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Wyzwania klimatyczne i energetyczne
a polityka Unii Europejskiej

STRESZCZENIE. Szczególnie aktywnym podmiotem w stosunkach miêdzynarodowych, przeciwdzia-
³aj¹cym ociepleniu klimatu jest Unia Europejska (UE), która zmierza w swojej strategii do
utworzenia w perspektywie d³ugoterminowej gospodarki niskoemisyjnej. Stanowi to zna-
cz¹ce wyzwanie dla ugrupowania europejskiego, jak równie¿ dla pañstw cz³onkowskich.
W opracowaniu dokonano analizy wyzwañ zwi¹zanych ze zmianami klimatu i rosn¹cym
zapotrzebowaniem na energiê oraz dzia³añ podejmowanych w ramach unijnej polityki
energetycznej. Omówiono regulacje wynikaj¹ce z prowadzonej przez Uniê Europejsk¹ po-
lityki energetycznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem polityki klimatycznej. Zwrócono uwa-
gê na zaanga¿owanie instytucji europejskich na arenie miêdzynarodowej w podejmowaniu
czynnoœci na rzecz przeciwdzia³ania ociepleniu klimatu, jak równie¿ podjêto próbê wskazania
uwarunkowañ wewnêtrznych i zewnêtrznych istotnych z punktu widzenia realnej mo¿liwoœci
wprowadzania celów polityki klimatycznej i energetycznej. Przedstawiono uwarunkowania
wewn¹trzunijne, wynikaj¹ce ze zró¿nicowanego poziomu rozwoju gospodarczego pañstw
cz³onkowskich, struktur ich gospodarek, posiadanych i wykorzystywanych zasobów su-
rowców energetycznych, rosn¹cego uzale¿nienia od importu noœników energii, obserwowa-
nego spowolnienia gospodarczego, oraz zmieniaj¹ce siê otoczenie zewnêtrzne mog¹ce
zak³óciæ stabilny rozwój gospodarki europejskiej w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.
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Wprowadzenie

Gospodarka œwiata ulega ci¹g³ym zmianom, a ich obecnymi symptomami s¹: wzrost
ogólnej liczby ludnoœci i spadek przyrostu naturalnego w pañstwach wysoko rozwiniêtych,
nierównomierny w skali œwiata wzrost gospodarczy, w szczególnoœci wysoki w pañstwach
azjatyckich, procesy internacjonalizacji miêdzynarodowych przep³ywów czynników pro-
dukcji, czynników wytwórczych, jak równie¿ internacjonalizacji instytucji, organizacji
i instrumentów polityki ekonomicznej oraz gwa³towny postêp w dziedzinie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych.

W efekcie gospodarki pañstw i regionów staj¹ wobec wielu problemów i zagro¿eñ.
Nale¿¹ do nich miêdzy innymi takie zjawiska, jak degradacja œrodowiska przyrodniczego,
kryzys ¿ywnoœciowy, surowcowy, energetyczny, a tak¿e rosn¹ce zad³u¿enie pañstw. Wy-
st¹pienie tych i innych wspó³czesnych wyzwañ rozwojowych mo¿na uznaæ za G.C.
Hufbauerem jako bardzo prawdopodobne lub mniej prawdopodobne (Misala 2009). Do
pierwszej grupy zalicza on zmiany klimatu, ma³¹ przejrzystoœæ miêdzynarodowych rynków
finansowych, nisk¹ wydajnoœæ œwiatowego systemu handlu, problemy z dostawami ropy
naftowej, intensywne przep³ywy si³y roboczej, rosn¹c¹ destabilizacjê polityczn¹ (terroryzm,
konflikty wojenne, handel narkotykami). Natomiast do wyzwañ mniej prawdopodobnych –
pojawienie siê i ewentualne rozpowszechnienie groŸnych chorób, terroryzm na morzach,
walkê o wydobywanie nowych, trudno dostêpnych zasobów, zalegaj¹cych g³êbiny mórz
i oceanów itp., czy zagro¿enie dla rozwoju wspó³czesnej gospodarki œwiatowej ze strony
asteroidów i brak nadzoru nad rozwojem badañ kosmicznych.

Do tych realnych i rzeczywistych zagro¿eñ, usystematyzowanych przez G.C. Hufbauera
i akceptowanych przez wielu naukowców, nale¿y do³¹czyæ tak¿e cyklicznoœæ rozwoju
gospodarki rynkowej i wystêpuj¹ce w jej efekcie zjawiska wzrostu gospodarczego i recesji.

Obserwowane problemy wystêpuj¹ce w gospodarce œwiatowej, z ró¿nym natê¿eniem
i w ró¿nym czasie pojawiaj¹ siê w jej regionach i pojedynczych pañstwach.

Z uwagi na znacz¹c¹ dla zmian klimatu wagê emisji gazów cieplarnianych – w szcze-
gólnoœci dwutlenku wêgla, powstaj¹cego podczas spalania paliw sta³ych w procesie wytwa-
rzania energii elektrycznej, ciep³a czy w transporcie – wiele pañstw podjê³o dzia³ania na
rzecz œwiadomego ograniczania szkodliwych emisji zanieczyszczeñ.

