliardy osób jest obecnie dotkniętych ograniczeniami energetycznymi, 

które zawężają ich możliwości rozwoju gospodarczego i poprawy standardów życia; 

7. podkreśla, że zakłócenia na wewnętrznym rynku energii będą występować do momentu 

zastosowania w polityce energetycznej zasady „zanieczyszczający płaci”, określonej w art. 

174 ust. 2 traktatu WE; w związku z tym ponownie nawołuje państwa członkowskie do 

internalizacji w cenach energii wszystkich kosztów zewnętrznych, w tym wszelkich 

kosztów środowiskowych i kosztów następczych; 

8. zwraca uwagę, że cena energii powinna także uwzględniać realne koszty zewnętrzne 

wytworzenia energii, w tym koszty ochrony środowiska; 

9. uważa, że emisję gazów cieplarnianych w sektorze energetycznym można skutecznie 

ograniczyć wyłącznie poprzez zwiększone wykorzystanie technologii niskowęglowych, 

takich jak energia jądrowa, czysty węgiel i źródła odnawialne; 

                                                 
1  Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 33. 



Technologia energetyczna  

10. podkreśla, że trwałe dostawy energii do UE można osiągnąć jedynie za pomocą znacznych 

wysiłków badawczych oraz zmiany zachowania konsumentów; 

11. z zadowoleniem przyjmuje powołaną przez UE i USA Transatlantycką Radę Gospodarczą 

będącą częścią transatlantyckiego partnerstwa gospodarczego UE-USA zawartego w 

Waszyngtonie DC w dniu 30 kwietnia 2007 r., która przyczyni się do lepszego zrozumienia 

transatlantyckiego w kwestiach dotyczących energetyki; podkreśla potrzebę zacieśnienia 

stosunków w zakresie zagadnień dotyczących energetyki, co będzie musiało objąć również 

aspekty legislacyjne; 

12. zwraca uwagę, że Europa jest światowym liderem w R&D innowacyjne technologie 

energetyczne, w tym w zakresie wydajności energetycznej i energii odnawialnych, a w 

szczególności jest liderem w obszarze technologii syntezy jądrowej; 

13. wzywa Komisję, państwa członkowskie, regiony oraz pozostałe zaangażowane podmioty do 

efektywnego wykorzystywania możliwości, jakie daje im polityka spójności, oraz do 

inwestowania w nowe technologie energetyczne, zarówno w odnawialne źródła energii, jak 

i w zrównoważone technologie oparte na paliwach kopalnych („elektrownie z niską 

emisją”); 

14. wzywa państwa członkowskie oraz władze regionalne do podjęcia działań wzmacniających 

bezpieczeństwo energetyczne poprzez lepszą, bezpośrednią współpracę w zakresie 

energetyki, zwłaszcza w regionach przygranicznych; 

15. zaleca wysokie inwestycje na innowacje, badania stosowane oraz inwestycje kapitałowe w 

inteligentne sieci energetyczne i technologie sieci inteligentnych (ang. „smart grid”); 

16. zwraca uwagę, że państwa i regiony spoza UE przeznaczają obecnie znaczne środki na 

działalność badawczo-rozwojową, co w średnim okresie może zagrozić przodownictwu 

technologicznemu Europy, jednak należy unikać jednostronnego wykorzystania środków; 

biorąc pod uwagę globalną odpowiedzialność w zakresie zwalczania zmian klimatycznych 

zwraca uwagę, że niepożądane byłoby gdyby kraje rozwijające się pozostawały w tyle jeśli 

chodzi o wykorzystanie technologii wychwytywania i składowania węgla (CCS) oraz 

podkreśla nadrzędne znaczenie bliskiej współpracy w tym obszarze z Chinami i Indiami; 

17. podkreśla, że przewodnictwo UE w zakresie technologii, wynikające z wysiłków 

w dziedzinie badań ze strony UE i państw członkowskich wzmacnia konkurencyjność 

przemysłu europejskiego i tworzy miejsca pracy w UE; 

