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WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że przed połową XXI wieku w Unii Europejskiej zmieni się radykalnie 
stosunek do energii, jej dostępności oraz sposobu jej wykorzystania, i jeżeli Unia 
Europejska pragnie, aby zmiany te powiodły się i miały przystępny koszt dla 
społeczeństwa, potrzebne są usilne starania w zakresie badań, umożliwiające obywatelom 
łatwiejszy dostęp do technologii,

B. mając na uwadze, że zwiększenie efektywności energetycznej jest jednym ze środków 
wykazujących najlepszy stosunek kosztów do korzyści w zakresie zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych,

C. mając na uwadze, że publiczne i prywatne inwestycje w działalność badawczo-rozwojową 
w zakresie technologii energetycznych mają zasadnicze znaczenie oraz że po ostatnim 
kryzysie paliwowym wyraźnie zmalały prywatne i publiczne środki inwestowane w 
badania energetyczne w UE,

1. wyraża zadowolenie z komunikatu Komisji i zachęca ją do nasilenia starań w celu lepszej 
koordynacji badań w zakresie technologii energetycznych w Europie i w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje przedstawiony przez Komisję europejski strategiczny plan w 
dziedzinie technologii energetycznych (SET-Plan) oraz proces konsultacji poszczególnych 
zainteresowanych stron;

2. wyraża ubolewanie, że SET-Plan priorytetowo traktuje środki ukierunkowane na podaż, a 
pomija środki pozwalające zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, takie jak oszczędność 
energii i efektywność energetyczna;

3. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie europejskich inicjatyw przemysłowych, lecz 
wyraża ubolewanie, że Komisja nie wyznaczyła jasnych priorytetów między tymi 
inicjatywami; z niecierpliwością oczekuje komunikatu Komisji w sprawie finansowania 
SET-Planu;

4. wzywa do hierarchizacji tych inicjatyw, aby skupić wysiłki na tych inicjatywach, które 
wykazały, że mogą zmniejszyć emisje w krótkim terminie, biorąc pod uwagę, że celem 
jest ich zmniejszenie o co najmniej 20% do roku 2020, lecz nie zapominając o 
ewentualnych środkach wsparcia na rzecz innych technologii mogących zmniejszyć 
emisje w długoterminowej perspektywie, w celu osiągnięcia celów wyznaczonych na rok 
2050;

5. zwraca się, aby wyznaczaniu priorytetów między poszczególnymi inicjatywami 
uwzględniono cykl życia każdej technologii oraz jej wpływ na środowisko; zwraca się o 
rozważenie możliwości przekazania tych technologii gospodarkom rozwijającym się, tak 
aby zmniejszyć przepaść technologiczną;

6. uważa, że efektywność energetyczna nie jest traktowana jako taka w komunikacie, a 
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powinna zajmować w nim główne miejsce i zachęca Komisję do wpisania efektywności 
energetycznej do europejskich inicjatyw przemysłowych;

7. zwraca się do Komisji o rozwinięcie inicjatyw, biorąc pod uwagę zagrożenie w zakresie 
zanieczyszczenia środowiska i zdrowia publicznego, jakie stanowi stosowanie pewnych 
technologii, w szczególności w odniesieniu do ewentualnego przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji oraz składowania odpadów radioaktywnych; zaleca, aby 
zwrócić uwagę na podmioty społeczne, aby podnieść poziom akceptacji nowych 
technologii energetycznych przez społeczeństwo;

8. uważa, że ważne jest lepsze wykorzystanie i ogólne zwiększenie zasobów zarówno 
finansowych, jak i ludzkich w celu przyspieszenia rozwoju i wprowadzenia czystych 
technologii przyszłości; uważa, że państwa członkowskie powinny dokonać co najmniej 
takich samych starań, jak te, których dokonały w reakcji na kryzysy energetyczne lat 80. 
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