Szczególnie aktywnym podmiotem w stosunkach miêdzynarodowych, podejmuj¹cym
aktywnoœæ na rzecz przeciwdzia³ania ociepleniu klimatu jest Unia Europejska (UE), która
zmierza w swojej strategii do utworzenia w perspektywie d³ugoterminowej gospodarki
niskoemisyjnej. Stanowi to znacz¹ce wyzwanie dla ugrupowania europejskiego, jak równie¿
dla pañstw cz³onkowskich. Z uwagi na to, ¿e pañstwa UE uczestnicz¹ w procesach
zacieœniania powi¹zañ gospodarczych dla osi¹gniêcia wspólnych ale tak¿e krajowych ce-
lów, jest dla nich niezwykle istotne takie kszta³towanie krajowej polityki uczestnictwa
w strukturach integracyjnych, które bêdzie spójne z rozwi¹zaniami podjêtymi na p³aszczyŸ-
nie unijnej. Unia tworz¹c regionalne strategie rozwojowe winna uwzglêdniaæ tak¿e zró¿-
nicowanie sytuacji w poszczególnych pañstwach i wynikaj¹ce z wewnêtrznych uwarun-
kowañ ich mo¿liwoœci wspó³uczestnictwa w wypracowanych d³ugookresowych strategiach
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rozwoju, jak równie¿ zmieniaj¹ce siê otoczenie zewnêtrzne. Zatem zachodzi pytanie, jakie
klimatyczne i energetyczne wyzwania stoj¹ przed wspó³czesn¹ gospodark¹ i jakie dzia³ania
podejmuje w tym wzglêdzie Unia Europejska.

1. Wyzwania klimatyczne i energetyczne we wspó³czesnej

gospodarce

Wspó³czeœnie zapotrzebowanie i gospodarowanie energi¹ nie jest rozwa¿ane jedynie
z ekonomicznego punktu widzenia, lecz tak¿e w kontekœcie jej wp³ywu na œrodowisko
przyrodnicze – w tym zmiany klimatu. Obserwuje siê wzmo¿on¹ œwiatow¹ konkurencjê
o zagwarantowanie i dostosowanie stosownie do rosn¹cych potrzeb ograniczonych zasobów
surowców energetycznych, przy du¿ej koncentracji ich poda¿y, jak równie¿ ich bardziej
efektywne wykorzystanie oraz siêganie do niekonwencjonalnych Ÿróde³ energii, dziêki
nowoczesnym technologiom energetycznym.

Negatywny wp³yw rozwoju gospodarczego na œrodowisko przyrodnicze od wielu lat by³
przedmiotem troski i tematem podejmowanych dyskusji w ró¿nych gremiach miêdzy-
narodowych. W ich efekcie, pañstwa czêsto deklarowa³y podejmowanie stosownych dzia³añ
na rzecz ochrony œrodowiska przyrodniczego, tj. ochrony przyrody i ró¿norodnoœci biolo-
gicznej wód, lasów, warstwy ozonowej, powietrza. W grudniu 1997 r. w Kioto podpisany
zosta³ przez 141 pañstw oraz regionalne organizacje gospodarcze, reprezentuj¹ce ³¹cznie
80% ludnoœci œwiata, protokó³ o ograniczaniu zanieczyszczeñ atmosfery, w myœl którego
zredukuj¹ one do 2012 r. emisjê gazów cieplarnianych (zw³aszcza CO2) o 5% w stosunku do
poziomu z 1990 r. W listopadzie 2004 r. nast¹pi³a ratyfikacja protoko³u przez pañstwa
reprezentuj¹ce ponad 55% emisji gazów cieplarnianych. Tym samym protokó³ sta³ siê
czêœci¹ obowi¹zuj¹cego prawa miêdzynarodowego i podstaw¹ do podejmowania dzia³añ dla
redukcji emisji gazów cieplarnianych. W opinii wielu naukowców, polityków, przedsta-
wicieli instytucji, konieczne jest nowe porozumienie klimatyczne ONZ, które objê³oby czas
po zakoñczeniu pierwszych zobowi¹zañ w ramach protoko³u z Kioto i które mia³oby
prze³o¿enie na realne procesy gospodarcze. Niepowodzenia kolejnych Konferencji Stron
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Kopenhadze
2009 r., Cancun w 2010 r., Durbanie w grudniu 2011 r., Doha w listopadzie 2012 r. i dyskusji
forum miêdzynarodowego w Warszawie w listopadzie 2013 r. wskazuj¹, ¿e wypracowanie
wspólnego stanowiska i przyjêcie dzia³añ w skali œwiatowej na rzecz przeciwdzia³ania
zmianom klimatycznym jest trudne i jak dot¹d ma³o skuteczne.

Maj¹c tak¿e na uwadze, ¿e w nadchodz¹cym okresie mo¿na oczekiwaæ dalszego wzrostu
zapotrzebowania na energiê, problem skutecznego w skali globalnej przeciwdzia³ania
szkodliwym emisjom zanieczyszczeñ jest nadal aktualny. Wed³ug ocen Miêdzynarodowej
Agencji Energetycznej (MAE) utrzymuje siê w skali œwiatowej sta³a tendencja wzrostu
zapotrzebowania na energiê. Wzrost liczby ludnoœci w latach 2010–2035 o 1,7 mld osób
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i 3,5% œredniookresowy wzrost gospodarki œwiatowej bêdzie generowa³ wzrost popytu na
energiê o 30% (OECD/IEA 2011). Zmiany na rynkach energetycznych w latach 2010–2035
bêd¹ nadal w coraz wiêkszym stopniu uzale¿nione od zmian zachodz¹cych w pañstwach
spoza OECD. Stanowi¹ one bowiem 90% przyrostu ogólnoœwiatowego ludnoœci; przypada
na nie 70% wzrostu produkcji i 90% wzrostu zapotrzebowania na energiê. Do naj-
wiêkszych konsumentów energii nale¿¹ Chiny, a nastêpnie Stany Zjednoczone i pañstwa
Unii Europejskiej. Na uwagê zas³uguje tak¿e fakt, ¿e szczególnie wysokie tempo zu¿ycia
energii obserwuje siê w Indiach, Indonezji, Brazylii i na Bliskim Wschodzie. Na tê grupê
pañstw przypada tak¿e oko³o 60% niezbêdnych inwestycji ogó³em w infrastrukturê dostaw
energii.