18. wzywa UE, państwa członkowskie oraz przedsiębiorstwa, aby zgodnie z zasadą 

pomocniczości podjęły zwiększone wysiłki na rzecz R&D w sektorze energetycznym, 

przede wszystkim w celu poprawy wydajności produkcji i dostaw energii, ograniczenia 

szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, zagwarantowania bezpieczeństwa 

istniejących technologii, rozwoju technologii składowania w odniesieniu do energii 

odnawialnej, a także opracowania reaktorów jądrowych nowej generacji i nowych 

technologii energetycznych, łącznie z syntezą jądrową; 

19. zaleca, aby w przypadku zasobów o ograniczonej podaży i zasobów, które w najbliższych 

latach pozostaną kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego i niezależności państw 



członkowskich, nadchodzący strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych 

preferował rozwiązania technologiczne, które w optymalny sposób wykorzystują swój 

potencjał w celu zmniejszenia ogólnej ilości emisji gazów cieplarnianych; 

20. zwraca uwagę, że wyznaczone na 2020 r. cele polegające na osiągnięciu udziału 

co najmniej 20% energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE oraz 

zwiększeniu o 20% wydajności energetycznej dają Europie szansę na wykorzystanie energii 

ze źródeł odnawialnych w znacznie większym stopniu oraz na szersze zastosowanie 

energooszczędnych technologii w dłuższym okresie; uważa za istotne, by w pełni 

uwzględnić w strategicznym planie w dziedzinie technologii energetycznych długoterminowe 

przejście na wykorzystanie technologii opartych na odnawialnych źródłach energii oraz 

zwiększenie wydajności energetycznej we wszystkich sektorach gospodarki; 

21. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji dotyczącą przedstawienia europejskiego 

planu strategicznego w zakresie technologii energetycznej na wiosennym szczycie Rady 

Europejskiej w 2008 r.; pyta jednak, skąd będą pochodzić fundusze na sfinansowanie tego 

planu; 

22. wzywa Komisję do wspierania technologii paliw syntetycznych, która posiada potencjał 

służący zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw energii i ograniczeniu emisji gazów 

generowanych przez sektor transportu w UE; 

23. zwraca uwagę, że wsparcie nowych technologii energetycznych ze środków publicznych 

powinno być odpowiednio wysokie, uwzględniać stopień ich opłacalności oraz powinno 

się zakończyć najpóźniej w momencie gdy technologie te staną się konkurencyjne; 

24. przypomina o postulowanej przez Radę konieczności zapewnienia stosowania najbardziej 

wydajnej technologii przy budowie nowych instalacji, oraz zwiększonego wykorzystania 

skojarzonych źródeł wytwarzania ciepła i energii (CHP), centralnego ogrzewania i 

chłodzenia oraz energii cieplnej wytwarzanej przez przemysł; 

25. podkreśla, że realizacja celów z Lizbony jako wymóg minimalny oraz zaproponowanie 

międzynarodowo ustalonego minimalnego procentu środków budżetowych na badania 

służyłoby przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym; 

Paliwa kopalne 

26. podkreśla, że paliwa kopalne nadal będą niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa 

dostaw energii dla UE i podkreśla znaczenie gazu ziemnego, który jest paliwem kopalnym 

o najniższej zawartości węgla; 

27. podkreśla, że paliwa kopalne muszą w dłuższym okresie zostać wykorzystane do 

wytwarzania energii elektrycznej do momentu, gdy podstawowe potrzeby zostaną 

zaspokojone przez energię odnawialną; 

28. podkreśla, że krajowe paliwa kopalne, przede wszystkim duże zasoby węgla oraz znaczne 

niewykorzystane rezerwy ropy i gazu ziemnego w niektórych państwach członkowskich 

oraz w Norwegii, przyczyniają się do bezpieczeństwa dostaw; zaleca, aby wszędzie tam 

gdzie jest to technicznie wykonalne wyposażyć przyszłe elektrownie w technologie 

wychwytywania i magazynowania CO2; uważa, że stosowane ramy prawne i 

administracyjne powinny być współmierne do optymalnych warunków produkcji; 



29. uważa, że konieczne są działania na rzecz ograniczenia emisji i zwiększenia wydajności 

produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych, w tym przez wsparcie rozwoju CHP; 

zwraca jednak uwagę, że już teraz niektóre elektrownie europejskie są jednymi z 

najbardziej wydajnych na świecie; 

