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Wprowadzenie 
 
Mimo istotnych postępów i znacznego nasilenia działań regulacyjnych w ostatnich latach, nadal nie 
udaje się skuteczne i równoczesne osiągnięcie najwaŜniejszych celów polityki energetycznej UE, 
które zdecydowanie zbliŜyłyby nas do społeczeństwa niskoemisyjnego. Owe cele to: zapewnienie 
dostępu do energii po stabilnych i rozsądnych cenach; zachowanie konkurencyjności przemysłu UE; 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii dla wszystkich Europejczyków, niezaleŜnie od ich 
miejsca zamieszkania; propagowanie zrównowaŜonej produkcji i dystrybucji oraz zrównowaŜonego 
przesyłu, magazynowania i wykorzystania energii. 
 
Polityka energetyczna jest często postrzegana jako kwestia bardzo draŜliwa, naleŜąca wyłącznie do 
zakresu interesów krajowych i waŜna dla ochrony niezaleŜności państwowej. JednakŜe nigdy dotąd 
współzaleŜność między państwami członkowskimi w dziedzinie energii nie była równie silna pod 
względem politycznym, gospodarczym i technicznym. Stagnacja albo regres mogą mieć daleko idące, 
szkodliwe konsekwencje. Jednostronne decyzje poszczególnych państw zwiększają ryzyko 
rozbieŜności i mogą prowadzić m.in. do znaczących wzrostów cen lub wahań produkcji i zuŜycia 
energii w obrębie danego regionu. Ostatnio mieliśmy okazję przekonać się, Ŝe państwa europejskie 
mogą podejmować suwerenne decyzje dotyczące dostaw energii, lecz działania tego typu mają swoją 
cenę. Trzeba zatem usunąć konflikty wynikające z nastawienia poszczególnych państw do tej kwestii. 
Dziś Ŝaden kraj w Europie nie jest w stanie samodzielnie i niezawodnie dostarczać swoim 
obywatelom energii po przystępnych cenach. 
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Potrzebne jest nowe podejście mające na celu zapewnienie głębszej integracji europejskiej 
i solidarności w dziedzinie energii. W związku z tym instytucja unijna Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i ośrodek analityczny Notre Europe połączyły siły, aby dalej 
pracować nad propozycją polityczną dotyczącą utworzenia pełnej europejskiej Wspólnoty 
Energetycznej, na podstawie inicjatywy Notre Europe. EKES i Notre Europe wskazały poniŜsze 
kluczowe cele i propozycje polityczne, których realizacją trzeba się w UE zająć bezzwłocznie. 
 
 
Pełne urzeczywistnienie zintegrowanego europejskiego wewnętrznego rynku energii 
 
1. Ujednolicenie warunków rynkowych. Nie wykorzystano do końca potencjału rynku 

wewnętrznego, który moŜe pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i stanowić 
wartość dodaną dla obywateli. MoŜliwe jest jeszcze dokonanie znacznych usprawnień na 
unijnym wewnętrznym rynku energii dzięki ujednoliceniu przepisów dotyczących energii 
odnawialnej, przydziału zdolności przesyłowej, handlu energią elektryczną itd. Operatorzy 
muszą być w stanie prowadzić działalność na równych warunkach w całej UE. Przejrzyste 
i spójne przepisy są niezbędne, by stworzyć klimat przyjazny inwestycjom.  

 
2. Integracja rynków dzięki lepszym połączeniom międzysystemowym. Musi być moŜliwe 

efektywne dostarczanie energii elektrycznej w całej UE i elektryczność musi być stale 
dostępna wszędzie tam, gdzie jest potrzebna. Trzeba zatem zakończyć tworzenie wzajemnych 
połączeń między sieciami, aby zintegrować rynki energetyczne UE i zoptymalizować 
bezpieczeństwo dostaw energii w całej UE.  

 
3. Wspólne ogólne planowanie sieci. Zwłaszcza w czasach oszczędności budŜetowych trzeba 

wybierać najbardziej racjonalne i spójne rozwiązania dla infrastruktury na poziomie 
krajowym i europejskim. Wzajemne połączenia między sieciami oparte na wspólnym 
planowaniu pozwoliłyby na przejście od rynków krajowych do jednolitego rynku 
europejskiego. Wspólne planowanie sieci musi dotyczyć całej infrastruktury, a nie tylko 
infrastruktury transgranicznej. 