Dominuj¹cymi noœnikami energii pierwotnej w gospodarce œwiatowej s¹ nadal paliwa
kopalne, tj. ropa naftowa, gaz ziemny i wêgiel, przy czym gaz jest jedynym Ÿród³em energii
konwencjonalnej, którego udzia³ w œwiatowym bilansie energetycznym do 2035 r. zwiêksza
siê. Natomiast w sektorze elektroenergetycznym przewiduje siê wzrost nowych mocy
wytwórczych, które w po³owie bêd¹ wykorzystywa³y odnawialne Ÿród³a energii (OZE),
w tym g³ównie energiê wodn¹ i wiatrow¹. Pomimo prognozowanego spadku paliw kopal-
nych w bilansie energetycznym œwiata bêd¹ one w najbli¿szym czasie ci¹gle podstawo-
wymi noœnikami energii.

Z udokumentowanych Ÿróde³ wynika, ¿e oko³o 70% zasobów ropy naftowej i 65%
zasobów gazu ziemnego wystêpuje relatywnie na niewielkim obszarze. Zasoby te skon-
centrowane s¹ w wiêkszoœci w rejonie Zatoki Perskiej, Azji Œrodkowej i Rosji (World
Energy Council 2007). G³ówni œwiatowi producenci i eksporterzy netto ropy naftowej to:
Arabia Saudyjska, Rosja, Iran, Nigeria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak, Wenezuela,
Kuwejt, Kanada, Angola; gazu ziemnego: Rosja, Katar, Norwegia, Kanada, Algieria, Turk-
menistan, Indonezja, Holandia, Nigeria, Malezja; wêgla kamiennego: Indonezja, Australia,
Stany Zjednoczone, Rosja, Kolumbia, Republika Po³udniowej Afryki, Kazachstan, Kanada,
Mongolia, Wietnam (IEA, 2013a, ss: 11, 13, 14). Wœród œwiatowych importerów netto
w pierwszej dziesi¹tce, w zmieniaj¹cej siê kolejnoœci, znajduj¹ siê: Chiny, Japonia, Indie,
Korea, Niemcy, W³ochy, Francja, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania itp. Wskazuje to na
alokacjê zasobów nie pokrywaj¹c¹ siê z obserwowanymi g³ównymi kierunkami zapotrze-
bowania na surowce energetyczne. W efekcie obserwuje siê rosn¹c¹ zale¿noœæ rozwoju
gospodarczego pañstw wysoko rozwiniêtych i tzw. gospodarek wschodz¹cych od importu
noœników energii. Jak wynika z badañ Miêdzynarodowej Agencji Energetycznej, kraje
rozwiniête oraz dynamicznie rozwijaj¹ce siê, o ma³ych, jak równie¿ du¿ych dochodach na
mieszkañca, s¹ w znakomitej wiêkszoœci pañstwami–importerami netto surowców energe-
tycznych.

Zestawiaj¹c pañstwa o wysokim zapotrzebowaniu na energiê z ich sytuacj¹ w zakresie
mo¿liwoœci wewnêtrznych i/lub zewnêtrznych jego pokrycia, widoczna jest asymetria miê-
dzy stosunkowo ma³¹ liczb¹ pañstw eksportuj¹cych noœniki energii, a wieloma krajami j¹
importuj¹cymi (Wojtkowska-£odej 2010). Przy obecnym trendzie konsumpcji energii,
zale¿noœæ pañstw od importu ropy i gazu bêdzie nadal ros³a. Stanowiæ to mo¿e istotny impuls
do dzia³añ w kierunku tworzenia polityki energetycznej gwarantuj¹cej bezpieczeñstwo
zaopatrzenia w energiê gospodarek narodowych, ale tak¿e wskazuje na potrzebê podej-
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mowania w skali regionalnej i globalnej zintegrowanych, d³ugofalowych przedsiêwziêæ
w obszarze zarówno polityki gospodarczej jak i zagranicznej.

W UE, bêd¹cej trzecim na œwiecie konsumentem energii, przy prognozowanym wzroœcie
zapotrzebowania i ma³ych w³asnych zasobach noœników energii, szacunki uzale¿nienia od
importu energii do 2035 r. siêgaj¹ oko³o 70% (ok. 90% ropy naftowej i 70% gazu), pod-
czas gdy w 2011 r. wskaŸnik ten wynosi³ oko³o 53,8% (ok. 85% dla ropy naftowej i 67%
dla gazu ziemnego) (European Commission 2013). Wzrastaj¹ca zale¿noœæ od importo-
wanej energii nak³ada siê na wspomniane zjawisko uzale¿nienia od ograniczonej liczby
pañstw dostawców oraz niestabiln¹ sytuacjê w krajach posiadaj¹cych znaczne zasoby
surowców energetycznych. Oko³o dwie pi¹te unijnego importu ropy pochodzi z pañstw
Bliskiego Wschodu, tyle¿ samo gazu jest pochodzenia rosyjskiego, a po jednej pi¹tej dostaw
pochodzi z Algierii i Norwegii. Sytuacji tej radykalnie nie zmieni w krótkim czasie zwiêk-
szona eksploatacja gazu niekonwencjonalnego, wydobywanego w USA, choæ jeœli nast¹pi
jego eksport bêdzie to mia³o istotny wp³yw na rynek œwiatowy tak¿e innych noœników
energii.