30. wzywa Komisję do zachęcania do inwestowania w skojarzone wytwarzanie ciepła i energii 

elektrycznej; zwraca uwagę, że wysokowydajna technologia CHP może podwoić 

wydajność zwykłej elektrowni kondensacyjnej zasilanej węglem; 

31. uważa, że z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw oraz opłacalności nierozsądne jest 

stosowanie fałszywych bodźców rynkowych w celu zniechęcenia do budowy 

najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych elektrowni węglowych (skreślenie); 

32. wzywa Komisję do zagwarantowania, że system handlu emisjami nie utrudnia 

zastępowania istniejących elektrowni, w tym elektrowni jądrowych, przez elektrownie 

nowoczesne i bardziej przyjazne dla klimatu; 

33. wzywa do dalszego doskonalenia mechanizmu czystego rozwoju wprowadzonego przez 

protokół z Kioto, tak aby mógł on osiągnąć swój cel, pozwalając na transfer wydajnych, 

czystych i odpowiednich technologii energetycznych do krajów rozwijających się; 

34. wzywa Komisję, aby przy kontroli handlu emisjami zwróciła uwagę na to, aby 

odpowiednio uwzględnioną szczególną sytuację rynku ciepłowniczego, który w 

większości składa się z pojedynczych instalacji grzewczych (kotłów grzejnych) zasilanych 

paliwami kopalnymi, nieobjętych systemem handlu z uwagi na niewielki rozmiar 

instalacji; 

35. apeluje, aby istniejące elektrownie zasilane paliwami kopalnymi mogły poprawić własną 

wydajność energetyczną i środowiskową; 

36. zwraca uwagę, że technologia CCS wiąże się ze spadkiem wydajności elektrowni oraz że 

kwestie techniczne, środowiskowe i prawne związane ze składowaniem CO2 stanowią 

wyzwanie, któremu można sprostać jedynie poprzez działalność badawczą oraz inicjatywy 

polityczne; uważa jednak, że konieczne jest jak najszybsze przystosowanie technologii 

CCS do elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi; 

37. wyraża przekonanie, że najskuteczniejszym sposobem uniknięcia zmian klimatycznych 

powodowanych przez gazy cieplarniane jest szybkie i znaczne ograniczenie produkcji tych 

gazów; w tym kontekście uważa, że technologia CCS jest tylko jednym z możliwych 

srodków zapobiegania zmianom klimatycznym; 

38. zwraca uwagę, że technologia CCS może nie stanowić realnego rozwiązania dla małych 

elektrowni, generujących jedynie stosunkowo niewielkie ilości energii i istniejących 

głównie dla celów bezpieczeństwa dostaw; 

39. w związku z technologią CCS wzywa również do przeprowadzenia badań w celu 

minimalizacji strat wydajności, propagowania bezpiecznego składowania CO2 oraz 

wyjaśnienia procesów chemicznych i biologicznych odnoszących się do wychwytywania 

CO2;  

40. apeluje o zlecenie sporządzenia kompleksowej mapy geologicznej w celu określenia 



potencjału dla bezpiecznego składowania CO2 oraz zidentyfikowania 

najodpowiedniejszych miejsc jego składowania; 

41. podkreśla, że technologia CCS oparta jest wprawdzie na już wypróbowanych 

poszczególnych elementach technicznych, nie stanowi jednak koncepcji wypróbowanej na 

skalę przemysłową; 

42. podkreśla brak dostatecznych informacji w sprawie skutków przechowywania CO2 w 

warstwach geologicznych; 

43. uważa, że obowiązkowe wymagania w zakresie wytwarzania energii elektrycznej bez 

udziału CO2 we wszystkich elektrowniach węglowych nie jest pomocne, ponieważ dopóki 

technologia nie zostanie opracowana i gotowa do użycia wykorzystaniem CCS pokieruje 

system handlu emisjami UE; niemniej jednak zachęca przemysł do pamiętania o zasadzie 

„gotowości do wychwytywania CO2” przy opracowywaniu koncepcji nowych elektrowni 

zasilanych paliwami kopalnymi; 