 
4. Ku stopniowej „europeizacji” koszyka energetycznego opartej na regionalnej integracji 

rynków energii. Grupy państw członkowskich w danym regionie mogłyby stopniowo 
integrować swe koszyki energetyczne i infrastrukturę, aby dzielić się korzyściami 
związanymi z róŜnymi dostępnymi im źródłami energii. Wzajemnie powiązane 
i zharmonizowane sieci i rynki mogłyby lepiej stawiać czoła wahaniom produkcji i zuŜycia 
energii oraz wspólnie mogłyby lepiej dbać o zaopatrzenie UE w energię. 
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5. Dostosowanie polityki UE do potrzeb uŜytkowników energii. Zasadność istnienia UE 

przejawia się w tym, Ŝe jej inicjatywy, realizowane w koordynacji z państwami 
członkowskimi, przynoszą odczuwalne korzyści konsumentom. Utworzenie jednolitego 
europejskiego rynku energii powinno zapewnić uŜytkownikom szerszy wybór oraz bardziej 
stabilne i atrakcyjne warunki i ceny dostaw energii. Konsumenci powinni móc swobodnie 
wybierać dostawcę energii ponad granicami państw i nie powinny istnieć nadmierne róŜnice 
w cenach energii lub innych warunkach rynkowych między państwami członkowskimi. 

 
6. Stosowanie i wspieranie praw konsumentów. Konsumenci muszą być lepiej informowani 

o swych prawach, tak by mogli w pełni czerpać korzyści z istnienia jednolitego rynku energii. 
Takie informacje powinny być im przekazywane systematycznie i bezpośrednio, np. wraz 
z rachunkiem za energię. Zwalczanie ubóstwa energetycznego ma kluczowe znaczenie dla 
pełnego funkcjonowania społeczeństwa i powinno być priorytetem. 

 
 

Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i wzmocnienie pozycji UE względem jej zewnętrznych partnerów 
 
7. Lepsze egzekwowanie prawodawstwa UE w zewnętrznych umowach energetycznych, 

które mają wpływ na rynek wewnętrzny UE. W przypadkach, gdy umowy dotyczące 
dostaw lub infrastruktury zawierane z państwami trzecimi mają konsekwencje dla dostaw 
energii w UE i wpływają na wewnętrzny rynek energii UE, Komisja Europejska powinna 
dbać o to, by do tych umów zewnętrznych miały zastosowanie wewnętrzne przepisy UE. 

 
8. W kierunku europejskiego systemu dostaw energii. Bezpośredni interes UE leŜy we 

wzmocnieniu jej pozycji w negocjacjach z międzynarodowymi dostawcami energii. 
W przypadkach, gdy najskuteczniejszym podejściem jest wspólne działanie, Rada powinna 
upowaŜniać Komisję Europejską do negocjowania w imieniu UE z zewnętrznymi dostawcami 
i z krajami tranzytu oraz powinna rozwaŜyć moŜliwość utworzenia na poziomie UE grup 
zakupujących paliwa kopalne. MoŜliwości negocjacyjne UE byłyby znacznie większe niŜ 
moŜliwości poszczególnych państw członkowskich. Istotnie poprawiłoby to dostawy energii 
do państw członkowskich, a tym samym wzmocniło solidarność i zoptymalizowało 
wykorzystanie zasobów. 

 
9. Wzajemnie powiązanie sieci i zharmonizowanie rynków z sąsiadami UE. UE powinna 

promować wspólne kształtowanie polityki energetycznej w państwach sąsiadujących z nią od 
wschodu i południa w takich kwestiach, jak przesył i tranzyt energii. Wymaga to rozwoju 
niezbędnych sieci połączonych oraz harmonizacji rynków. Takie elementy wspólnej polityki 
energetycznej muszą być zgodne z zasadami UE (jeśli chodzi o niezawodność dostaw, 
warunki rynkowe, przejrzystość, wzajemność, zrównowaŜony rozwój, efektywność 
energetyczną itd.) i z potrzebami społeczno-gospodarczymi danych regionów. 
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10. Wykorzystanie potencjału Unii dla Śródziemnomorza i Partnerstwa Wschodniego 

w zakresie współpracy energetycznej. UE powinna dąŜyć do aktywnej współpracy 
w ramach Unii dla Śródziemnomorza i Partnerstwa Wschodniego, aby pomóc sąsiadującym 
z nią państwom w produkowaniu, wykorzystywaniu i eksportowaniu energii ze 
zrównowaŜonych źródeł i w rozwijaniu odpowiednich ram regulacyjnych. Cel dotyczący 
zabezpieczenia dostaw energii w Europie powinien pomóc tym państwom w zaspokajaniu ich 
własnych potrzeb energetycznych i w finansowaniu ich własnych inwestycji. 

 
11. Wsparcie dla krajów rozwijaj ących się. UE musi pomagać krajom rozwijającym się 

inwestować w ich własną infrastrukturę energetyczną, zwłaszcza w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych, tak aby ułatwić im trwały wzrost gospodarczy. Konieczne jest takŜe stworzenie 
warunków rynkowych, które będą zachęcały do inwestycji wewnętrznych i handlu, 
a jednocześnie zapewniały najbiedniejszym grupom społeczeństwa dostęp do energii. 