Obserwowanym trendom popytu i poda¿y energii na rynkach œwiatowych towarzyszy³y
w minionym okresie wahania cen noœników energii. Od 1998 r. cena fob ropy naftowej Brent
systematycznie ros³a, osi¹gaj¹c w 2000 r. poziom – 28,4 USD, w 2010 r. – 79,5 USD,
a w 2012 r. 111,6 USD (OECD 2013). Utrzymuj¹ce siê do 2035 r. d³ugookresowe tendencje
wzrostu po stronie popytu i poda¿y, rosn¹ce koszty wydobycia i transportu bêd¹ powo-
dowa³y utrzymywanie siê wysokiej ceny importowanej ropy. Wed³ug szacunków MEA
osi¹gn¹ one w 2035 r. poziom 120 USD za bary³kê (w wartoœciach dolara z 2010 r.), a ponad
210 USD za bary³kê w wartoœciach nominalnych. W krótkim czasie mo¿na oczekiwaæ
mniejszej presji na wzrost cen ropy i produktów ropopochodnych z uwagi na wolniejszy
wzrost gospodarczy i zwiêkszon¹ poda¿ ropy (z rynku libijskiego), jednak w d³ugim
przedziale mo¿na oczekiwaæ niestabilnoœci cen tych surowców (IEA 2011).

W minionych latach rozwój gospodarczy i wykorzystywanie konwencjonalnych noœ-
ników energii przyczyni³o siê do dwukrotnego wzrostu emisji dwutlenku wêgla w gospo-
darce œwiatowej, z poziomu 15 628 Mtoe w 1973 r. do 31 342 Mtoe w 2011 r. (IEA 2013a).
Sta³o siê to w szczególnoœci poprzez udzia³ krajów rozwijaj¹cych siê oraz pañstw o gos-
podarkach „wschodz¹cych”.

Wœród regionów wyró¿niaj¹cych siê wysok¹ emisj¹ gazów cieplarnianych s¹ pañstwa
OECD oraz pañstwa azjatyckie, których udzia³ w emisji ogó³em w 2011 r. osi¹gn¹³ poziom
odpowiednio 39,4% i 36% (w tym 25,5% przypad³o na Chiny). W 2010 r. najwiêkszym
emitentem CO2 by³y Chiny, nastêpnie USA z udzia³em wynosz¹cym odpowiednio 23,5%
i 17,6 %, nastêpnie pañstwa UE27 z udzia³em 12,6% , pañstwa Azji (z wy³¹czeniem Chin) –
11,3%, Bliskiego Wschodu – 5,3%, Rosja – 5,1%, kraje Afryki – 3,1% i pozosta³e pañstwa
œwiata – 21,5% (European Commission 2013).

Wraz z projektowanymi tendencjami wzrostu zapotrzebowania na energiê tej grupy
pañstw o gospodarkach wschodz¹cych i wykorzystaniem przez nie wêgla (Chiny i Indie s¹
najwiêkszymi konsumentami wêgla w œwiecie z udzia³em wynosz¹cym 58% w 2011 r.
i prognozowanym 64% w 2035 r.) mo¿na oczekiwaæ w najbli¿szych latach znacz¹cego,
dalszego wzrostu emisji gazów cieplarnianych (IEA 2013b).
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Jak wynika z przeprowadzonej analizy wspó³czesna gospodarka œwiatowa znajduje siê
w fazie istotnych przemian. Mimo, ¿e do 2035 r. nie zabraknie dla jej rozwoju stosownej do
popytu poda¿y noœników energii, to jednak eksperci tak¿e w prognozie Miêdzynarodowej
Agencji Energetycznej s³usznie zwracaj¹ uwagê na fakt, ¿e katastrofy naturalne, kryzysy
polityczne oraz konflikty zbrojne s¹ w stanie zagroziæ bezpieczeñstwu energetycznemu
krajów (IEA 2011). (W œwietle literatury przedmiotu oraz podejœcia organizacji miêdzy-
narodowych, bezpieczeñstwo energetyczne rozumie siê jako stan gospodarki krajowej czy
regionalnej, który umo¿liwia w krótkim i d³ugim czasie zrównowa¿one zaopatrzenie
gospodarki w paliwa i energiê, z uwzglêdnieniem wymogów œrodowiska naturalnego i po
uzasadnionych ekonomicznie cenach. Zachodzi zatem pytanie, jak we wspó³czesnej gospo-
darce œwiatowej zabezpieczyæ „w³asne” zaopatrzenie w surowce energetyczne. Dla wielu
pañstw bezpieczeñstwo energetyczne uto¿samiane jest z krajow¹ polityk¹ energetyczn¹,
której istotnym elementem jest dywersyfikacja dostaw i Ÿróde³ energii, liberalizacja rynku
energii, a tak¿e dzia³ania na rzecz zwiêkszania efektywnoœci energetycznej, innowacji
i czystych technologii energetycznych. Bezpieczeñstwo energetyczne jest niezmiernie istot-
ne tak¿e w rozwijaniu wspó³pracy ekonomicznej w ramach regionalnych ugrupowañ gos-
podarczych. St¹d istotne jest pytanie, co nale¿y uczyniæ, aby d³ugookresowo œwiatowe rynki
energetyczne by³y stabilne i bezpieczne w odniesieniu do pozyskiwania energii, jej trans-
portu i przetwarzania, zgodnie z wymogami œrodowiskowymi. Niepokoj¹ca w tym wzglê-
dzie jest rosn¹ca zale¿noœæ importowa od surowców energetycznych wielu pañstw przy
jednoczesnej wysokiej koncentracji wystêpowania zasobów ropy naftowej i gazu w œwiecie.
W szczególnie trudnej sytuacji s¹ pañstwa europejskie, czy azjatyckie gospodarki wscho-
dz¹ce, które maj¹ niewielkie w³asne zasoby surowców energetycznych. Wci¹¿ aktualne jest
szukanie odpowiedzi na pytanie, jak spowodowaæ stabilny dostêp do konkurencyjnej i przy-
jaznej œrodowisku energii. W obliczu obserwowanych w gospodarce œwiatowej zjawisk
istnieje potrzeba dzia³añ, jednak bêd¹ one przebiegaæ w warunkach rosn¹cej niepewnoœci.