44. wzywa Komisję do niezwłocznego przedstawienia wniosku legislacyjnego w sprawie CCS, 

aby wyjaśnić kwestie prawne związane ze składowaniem i transportowaniem CO2 i 

zapewnić tym samym podstawę bezpieczeństwa inwestycyjnego dla tego rodzaju 

projektów; 

45. wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny potencjalnego ryzyka płynącego 

z wychwytywania i magazynowania CO2 i określenia wymagań dotyczących udzielania 

pozwoleń na działalność związaną z wychwytywaniem i magazynowaniem CO2 oraz do 

odpowiedniego zarządzania stwierdzonym ryzykiem i skutkami; 

46. nalega, aby przy analizie możliwości składowania geologicznego w ramach technologii 

CCS zagwarantować bezpieczne i stałe składowanie CO2 w miejscach, które nie pozwolą 

na wydostanie się węgla z powrotem do atmosfery; 

47. jest zdania, że projekty demonstracyjne związane z technologiami czystego węgla muszą 

być realizowane na obszarach posiadających tradycje w wydobyciu węgla i które 

przeżywają trudności w związku z planami zmian oraz wskutek obecnej perspektywy 

finansowej na lata 2007-2013; 

48. wzywa Komisję do jak najszybszego przedstawienia jasnych wytycznych o charakterze 

politycznym dotyczących dalszego wsparcia badań nad technologią CCS, do zbadania 

możliwości wykorzystania tej technologii w wytwarzaniu energii elektrycznej na zasadach 

komercyjnych oraz do złożenia wniosków dotyczących unikania niespójności pomiędzy 

zastosowaniem procedur technologii CCS a systemem handlu emisjami, przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu, że te wytyczne i wnioski nie utrudniają rozwoju energii 

odnawialnych czy prac nad zwiększeniem wydajności energii; 

49. podkreśla znaczenie informowania mieszkańców obszarów, na których znajdują się 

elektrownie węglowe o związanych z tym zagrożeniach oraz podawanie do wiadomości 

publicznej planów modernizacji istniejących elektrowni oraz zmniejszenia ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko; 

50. uznaje fakt, że na obecnym etapie postępu technologicznego szacuje się, iż energia 

elektryczna uzyskiwana dzięki metodom wychwytywania i magazynowania CO2 będzie 



tak samo droga, jak energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych; 

51. podkreśla wagę bliższej współpracy między Komisją a sektorem prywatnym na rzecz 

ułatwienia stosowania technologii „czystego węgla”; 

52. podkreśla, że zwiększenie nakładów na finansowanie badań i rozwoju w dziedzinie 

wychwytywania i magazynowania CO2 jest konieczne, jednakże nie może się ono 

odbywać kosztem nakładów na badania naukowe w dziedzinie odnawialnych źródeł 

energii; 

53. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeprowadzenia kampanii informacyjnych na 

temat technologii CCS z udziałem zainteresowanych stron i osób odbowiedzialnych za 

wyznaczanie kierunków polityki; 

54. ostrzega przed jednostronną zależnością od pewnych dostawców gazu lub dróg dostaw 

gazu i podkreśla znaczenie ciekłego gazu ziemnego w kontekście dywersyfikacji importu 

gazu; 

55. wzywa Komisję do rozszerzenia geologicznych badań poszukiwawczych nowych złóż 

paliw kopalnych na obszarze państw członkowskich; 

56. wyraża ubolewanie, że Komisja nie zawarła w kontekście pakietu energetycznego 

dokładniejszych informacji na temat bezpieczeństwa dostaw ropy i wzywa ją do 

przedstawienia komunikatu na ten temat; 

57. zwraca uwagę, że paliwa kopalne stanowią ważny substrat, mogący być podstawą do 

produkcji na duża skalę wodoru, zarówno, jako nośnika energii, jak i paliwa napędowego; 

58. jest zaniepokojony budową elektrowni węglowych na dużą skalę w Chinach i Indiach 

(które, jako kraje rozwijające się, nie są związane postanowieniami protokołu z Kioto) 

podkreślając, że w 2007 r. Chiny przekroczą poziom emisji dwutlenku węgla notowany w 

