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KOMISJA EUROPEJSKA PRZEDSTAWIŁA NOWĄ STRATEGIĘ „ENERGIA 2020”

W dniu 10 listopada 2010 r. Komisja Europejska przedstawiła nową strategię dotyczącą
konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpiecznej energii. W komunikacie „Energia 2020”
określono priorytety w zakresie energii na najbliższe 10 lat i przedstawiono działania, które
należy podjąć w celu osiągnięcia oszczędności energii, utworzenia rynku o konkurencyjnych
cenach i pewnych dostawach, wzmocnienia przywództwa technologicznego i skutecznych
negocjacji z partnerami międzynarodowymi.

Komisarz ds. energii, Günther Oettinger stwierdził: „Wyzwanie związane z energią jest
jednym z największych testów, jakim musimy sprostać. Wprowadzenie systemu
energetycznego na nową, bardziej zrównoważoną i bezpieczną drogę wymaga czasu, ale
musimy już teraz podjąć ambitne decyzje. Skuteczna, konkurencyjna i niskoemisyjna
gospodarka wymaga ujednolicenia polityki energetycznej i skoncentrowania się na kilku
pilnych kwestiach.”

• Priorytety strategii

W przyjętym komunikacie Komisja określiła pięć priorytetów. Na ich podstawie oraz w oparciu
o przedstawione działania Komisja przedstawi w ciągu najbliższych 18 miesięcy konkretne
inicjatywy i wnioski legislacyjne. W komunikacie ustalono również program dyskusji szefów
państw i rządów podczas pierwszego szczytu UE w sprawie energii w dniu 4 lutego 2011 r.

1. Oszczędność energii
Komisja proponuje skupienie inicjatyw na dwóch sektorach, w których potencjał
oszczędności energii jest największy: transporcie i budownictwie. Aby pomóc właścicielom
domów i podmiotom lokalnym w finansowaniu remontów i środków w zakresie oszczędzania
energii, Komisja zaproponuje do połowy 2011 r. wprowadzenie zachęt inwestycyjnych i



innowacyjnych instrumentów finansowych.. W sektorze publicznym efektywność
energetyczną należy uwzględnić przy zamówieniach na roboty, usługi i produkty. W sektorze
przemysłu certyfikaty efektywności energetycznej mogłyby stanowić dla przedsiębiorstw
zachętę do inwestowania w technologie zużywające mniej energii.

2. Ogólnoeuropejski zintegrowany rynek energii wraz z infrastrukturą
Komisja ustanawia datę, do której ma powstać wewnętrzny rynek energii. Do 2015 r. żadne
państwo członkowskie nie powinno być odizolowane. Przez następne 10 lat niezbędne są
inwestycje w infrastrukturę energetyczną w UE o wartości 1 biliona euro. Aby przyspieszyć
najważniejsze strategiczne projekty unijne, Komisja proponuje zastosowanie uproszczonych i
krótszych pozwoleń na budowę, określających maksymalny okres, który może upłynąć do
wydania ostatecznego zezwolenia i przyznania finansowania UE. Koordynacją wszystkich
wniosków dotyczących pozwoleń niezbędnych dla realizacji projektu powinien zajmować się
punkt kompleksowej obsługi.

3. 27 państw - jeden głos w świecie w sprawie energii
Proponuje się, aby UE koordynowała swoją politykę energetyczną wobec państw trzecich, w
szczególności w stosunkach z kluczowymi partnerami. W ramach polityki sąsiedztwa Komisja
proponuje rozszerzenie i pogłębienie zakresu Traktatu o Wspólnocie Energetycznej w celu
dalszej integracji krajów pragnących uczestniczyć w rynku energii UE. Ogłoszono również
szeroką współpracę z Afryką, której celem będzie dostarczenie zrównoważonej energii
wszystkim mieszkańcom tego kontynentu.

4. Przywództwo Europy w dziedzinie technologii energetycznych i innowacji
Rozpoczęte zostaną cztery ważne projekty w głównych dziedzinach konkurencyjności Europy,
takich jak nowe technologie przechowywania energii elektrycznej, badania dotyczące drugiej
generacji biopaliw oraz partnerstwo „inteligentne miasta” promujące oszczędność energii na
obszarach miejskich.

5.  Bezpieczna, pewna i niedroga energia dzięki aktywnym konsumentom
Komisja proponuje wprowadzenie nowych środków dotyczących porównywania cen, zmiany
dostawcy oraz jasnego i przejrzystego fakturowania.

• Konferencja prasowa komisarza Oettingera

„Przez kolejne 10 lat niezbędne są inwestycje w infrastrukturę energetyczną w UE o wartości
biliona euro” - powiedział komisarz Oettinger na konferencji prasowej, przedstawiając nową
strategię rozwoju konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpiecznej energii w UE.