2. Polityka klimatyczno-energetyczna UE

Unia Europejska, bêd¹ca wa¿nym podmiotem w stosunkach miêdzynarodowych, do-
strzegaj¹c omawiane zagro¿enia globalne, w ostatnim czasie szczególnie aktywnie po-
dejmowa³a dzia³ania w kwestii zmian klimatycznych i czystej energii, zgodnie z zapisan¹
w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) strategi¹ zrównowa¿onego roz-
woju.

Pañstwa Unii Europejskiej nale¿¹ do grupy pañstw OECD o wzrostowym trendzie
zapotrzebowania na energiê oraz rosn¹cej zale¿noœci importowej. St¹d kwestie bezpie-
czeñstwa energetycznego i kwestie klimatyczne nale¿¹ do wa¿nych celów polityki ener-
getycznej UE i pañstw cz³onkowskich.

Od pocz¹tku procesów ekonomicznej integracji regionalnej w Europie podejmowane
by³y inicjatywy na rzecz wzmocnionej wspó³pracy miêdzy pañstwami cz³onkowskimi, na
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rzecz zwiêkszonej integracji rynków energii i stworzenia wspólnej polityki energetycznej,
(COM(95)68; Wojtkowska-£odej 2002). Towarzyszy³y im wspólnotowe przedsiêwziêcia
w dziedzinie ochrony œrodowiska i przeciwdzia³aniu jego degradacji, a szczególnym wy-
razem tych dzia³añ by³o wprowadzenie do Traktatu wspólnotowej polityki ochrony œro-
dowiska (Wojtkowska-£odej 2004; Wojtkowska-£odej i Manteuffel 2009).

W odró¿nieniu od dzia³añ podejmowanych w latach siedemdziesi¹tych, osiemdziesi¹-
tych i dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku w programach ochrony œrodowiska, oraz
w obszarze wspó³pracy miêdzy krajami w dziedzinie gospodarowania energi¹, nowym
elementem w dyskusji i strategiach dzia³ania w pierwszej dekadzie XXI wieku by³a próba
³¹cznego traktowania zagadnieñ energii i zmian klimatu [SEC(2006)317; COM(2007)1].
Znajduje to tak¿e wyraz w zapisach Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
W myœl zapisu art. 194 TFUE (…) w ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku
wewnêtrznego oraz z uwzglêdnieniem potrzeby zachowania i poprawy stanu œrodowiska,
polityka Unii w dziedzinie energetyki ma na celu, w duchu solidarnoœci miêdzy pañstwami
cz³onkowskimi:

a) zapewnienie funkcjonowania rynku energii,
b) zapewnienie bezpieczeñstwa dostaw w Unii,
c) wspieranie efektywnoœci energetycznej i oszczêdnoœci energii, jak równie¿ rozwoju

nowych i odnawialnych form energii,
d) wspieranie wzajemnych po³¹czeñ miedzy sieciami energii (Unia Europejska 2010).
W unijnej polityce ochrony œrodowiska obok dzia³añ na rzecz zachowania, ochrony

i poprawy jakoœci œrodowiska, ochrony zdrowia ludzkiego, ostro¿nego i racjonalnego
wykorzystywania zasobów naturalnych, Unia ma na celu promowanie na p³aszczyŸnie
miêdzynarodowej œrodków zmierzaj¹cych do rozwi¹zywania regionalnych lub œwiatowych
problemów w dziedzinie œrodowiska, w szczególnoœci zwalczania zmian klimatu (art. 191
TFUE).