Stanach Zjednoczonych; zauważa jednak, że Chiny i Indie zmierzają do dywersyfikacji 

źródeł energii; kładzie naciska na potencjał eksportowy technologii wytwarzania czystych 

energii UE; podkreśla, że w celu zachęcenia do obniżania emisji związków węgla, przy 

jednoczesnym utrzymaniu wzrostu gospodarczego, technologia wytwarzania czystej 

energii, której towarzyszy wzmocnienie potencjału, musi być priorytetem inwestycji 

infrastrukturalnych UE w rozwijającym się świecie; 

59. popiera współpracę Komisji z Chinami, a mianowicie partnerstwo UE-Chiny w zakresie 

zmian klimatycznych zawarte w 2005 r. oraz wynikający z niego protokół ustaleń z 2006 r. 

w sprawie współpracy w zakresie technologii wytwarzania energii gwarantującej 

minimalny poziom emisji CO2, który powinien stać się bodźcem do opracowania 

technologii czystej energii; wzywa Komisję do współpracy z Chinami w celu opracowania 

planu rozwoju technologii wytwarzania czystej energii oraz do zidentyfikowania 

kluczowych działań i celów rozwoju, a także rozmieszczenia technologii czystej energii w 

tym kraju; nalega, aby Komisja nawiązała podobne stosunki z innymi wschodzącymi 

gospodarkami, a mianowicie Indiami i Brazylią, które mogą również posiadać rozległe 

zasoby węgla; 

60. odnotowuje wyniki analizy przeprowadzonej przez Międzynarodową Agencję Energii w 

2005 r., która wykazała, że rozmieszczenie niektórych technologii w krajach 



nienależących do OECD byłoby bardziej opłacalne i może mieć szczególne znaczenie w 

przypadkach znaczących różnic pomiędzy geologią tych krajów oraz posiadanymi przez 

nie zasobami; jest zdania, że tam, gdzie jest to zasadne, państwa powinny rozważyć 

uwzględnienie wsparcia finansowego dla krajów rozwijających się, aby pomóc im w 

realizacji celów w zakresie rozmieszczenia odnośnych technologii; podkreśla, że 

możliwość transgranicznego stosowania instrumentów dotyczących rozmieszczenia 

pozwoliłaby na poprawę wydajności, ponieważ dałaby ona możliwość zapewnienia 

rozmieszczenia technologii tam, gdzie ich umiejscowienie wiąże się z najniższymi 

kosztami; 

61. wzywa Komisję do wspierania wysiłków Banku Światowego i banków rozwoju 

regionalnego zmierzających do utworzenia ram inwestycji w energię, uwzględniających 

koszty, ryzyko oraz bariery instytucjonalne i informacyjne w celu wzmocnienia 

partnerstwa publiczno-prywatnego wspierającego technologię niskowęglową i 

bezemisyjną; wzywa Komisję do oceny różnych mechanizmów mających na celu 

zapewnienia współpracy w zakresie badań naukowych i rozwoju, takich jak Partnerstwo 

Azja-Pacyfik w zakresie czystego rozwoju i klimatu oraz forum przywódcze na rzecz 

sekwestracji węgla, oraz pozostałych celów w dziedzinie transferu technologii; wzywa 

Komisję do opracowania kryteriów oceny finansowania międzynarodowego, wymiany 

informacji oraz mechanizmów badań i rozwoju, opartych na ich zdolności do 

przyczyniania się do długoterminowego, niskowęglowego i niewęglowego rozwoju 

technologicznego; 

62. wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny wpływu terytorialnego swoich propozycji w 

zakresie polityki energetycznej oraz do udostępnienia jej wyników państwom 

członkowskim; 

63. z uwagi na naglącą sytuację wzywa do natychmiastowego zwiększenia wsparcia dla krajów 

rozwijających się w zakresie wykorzystania czystych technologii węglowych, których 

opłacalność i wydajność zostały dowiedzione; 

64. popiera promowanie projektów i technologii zwiększających wydajność energetyczną i 

bezpieczeństwo energetyczne w krajach rozwijających się oraz dostosowanych do potrzeb 

i warunków w tych krajach, takich jak uczenie ludzi jak budować energooszczędne piece 

na własny użytek, co może pomóc zarówno w tworzeniu miejsc pracy, jak i w zwalczaniu 

pustynnienia i zmiany klimatu oraz w poprawie stanu zdrowia ludności. 