 
 

Urzeczywistnienie przejścia na niskoemisyjne systemy energetyczne do 2050 r. 
 

12. Konieczność spójnej i całościowej strategii transformacji sektora energetycznego UE. 
Zmiana klimatu i niknące zasoby paliw kopalnych wymagają radykalnych zmian w sposobie 
produkowania i wykorzystywania energii. Rozwój alternatywnych źródeł energii i nowe 
technologie niskoemisyjne mają kluczowe znaczenie dla przejścia na zrównowaŜony model 
energetyczny. Przejście na niskoemisyjną produkcję energii musi być elementem 
europejskich ram promowania róŜnych zrównowaŜonych źródeł energii, w przypadku których 
bilans kosztów i korzyści byłby dodatni. NaleŜy połączyć dostępne zasoby finansowe, aby 
odejść od czysto krajowych mechanizmów wsparcia, które nie są efektywne. Taka 
akumulacja środków finansowych w tych dziedzinach jest szczególnie istotna w aktualnej 
sytuacji gospodarczej. 

 
13. Promowanie zatrudnienia. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną wywoła duŜe zmiany, 

które mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na rynek pracy. Trzeba 
stworzyć właściwe warunki rynkowe umoŜliwiające tworzenie miejsc pracy w ramach 
procesu restrukturyzacji przemysłu energetycznego. 

 
14. Zwi ększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu energetycznego. Transformację 

powinno się wykorzystać jako okazję do stymulowania działalności i przeprowadzenia 
szczegółowego przeglądu produkcji i zuŜycia energii. Konkurencyjność Europy              
będzie takŜe zaleŜała od przystępnych kosztów energii oraz od zdolności                        
Europy do wprowadzania innowacji i eksportowania swych technologii energetycznych.      



- 5 - 

  

UE i państwa członkowskie powinny stworzyć klimat sprzyjający duŜym projektom 
przemysłowym realizowanym wspólnie przez europejskich operatorów. Powinny dalej 
współpracować w sprawach dotyczących ich koszyka energetycznego poprzez wielkie 
projekty dotyczące produkcji energii odnawialnej (energii wiatrowej, słonecznej itd.) i 
przesyłu energii (inteligentna sieć i „supersieć”). Stopniowe połączenie koszyków 
energetycznych mogłoby mieć miejsce najpierw na poziomie regionalnym. 

 
 
Włączenie społeczeństwa obywatelskiego w podejmowanie decyzji 
 
15. Dostosowanie polityki energetycznej UE do potrzeb jej obywateli. Zagadnienie tak 

aktualne i istotne dla całego społeczeństwa wymaga pełnego włączenia obywateli. Rozwój 
europejskiej Wspólnoty Energetycznej moŜe zmobilizować Europejczyków do 
zaangaŜowania się w realizację tego projektu, przynoszącego oczywistą wartość dodaną. 
Włączenie opinii publicznej i społeczeństwa obywatelskiego ma kluczowe znaczenie, 
poniewaŜ społeczna legitymizacja działań jest niezbędna dla wiarygodności decyzji 
politycznych i dla zaakceptowania przez obywateli daleko idących zmian, jakie nas czekają. 

 

16. Utworzenie europejskiego forum społeczeństwa obywatelskiego w celu monitorowania 
zagadnień związanych z energią. Brak zorganizowanego dialogu między politykami, 
decydentami i europejskim społeczeństwem obywatelskim jest zjawiskiem bardzo 
niepokojącym. Społeczeństwo obywatelskie naleŜy systematycznie włączać w debatę 
dotyczącą spraw związanych z energią na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. 
EKES i Notre Europe są gotowi wspierać tę debatę na poziomie europejskim za 
pośrednictwem europejskiego forum społeczeństwa obywatelskiego skupiającego 
przedstawicieli organizacji konsumenckich, pozarządowych organizacji ekologicznych, 
przemysłu, związków zawodowych itd. 