Z uwagi na znacz¹cy udzia³ bran¿y energetycznej w emisjach gazów cieplarnianych,
uznanych za g³ówn¹ przyczynê zmian klimatycznych, w ostatnim czasie zosta³y podjête
programowe, prawne i organizacyjne dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczania tych emisji.
(UE proponuje aby porozumienie klimatyczne obejmowa³o m.in. nastêpuj¹ce kwestie:
ograniczenie ocieplania do 2°C powy¿ej poziomu sprzed okresu uprzemys³owienia, dalsze
obni¿anie poziomów emisji w krajach rozwiniêtych i w³¹czanie siê w ten proces pañstw
szybko rozwijaj¹cych siê, rozszerzenie o nowe bran¿e i wzmocnienie œwiatowego rynku
emisji zwi¹zków wêgla, nasilenie wspó³pracy w dziedzinie badañ, rozwoju i wdra¿ania
czystych technologii, nasilenie dzia³añ na rzecz dostosowania siê do zmian klimatu, ogra-
niczenie emisji bêd¹cych nastêpstwem deforestacji). Szczególnie wa¿nym jest przyjêty
przez Komisjê Europejsk¹ 10 stycznia 2007r. zintegrowany pakiet dzia³añ w obszarze
energii i zmian klimatu na rzecz redukcji poziomu emisji gazów cieplarnianych i zwiêk-
szenia bezpieczeñstwa energetycznego oraz konkurencyjnoœci Unii zwany pakietem klima-
tyczno-energetycznym (COM(2007)1).

Jest on zbiorem dokumentów dotycz¹cych zintegrowanych dzia³añ w pañstwach Unii
Europejskiej w obszarze energii i przeciwdzia³ania zmianom klimatu. Okreœla on cele,
narzêdzia i instrumenty, które maj¹ – w perspektywie do 2020 r. – przyczyniæ siê nie tylko do
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wytwarzania energii, ale jej produkcji przy dotrzymaniu ostrych limitów redukcji emisji
dwutlenku wêgla i pozosta³ych gazów cieplarnianych do atmosfery, wzrostu wykorzystania
noœników energii odnawialnej (OZE), likwidacji rezerw w zakresie zwiêkszania efek-
tywnoœci i oszczêdzania energii oraz rozwoju nowych innowacyjnych technologii. Cele te
okreœlone zosta³y iloœciowo i stanowi¹, ¿e do 2020 r. w pañstwach UE ma nast¹piæ zmniej-
szenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiêkszenie udzia³u energii odnawialnej
w ca³kowitym zu¿yciu energii o 20%, wzrost udzia³u biopaliw o 10% oraz zwiêkszenie
o 20% efektywnoœci energetycznej do 2020 r. w stosunku do roku 1990. Cele pakietu
stanowi¹ tak¿e wa¿ny element strategii rozwojowej UE; Europe 2020: A strategy for smart,
sustainable and inclusive growth, która to strategia ma zapewniæ rozwój inteligentny,
zrównowa¿ony i sprzyjaj¹cy w³¹czeniu spo³ecznemu (COM(2011)21). Ta strategia zrów-
nowa¿onego rozwoju gospodarczego silnie przek³ada siê na strategiê zrównowa¿onego
zaopatrzenia w energiê pañstw cz³onkowskich, dokoñczenie projektu wewnêtrznego rynku
energii, wzrost wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii, efektywnoœci energetycznej
i szerszego wykorzystania czystych technologii energetycznych. W przyjêtej 11 lutego
2011 r. d³ugofalowej strategii rozwojowej do 2050 r. Mapa drogowa przejœcia do gos-
podarki niskoemisyjnej, Unia Europejska przyjê³a nowe, daleko id¹ce cele w zakresie
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w 2050 r. o oko³o 80–95% w porównaniu do
1990 r. (COM(2011)112). Zak³ada siê stopniowe osi¹gniêcie tego celu poprzez redukcjê
emisji o 25% w 2020 r., o 40% w 2030 r., 60% w 2040 r. i docelowo 80% w 2050 r. W ten
sposób UE wyraŸnie opowiedzia³a siê za budowaniem w perspektywie 30 lat niskoemisyjnej
gospodarki.

Przyjêcie nastêpnie tzw. Zielonej ksiêgi dotycz¹cej klimatu i energii do roku 2030 r.,
nale¿y oceniæ jako konsekwencjê tak okreœlonej d³ugookresowej strategii rozwojowej.
(COM(2013)169). Jej celem by³o rozpoczêcie dyskusji i rozpoznanie pogl¹dów w kwestii
zakresu i struktury celów energetycznych i klimatycznych dla pañstw cz³onkowskich UE do
roku 2030 r. Towarzysz¹ce jej publiczne konsultacje obejmowa³y pañstwa cz³onkowskie,
przedsiêbiorstwa bran¿y energetycznej, organizacje i stowarzyszenia przedsiêbiorstw, orga-
nizacje pozarz¹dowe, organizacje producenckie i handlowe oraz obywateli i trwa³y od 28
marca do 2 lipca 2013 r. (WEC 2013). Wœród zainteresowanych stron istnia³a daleko id¹ca
zgodnoœæ co do potrzeby okreœlenia nowego celu w zakresie emisji gazów cieplarnianych,
jednak pogl¹dy na temat jego poziomu by³y podzielone. Zró¿nicowane by³y te¿ opinie co do
tego, czy do osi¹gniêcia dalszego postêpu w perspektywie 2030 r. potrzebne s¹ nowe cele
dotycz¹ce energii odnawialnej i efektywnoœci energetycznej. Mo¿na jednak uznaæ, ¿e
badane strony opowiedzia³y siê za zmianami w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, która
mo¿e przyczyniæ siê do stworzenia nowych mo¿liwoœci wzrostu i powstania miejsc pracy,
zwiêkszenia bezpieczeñstwa energetycznego i zmniejszenia zale¿noœci Unii od importu
noœników energii.