Energia jądrowa 

65. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie w sprawie orientacyjnego programu jądrowego 

dla Wspólnoty, które stanowi podstawę do obszernej debaty nad opcją nuklearną dla 

Europy; 

66. podkreśla, że w średnim okresie energia jądrowa jest w Europie niezbędna do zaspokojenia 

podstawowego zapotrzebowania na energię; 

67. popiera propozycję Rady Europejskiej z marca 2007 r. dotyczącą przeprowadzenia 

obiektywnej dyskusji na temat szans i ryzyk związanych z energią jądrową; 

68. zwraca uwagę, że fundusze na badania w zakresie energii jądrowej koncentrują się obecnie 

w głównej mierze na technologii związanej z bezpieczeństwem;  



69. uznaje znaczenie energii jądrowej jako istotnego elementu zaopatrzenia w energię 

elektryczną w 15 z 27 państw członkowskich, a tym samym w całej Unii, dostarczającej 

1/3 energii elektrycznej w UE; 

70. zwraca uwagę, że produkcja energii jądrowej rozwija się w UE na skalę przemysłową w 

ciagu ostatnich czterdziestu lat, w trakcie których następowała ciągła poprawa 

niezawodności i bezpieczeństwa; 

71. zwraca uwagę, że Finlandia, Francja, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Litwa (we współpracy 

z Łotwą i Estonią), Wielka Brytania, Polska i Czechy budują nowe elektrownie jądrowe, 

planują ich budowę lub rozważają taką możliwość; 

72. stwierdza, że energia jądrowa jest obecnie największym źródłem energii o niskiej emisji 

CO2 w Europie i podkreśla istotną rolę energii jądrowej w przeciwdziałaniu zmianom 

klimatycznym; 

73. zwraca uwagę na trzecie sprawozdanie IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 

Klimatu), w którym wymieniono energię jądrową jako jeden ze sposobów ograniczenia 

zmian klimatycznych; 

74. zwraca uwagę, że decyzja każdego państwa członkowskiego dotycząca korzystania z 

energii jądrowej lub rezygnacji z niej pozostaje w jego wyłącznej kompetencji, może mieć 

jednak wpływ na ceny energii elektrycznej w innych państwach członkowskich;  

75. wzywa Komisję do zaproponowania środków mających na celu utrzymanie w UE 

wysokiego poziomu wymaganych kwalifikacji, jeżeli energia jądrowa ma pozostać 

możliwą opcją; 

76. zwraca uwagę, że krótko- i średnioterminowe decyzje w sprawie wykorzystania energii 

jądrowej będą miały także bezpośredni wpływ na cele w zakresie ochrony klimatu, jakie 

UE może realistycznie wyznaczyć; zwraca uwagę, że celów w zakresie ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym nie można 

osiągnąć poprzez rezygnację z energii jądrowej; 

77. przypomina, że państwa członkowskie wykorzystujące energię jądrową zobowiązały się do 

przestrzegania międzynarodowych standardów dotyczących bezpieczeństwa i 

nierozprzestrzeniania i w związku z tym uznaje szczególne znaczenie traktatu Euratom; 

78. z zadowoleniem przyjmuje powołanie grupy wysokiego szczebla ds. bezpieczeństwa 

nuklearnego i gospodarki odpadami oraz i postrzega utworzenie Europejskiego Forum 

Energii Jądrowej jako ważną platformę dyskusji między zainteresowanymi stronami na 

temat planu działania w zakresie inwestycji jądrowych, które przyczyni się do rozwoju 

przejrzystego, właściwie udokumentowanego i zrównoważonego dialogu na temat 

wszystkich kwestii dotyczących wykorzystania i stosowania tego rodzaju energii; 

79. z zadowoleniem przyjmuje wezwanie Komisji do wprowadzenia w UE wspólnych 

poziomów odniesienia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego; w związku z tym apeluje, 

aby w ramach wzajemnego przeglądu najlepszych praktyk określono takie poziomy 

odniesienia, które byłyby zgodne z najwyższymi możliwymi standardami bezpieczeństwa; 