„Będą pewne elementy sieci, które są w interesie ogólnounijnym, ale one nie są rentowne.
Tylko przypadku nierentownych, ale ważnych elementów z budżetu unijnego będzie możliwość



finansowania” – zaznaczył komisarz Oettinger. To, jakie są potrzeby do roku 2030, w jakie
sieci (energię elektryczną, gazociągi, ropociągi) trzeba inwestować i jakie są szacowane
możliwości sektora prywatnego, Komisja Europejska ogłosi w przyszłym tygodniu w raporcie
infrastrukturalnym. KE opublikuje też listę priorytetowych osi energetycznych (ale nie
konkretnych projektów) w UE. Konkretne instrumenty unijnego wsparcia inwestycji
energetycznych będą zawarte dopiero w propozycji nowego wieloletniego budżetu UE po roku
2013, jaki w połowie przyszłego roku ogłosi KE.

Komisarz Oettinger podkreślił, że za inwestycje w rozwój sieci przesyłowych są przede
wszystkim odpowiedzialni ich właściciele. Budowa nowych elektrowni to także domena
sektora prywatnego. Dodał jednocześnie, że ważna jest wola polityczna krajów "27", by
połączyć sieci energetyczne w UE, których rozdrobnienie porównał do XIX-wiecznych państw
i księstw. „Musimy skłonić państwa członkowskie, by zechciały stworzyć rynek wewnętrzny,
przy czym nie chodzi tylko o techniczne rozwiązania takie jak interkonektory” - powiedział.

„Kryzys gospodarczy spowodował zamrożenie inwestycji na efektywność energetyczną i
energię odnawialną” - ubolewał Oettinger. Przy obecnym tempie inwestycji - dodał - zagrożona
jest realizacja unijnego celu zmniejszenia zużycia energii o 20 proc. do 2020 r. KE chce, by
krajowe plany w tym zakresie były wiążące, a ich wykonanie podlegało ścisłej kontroli KE.

W unijnej strategii jest też zapowiedź „jednego głosu UE w sprawach energii” w kontaktach z
krajami trzecimi. „Wtedy możemy mieć mocną pozycję negocjacyjną, wszystkie karty w ręku”
- powiedział komisarz Oettinger.

Wyprzedzając publikację strategii, na początku października ministrowie energii państw
Wyszehradu, w tym Polski, wystąpili do komisarza Oettingera o nowy instrument finansujący
infrastrukturę energetyczną w budżecie UE po 2013 r., powiązany z polityką spójności.
Skierowanie z niej środków na projekty energetyczne może być sposobem na jej utrzymanie w
nowym budżecie "na ambitnym poziomie".

„Uważamy, że ta dyskusja powinna być postrzegana w szerszym kontekście, w ramach debaty
nad nową perspektywą finansową i obejmować wszystkie potencjalne źródła, które mogą
dobrze finansować rozwój nowej infrastruktury energetycznej, w tym instrumenty polityki
spójności” - napisali ministrowie.

Pytany o ten apel Oettinger podkreślił konieczność zaangażowania polityki spójności w
zwiększanie wydajności energetycznej modernizowanych budynków i rozwoju tzw.
inteligentnych miast (smart cities), gdzie jest dobre powiązanie infrastruktury energetycznej i
transportowej.

„To będzie ewentualnie dofinansowywane” - powiedział. Podkreślił też rolę badań naukowych,



które „na pewno będą bardzo ważnym elementem budżetu unijnego”, bo UE ma być
światowym liderem innowacyjnych technologii energetycznych.

• Kontekst

Unijne cele w zakresie energii zostały uwzględnione w strategii „Europa 2020” na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu przyjętej
przez Radę Europejską w czerwcu 2010 r. W szczególności UE pragnie osiągnąć ambitne cele
w zakresie energii i zmiany klimatu na rok 2020: obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20
proc., zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20 proc. oraz zwiększenie
efektywności energetycznej o 20 proc.

Ogłoszona strategia będzie dyskutowana na szczycie UE 4 lutego 2011 r., który ma być w
całości poświęcony polityce energetycznej.

• Załączniki

Dokument Komisji Europejskiej Communication "Energy 2020 - A strategy for competitive,
sustainable and secure energy":
http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/doc/com(2010)0639.pdf

Commission Staff Working Document "State of play in the EU energy policy"
http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/doc/sec(2010)1346.pdf

Dalsze informacje na temat konsultacji społecznych w związki ze strategią energetyczną 2020
znajdują się na stronie:
http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm
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