W og³oszonym w styczniu 2014 r. komunikacie Komisji sformu³owany zosta³ program
ramowy na rzecz klimatu i energii w latach 2020 do 2030, w którym okreœlono zobowi¹zanie
do dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych i zapocz¹tkowano proces dochodzenia do
wspólnej koncepcji jej przysz³ej realizacji (COM (2014)15). Potwierdzaj¹c koniecznoœæ
pe³nego zrealizowania celów 20–20–20%, w dokumencie Komisja zaproponowa³a nowy cel
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w zakresie redukcji w UE emisji gazów cieplarnianych – o 40% w porównaniu z 1990
rokiem oraz cel dotycz¹cy energii odnawialnej wynosz¹cy co najmniej 27%. Natomiast
kwestia oszczêdzania energii ma byæ podjêta pod koniec 2014 r. po przegl¹dzie dyrektywy
o efektywnoœci energetycznej. Dla realizacji zak³adanych celów zwraca siê uwagê m.in. na
potrzebê konsekwentnej redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z planem dzia³ania
do 2050 roku, uproszczenia europejskich ram politycznych przy zwiêkszeniu komple-
mentarnoœci i spójnoœci celów i narzêdzi, wzmocnienia regionalnej wspó³pracy miêdzy
pañstwami cz³onkowskimi, dynamizowania rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii za po-
moc¹ polityki opartej na racjonalizacji kosztów, poprawê bezpieczeñstwa energetycznego,
wzmacnianie poczucia pewnoœci u inwestorów.

Reasumuj¹c nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e dzia³ania podejmowane w Unii Europejskiej
w zakresie polityki klimatycznej wskazuj¹ na jasno okreœlony kierunek, maj¹cy wp³ywaæ na
perspektywy rozwoju gospodarek pañstw cz³onkowskich i bran¿y energetycznej. Uwa¿a siê,
¿e mo¿e on tak¿e byæ szans¹ dla procesu integracyjnego, przyczyniæ siê, poprzez nowe
inwestycje, do pobudzenia gospodarki unijnej, wzrostu jej konkurencyjnoœci i wiêkszej
spójnoœci, powstania nowych miejsc pracy.

3. Uwarunkowania wdra¿ania polityki

klimatyczno-energetycznej UE

O mo¿liwoœci i przewidywanych skutkach realizacji d³ugookresowej strategii gospo-
darki niskoemisyjnej, a krótszym okresie implementacji pakietu energetyczno-klimaty-
cznego w UE decydowaæ bêd¹ uwarunkowania wewn¹trzunijne, w tym krajowe oraz
zjawiska wystêpuj¹ce aktualnie w gospodarce regionu i œwiata. Uwarunkowania wew-
nêtrzne zwi¹zane s¹ m.in. ze zró¿nicowanym poziomem rozwoju gospodarczego 28 pañstw
cz³onkowskich, struktury ich gospodarek, posiadanych i wykorzystywanych zasobów su-
rowców energetycznych, rosn¹cego uzale¿nienia od importu noœników energii, sytuacj¹
finansow¹ i obserwowanym spowolnieniem gospodarczym. Sytuacja na rynku unijnym
bêdzie tak¿e uzale¿niona od wahañ cen podstawowych noœników energii, stabilnoœci w re-
gionach tranzytu i dostaw ropy i gazu, jak równie¿ zmian na rynku œwiatowym i pojawienia
siê nowych strumieni dostaw gazu niekonwencjonalnego.

Objêcie w traktacie (TFUE) kompetencjami dzielonymi miêdzy Uni¹ a pañstwa
cz³onkowskie (Art. 4 TFUE) takich dziedzin aktywnoœci, jak: œrodowisko, energia, sieci
transeuropejskie, przyjêcie unijnej polityki energetycznej oraz uznanie przemys³u jako
dziedziny wa¿nej dla gospodarki europejskiej (Art. 6 TFUE) stanowi now¹ sytuacjê i daje
podstawy prawne dla zwiêkszonej skutecznoœci dzia³añ w kierunku budowania gospodarki
niskoemisyjnej w Europie. Jednak¿e w energetyce pañstw cz³onkowskich UE krajowy punkt
widzenia wynikaj¹cy z uwarunkowañ wewnêtrznych, w tym z posiadanych zasobów su-
rowcowych, infrastruktury energetycznej, poziomu rozwoju bran¿y, zatrudnienia itp., jest
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niezmiernie wa¿ny. St¹d wynikaj¹ ograniczenia w osi¹gniêciu celów redukcyjnych od-
noœnie poziomu emisji zanieczyszczeñ, wzrostu udzia³u odnawialnych Ÿróde³ energii w kon-
sumpcji energii ogó³em i w efekcie obserwuje siê ich zró¿nicowany poziom. Nie musi to
oznaczaæ nieosi¹gniêcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego w perspektywie do
2020 r. Z uwagi jednak na obecne unijne regulacje dotycz¹ce klimatu i energii, gdzie
sformu³owane s¹ ambitne cele w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeñ, istotnym dla ich
osi¹gniêcia bêd¹ mo¿liwoœci dostosowania krajowych polityk ograniczania emisji do tych
wytycznych. Zatem zachodzi pytanie, czy unijna polityka klimatyczno-energetyczna bêdzie
sprzyja³a niskoemisyjnemu rozwojowi zró¿nicowanych energetycznie pañstw cz³onkow-
skich. W regulacjach traktatowych zwraca siê uwagê na (…) zapewnienie pañstwom cz³on-
kowskim – na gruncie tych unijnych ram – mo¿liwoœci elastycznego okreœlania, odpo-
wiednio do indywidualnych warunków, sposobu przechodzenia na gospodarkê niskoemi-
syjn¹, preferowanego koszyka energetycznego i potrzeb w zakresie bezpieczeñstwa energe-
tycznego, a tak¿e umo¿liwienie im minimalizacji kosztów, oraz (…) uczciwy podzia³
obci¹¿eñ miêdzy pañstwa cz³onkowskie, odzwierciedlaj¹cy ich specyficzne uwarunkowania
i potencja³ [COM (2014)15]. Zapisy te œwiadcz¹ o dostrzeganiu wagi zró¿nicowania miêdzy
pañstwami cz³onkowskimi w zakresie gospodarowania energi¹, jednak mog¹ okazaæ siê
niewystarczaj¹ce.