80. podkreśla znaczenie platformy technologicznej w dziedzinie zrównoważonej energetyki 



jądrowej zainaugurowanej we wrześniu 2007 r. dla stworzenia europejskiego programu 

badań strategicznych w zakresie rozszczepienia jądrowego; 

81. podkreśla, że znane światowe zasoby uranu wystarczą według szacunków na ponad 200 lat 

oraz że zasoby te dają pewne możliwości dywersyfikacji ryzyka politycznego w zakresie 

bezpieczeństwa dostaw w przyszłości lub znalezienia kompromisu między ryzykiem, ceną 

a miejscem w przypadku źródeł paliw jądrowych; 

82. podkreśla, że działania przewidziane w ramach Międzynarodowego Forum IV Generacji, 

którego członkiem jest Europejska Wspólnota Energii Atomowej, sugerują, że energia 

jądrowa ma długą przyszłość, ponieważ opiera się ona na wykorzystaniu zasobów, które 

wydłużą okres ewentualnego stosowania energii jądrowej do tysięcy lat i bardzo znacznie 

ograniczą ilość i radioaktywność wyprodukowanych ostatecznie odpadów; 

83. podkreśla oświadczenia Komisji na temat konkurencyjności energii jądrowej i zwraca 

uwagę, że środki finansowe Wspólnoty w ramach siódmego ramowego programu 

badawczego Euratomu w przeważającej części przeznaczone są na badania nad 

bezpieczeństwem i syntezą jądrową; zwraca uwagę, że aby jak najlepiej wypełnić kryteria 

strategiczne UE, działania Wspólnoty należy powiązać z badaniami mającymi na celu 

rozwój trwałej technologii jądrowej nowej generacji; 

84. zwraca uwagę, że wytwarzanie energii jądrowej będzie w dużym stopniu niezależne od 

wahań cen uranu, ponieważ koszt tego paliwa nie ma wpływu na cenę energii elektrycznej; 

85. ze względu na długie okresy inwestycji podkreśla konieczność stabilnych ram prawnych i 

politycznych; 

86. wskazuje na badanie Eurobarometru z 2006 r., z którego wynika, że wysoki stan wiedzy 

społeczeństwa ma ogromny wpływ na ich stosunek do energii atomowej; dlatego 

podkreśla ważną rolę otwartego dialogu publicznego na temat energii jądrowej w każdym 

państwie członkowskim w celu pobudzenia świadomości obywateli w zakresie 

pozytywnego i negatywnego wpływu energii jądrowej przed podjęciem jakichkolwiek 

decyzji politycznych; 

87. wzywa Komisję i państwa członkowskie do osiągnięcia postępów w zakresie ostatecznego 

składowania, aby zakończyć składowanie tymczasowe blisko powierzchni ziemi; 

88. przypomina, że oczekuje się, iż reaktory czwartej generacji poprawią wydajność 

wykorzystania paliw i zmniejszą ilość odpadów; dlatego wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do skoncentrowania się na opracowaniu materiałów strukturalnych oraz na 

optymalizacji wykorzystania paliwa jądrowego, a także do wspierania projektów mających 

na celu opracowanie prototypów reaktorów czwartej generacji; 

89. zwraca uwagę, że wykorzystanie energii jądrowej może tworzyć synergie z odnawialnymi 

źródłami energii, na przykład poprzez dostarczenie oryginalnych metod skutecznej i 

oszczędnej produkcji wodoru lub paliw ekologicznych; 

90. przypomina, że na całym świecie planuje lub buduje się wiele elektrowni jądrowych oraz 

że uczestnictwo w ich budowie ma kluczowe znaczenie dla europejskich przedsiębiorstw, 

zarówno z punktu widzenia strategii przemysłowej, jak i w celu propagowania jak 

najsurowszych wymogów bezpieczeństwa na całym świecie; 



91. ponadto wskazuje na rolę pożyczek Euratom i wzywa państwa członkowskie do 

umożliwienia skorzystania z tego ważnego instrumentu także w przyszłości; 

° 

°            ° 

92. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 

Komisji. 


