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Czysta energia: Unia Europejska stawia na 
odnawialne źródła i efektywność

Walka ze zmianami klimatu to jeden z priorytetów UE. Dowiedz się, co robi Parlament 
Europejski by zwiększyć efektywność energetyczną i zużycie energii ze źródeł 
odnawialnych.

Dyrektywa ws. efektywności energetycznej
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/energy-efficiency-directive-we-need-to-be-more-
ambitious_N01_AFPS_220902_ENER_ev

Najnowsze informacje na temat działań UE dla odnawialnych źródeł energii i 
efektywności energetycznej.

W 2018 r., Parlament Europejski zatwierdził przepisy mające pomóc walczyć ze zmianą klimatu, 
ograniczyć zależność UE od importów paliw kopalnych i pomóc gospodarstwom domowym 
wytwarzać własną zieloną energię.

Ten pakiet składa się z trzech obszarów: energii odnawialnej, efektywności energetycznej i 
mechanizmu kontroli.

Przepisy dotyczące wykorzystania energii odnawialnej i efektywności energetycznej są obecnie 
poddawane przeglądowi, aby pomóc UE osiągnąć nowe ambitne cele klimatyczne określone w 
Europejskim Zielonym Ładzie w 2021 roku. Zwiększenie udziału energii odnawialnej i poprawa 
efektywności energetycznej pomoże również Europie zmniejszyć jej zależność od importu paliw 
kopalnych, które w dużej części pochodzą z Rosji.
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Zwiększanie udziału OZE
Udział zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródłach energii wzrósł ponad dwukrotnie w 
ostatnich latach - z ok. 9,6% w 2004 roku do 22,1% w 2020 roku. To oznacza, że EU osiągnęła 
swój cel 20% na 2020 rok. 

Obecny cel na 2030 r. to udział OZE w wysokości co najmniej 32%, ale jest właśnie rewidowany 
w górę - we wrześniu 2022 r., Parlament zarządał podniesienia go do 45%.

Dowiedz się więcej o udziale energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w krajach UE.

Poprawa efektywności energetycznej
Poprawa efektywności energetycznej mogłaby nie tylko obniżyć emisję CO2, ale także 
przyczynić się do zmniejszenia wydatków na import energii, które wynoszą 330 miliardów euro 
rocznie. Dlatego unijni prawodawcy pracują nad aktualizacją uzgodnionego w 2018 r. celu w 
zakresie efektywności energetycznej na poziomie 32,5% do 2030 r. Efektywność energetyczna 
oznacza zużywanie mniejszej ilości energii do osiągnięcia tych samych rezultatów.

Nowe cele, poparte przez Parlament we wrześniu 2022 r., to zmniejszenie zużycia energii 
końcowej o co najmniej 40% i zużycia energii pierwotnej o 42,5%. Zużycie energii końcowej to 
energia zużywana przez odbiorców końcowych (np. gospodarstwa domowe), a zużycie energii 
pierwotnej to całkowite zapotrzebowanie na energię w kraju (np. paliwo spalane w celu 
wytworzenia energii elektrycznej).

Jednym z ważnych obszarów wymagających poprawy jest ogrzewanie i chłodzenie budynków, 
które pochłaniają 40% całkowitego zużycia energii w UE, z czego około 75% to energia 
wykorzystana w nieefektywny sposób

 
Aby rozwiązać ten problem, Parlament przyjął nowe przepisy dotyczące efektywności 
energetycznej budynków w kwietniu 2018 roku. Zgodnie z nimi, państwa UE powinny 
przygotować krajowe wieloletnie strategie wspierające renowację budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych. Celem jest, aby do 2050 r. budynki w UE prawie nie zużywały energii.

Ponadto, w 2017 r. Parlament uprościł etykiety efektywności energetycznej urządzeń 
domowych takich jak lampy, telewizory i odkurzacze, aby ułatwić konsumentom porównanie ich 
efektywności energetycznej.

Mechanizm kontroli
W 2018 r. posłowie również zatwierdzili także nowe przepisy dotyczące tzw. zarządzania w celu 
osiągnięcia Unii Energetycznej. Jest to mechanizm kontrolny do monitorowania postępów 
państw w realizacji celów UE w zakresie energii i klimatu na 2030 r. oraz narzędzie współpracy, 
dzięki któremu można wypełnić lukę w przypadku opóźnień w którymś państwie członkowskim.
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Kolejne kroki
Parlament i Rada rozpoczęły negocjacje o aktualizacji przepisów dotyczących efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej.

Więcej na temat zmian klimatu i UE:
Redukcja emisji dwutlenku węgla: cele i środki UE• 
Zmiany klimatu w Europie: fakty i liczby• 

Czysta energia jest jednym z priorytetów Parlamencytu Europejskiego w walce ze zmianą klimatu. ©AP Images/European Union-EP

Infografika: Historia negocjacji w dziedzinie klimatu

Ten artykuł został opublikowany w 2018 r., ale został poddany aktualizacji uwzględniającej 
ambitniejsze cele, które są obecnie negocjowane.

Więcej informacji
Komunikat prasowy: Parlament za większym wykorzystaniem energii odnawialnej i 
oszczędnością energii
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