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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje wnioski prezydencji Rady Europejskiej ze szczytu w Brukseli 
w dniach 8 i 9 marca 2007 r., w których wyraźnie stwierdzono, że „wyzwaniom 
związanym ze zmianą klimatu należy stawić czoła jak najszybciej i w sposób skuteczny”;

2. pragnie zwrócić uwagę na fakt, że produkcja i wykorzystanie energii stanowią główne 
źródło emisji gazów cieplarnianych oraz podkreślić, że do osiągnięcia celów 
zrównoważonej polityki energetycznej w Europie niezbędne jest zintegrowane podejście 
do środowiska i wykorzystania energii; cele te są następujące:
- realizacja celów związanych z ochroną środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom 

klimatycznym, na co położono już nacisk w rezolucji Parlamentu z dnia 14 lutego 
2007 r.1;  

- zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii oraz ograniczenie wzrostu 
jej cen; 

- wspieranie współpracy pomiędzy gospodarkami europejskimi a ich krajami 
sąsiadującymi; 

3. podkreśla wagę przyjęcia podejścia zintegrowanego, które jest kluczem 
do zapewnienia spójności pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi aspektami polityki 
energetycznej oraz pomiędzy polityką energetyczną i innymi powiązanymi z nią 
działaniami UE; 

4. podkreśla konieczność utrzymania wydajnej i wspólnej europejskiej polityki zagranicznej 
w dziedzinie energii należy dążyć do stworzenia głębiej powiązanego i bardziej 
zintegrowanego wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu;  

5. wzywa państwa członkowskie do promowania działań mających na celu zwiększenie 
wydajności energetycznej oraz poszerzenie źródeł energii odnawialnej jako najbardziej 
efektywnej polityki ochrony środowiska;

6. wzywa UE do zainicjowania wspólnych międzynarodowych działań mających 
ograniczyć niezrównoważony wzrost popytu na energię oraz doprowadzić do przejścia 
na gospodarkę o niskim zużyciu węgla; działania te powinny przyczynić się 
do osiągnięcia następujących celów:
- ustanowienia w odpowiednich sektorach gospodarki bardzo ambitnych, wyrażonych 

ilościowo wymogów w dziedzinie wydajności energetycznej, wykorzystania energii 
odnawialnej oraz biopaliw, co stawiałoby UE w pierwszej linii działań mających na 
celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz zapewniłoby jej pozycję 
światowego lidera w opracowywaniu przyjaznych środowisku i nowatorskich 
technologii pozyskiwania energii;

  
1  Przyjęte teksty, P6_TA(2007)0038
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- wspierania rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (wiatrowej, 
słonecznej, biomasy, wodnej lub geotermalnej) na obszarze UE oraz krajów trzecich, 
co zapewni sprawiedliwy przepływ technologii, a tym samym przyniesie UE korzyści 
w postaci pozycji lidera rozwoju rynków międzynarodowych; 

7. wzywa UE do budowania szczególnego dialogu z zakresu kwestii związanych z energią 
z krajami rozwijającymi się oraz do wykorzystania instrumentów dostępnych Wspólnocie 
(takich jak niedawno utworzony Globalny Fundusz Efektywności Energetycznej oraz 
Energii Odnawialnej) w celu zapewnienia dodatkowych funduszy na udoskonalenie 
zdecentralizowanych, odnawialnych źródeł pozyskiwania energii, na zwiększenie dostępu 
do energii oraz na utrzymanie zrównoważonego wzrostu w tych regionach, a także na 
leżący we wspólnym interesie rozwój infrastruktury energetycznej. 