 
 
Przyznanie Unii Europejskiej odpowiednich uprawnień 
 
17. Europejski pakt solidarności energetycznej. Traktat lizboński wyraźnie mówi 

o solidarności między państwami członkowskimi, ale jak dotąd, w obecnych ramach 
instytucjonalnych, jest to tylko martwy zapis. Tymczasem kwestia energii staje się coraz 
bardziej upolityczniona, a Unia Europejska nie ma w niej nic do powiedzenia. Solidarność 
powinna nabrać wymiernych kształtów i stać się siłą napędową rozwoju europejskiej polityki 
energetycznej, co pomoŜe wyeliminować konflikty związane z suwerennością państw w tej 
kwestii. 
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18. Zwi ększenie środków finansowych UE przeznaczonych na energetykę. UE nie dysponuje 

Ŝadnymi środkami pozwalającymi na finansowanie działań zakrojonych na szeroką skalę czy 
teŜ na wskazywanie rozwiązań w zakresie źródeł energii. Roczny budŜet UE na politykę 
energetyczną jest nieporównywalnie mniejszy od kwot wydawanych na tę dziedzinę przez 
poszczególne państwa członkowskie. BudŜet UE trzeba zwiększyć, uruchamiając niezaleŜne i 
autonomiczne zasoby, w tym narzędzia fiskalne i fundusz energetyczny słuŜący finansowaniu 
projektów z zakresu infrastruktury energetycznej istotnych dla całego kontynentu, takich jak 
wzajemne połączenia sieci gazowych i elektrycznych oraz zachęcanie do dywersyfikacji na 
rzecz zrównowaŜonych źródeł energii i technologii dzięki wspólnym badaniom nad 
niskoemisyjnymi źródłami energii. 

 
19. Wzmocnienie pozycji Komisji Europejskiej. Jako organ, który proponuje i koordynuje 

politykę, oraz jako obrońca interesów Wspólnoty, Komisja musi być kluczową instytucją 
w polityce energetycznej UE i odgrywać większą rolę w kształtowaniu spójnej, wiarygodnej 
i skutecznej polityki energetycznej, tworząc podstawy europejskiej Wspólnoty Energetycznej. 

 
20. Ocena potrzeby zmiany ram instytucjonalnych. Do 2014 r. naleŜy ocenić, czy obecne 

ramy instytucjonalne są odpowiednie do osiągnięcia ambitnych celów dotyczących wspólnej 
europejskiej polityki energetycznej. Jeśli okaŜe się, Ŝe tak nie jest, nasza propozycja 
utworzenia europejskiej Wspólnoty Energetycznej powinna zostać powaŜnie rozwaŜona. 

 
 

Podsumowanie 
 
W dziedzinie energii przywódcy UE ponoszą szczególną odpowiedzialność względem przyszłych 
pokoleń. Europa nie moŜe sobie pozwolić na dalszą zwłokę, poniewaŜ waŜne decyzje dotyczące 
energetyki, które zostaną dziś podjęte, będą wdraŜane przez długie dziesięciolecia. Aby skutecznie 
przygotować się do zmian, jakie mają nastąpić do 2050 r., trzeba juŜ teraz podjąć właściwe decyzje 
zobowiązujące UE do podąŜania drogą zrównowaŜonego rozwoju oraz do sporządzenia nowej 
umowy energetycznej. Przyjmując pakiet klimatyczno-energetyczny, UE wykonała istotny gest, który 
utorował drogę tej wspólnej wizji. Wiele jednak trzeba jeszcze zrobić, aby wizja ta stała się 
rzeczywistością. 
 
Wola polityczna i wsparcie społeczeństwa obywatelskiego są niezbędne i muszą przyczyniać się do 
stworzenia spójnego europejskiego bloku, zdolnego wspólnie stawić czoła wielowymiarowym 
wyzwaniom związanym z energią. Sądzimy, Ŝe najbardziej obiecującym, a takŜe najbardziej 
ambitnym rozwiązaniem jest utworzenie pełnej europejskiej Wspólnoty Energetycznej, 
obejmującej wszystkie odpowiednie aspekty gospodarcze, społeczne, polityczne i strategiczne. 
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Wiązałoby się to z potrzebą zintegrowania rynków energetycznych, koordynacją strategii 
badawczych, podjęciem stosownych decyzji inwestycyjnych, uruchomieniem mechanizmów 
solidarności i koniecznością mówienia jednym głosem na arenie międzynarodowej. Inicjatywy tej nie 
da się wdroŜyć bez przyjęcia zdecydowanej, ponadnarodowej postawy. Ten wspólny projekt 
pozwoliłby państwom członkowskim i instytucjom europejskim opracować europejską politykę 
energetyczną w sposób moŜliwie najskuteczniejszy i najbardziej demokratyczny. 
 
Europejska Wspólnota Energetyczna byłaby przede wszystkim odpowiedzią na troski obywateli UE, 
którzy – jak pokazują najnowsze sondaŜe – w przewaŜającej mierze popierają tę ideę. Samodzielne 
działania krajowe w dziedzinie energii straciły rację bytu, ale na poziomie europejskim moŜna 
zbudować zrównowaŜony, trwały i gwarantujący bezpieczną przyszłość system energetyczny.  
 
 
21 lutego 2012 r. 
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