Kolejnym wyzwaniem, w obliczu którego stoi gospodarka unijna i pañstwa cz³onkow-
skie, jest spowolnienie gospodarcze widoczne po kryzysie z 2008 r. Œwiadczy o tym
obserwowana dla pañstw strefy euro s³aba (w tym tak¿e ujemna) dynamika wzrostu gos-
podarczego zobrazowana poprzez poziom realnego wskaŸnika dynamiki PKB wynosz¹cego
kolejno –1,9% w 2010 r.; – 1,6% w 2011 r.; – 0,6% w 2012 r.; – 0,4% 2013 r.; i jego prognoza
na 2014 r. wynosz¹ca 1,0% oraz na 2015 r. na poziomie 1,6% (OECD 2013). Obserwowane
os³abienie dynamiki rozwoju gospodarczego prze³o¿yæ siê mo¿e na mo¿liwoœci i skutki
wdra¿ania pakietu klimatyczno-energetycznego w pañstwach cz³onkowskich. Ponadto ma³a
sk³onnoœæ do inwestowania w czasie kryzysu nie bêdzie sprzyja³a koniecznym inwestycjom
modernizacyjnym w sektorze wytwarzania energii elektrycznej, czy infrastrukturê energety-
czn¹, przez co mo¿e pojawiæ siê w perspektywie œredniookresowej ryzyko zak³óceñ dostaw
energii elektrycznej, ryzyko przed³u¿aj¹cej siê s³abej dynamiki wzrostu gospodarczego, czy
ryzyko pogorszenia siê sytuacji gospodarstw domowych.

Kryzys obna¿y³ tak¿e, poprzez przyk³ad niewyp³acalnoœci Grecji, Irlandii i Portugalii,
s³aboœæ jednolitej waluty europejskiej jak¹ jest euro oraz rosn¹ce deficyty bud¿etowe pañstw
unijnych. Wystêpuj¹cy brak wspierania i zabezpieczania przez wspólny bud¿et bardzo
zró¿nicowanych struktur spo³eczno-gospodarczych, przy istniej¹cej ponadnarodowej poli-
tyce unijnej, okaza³y siê nieskuteczne i niewystarczaj¹ce. Ponadto tylko na krótki okres
okaza³y siê byæ skuteczne miliardy euro, w³o¿one w gospodarki wielu pañstw europejskich
w ramach pakietów stymulacyjnych w pocz¹tkowej fazie kryzysu. Skala dotkliwoœci zja-
wisk kryzysowych jest zró¿nicowana w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich UE
(Guzek 2011).

Kolejnym istotnym wyzwaniem jest stabilizacja dostaw noœników energii, w szczegól-
noœci ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski. W obliczu wydarzeñ na Ukrainie z pocz¹t-
kiem 2014r. nowego wymiaru nabiera kwestia bezpieczeñstwa dostaw noœników energii do
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UE. Sytuacja ta stanowi nowe wyzwanie dla procesów integracyjnych w Europie i mo¿e staæ
siê elementem wzmacniaj¹cym spójnoœæ unijn¹ i wspólne dzia³ania na rzecz wzmocnienia
bezpieczeñstwa energetycznego. Kwestie te jawi¹ siê jako najbardziej istotne zarówno
w przedziale krótkim, œrednim jak i d³ugim i mog¹ przesun¹æ na dalszy plan zagadnienia
dotycz¹ce polityki klimatyczno-energetycznej UE. Mo¿liwoœæ stabilnego rozwoju i gwa-
rancja dostaw noœników energii na rynek unijny stanowi podstawowy element realizacji
strategii gospodarki niskoemisyjnej w Europie.

Podsumowanie

Europejska polityka ograniczania emisji zanieczyszczeñ jest zwi¹zana z ide¹ zrówno-
wa¿onego rozwoju gospodarki unijnej i zrównowa¿onego zaopatrzenia w energiê. Przyjmo-
wane przez UE zobowi¹zania w kolejnych dokumentach w ramach polityki klimatycznej
i energetycznej w szczególnoœci w zakresie ograniczania emisji dwutlenku wêgla mog¹
powodowaæ daleko id¹ce skutki dla efektywnoœci i konkurencyjnoœci gospodarek pañstw
cz³onkowskich i gospodarki unijnej. Dla wielu pañstw cz³onkowskich cele w zakresie
polityki klimatyczno-energetycznej stanowiæ mog¹ du¿e wyzwanie jeœli chodzi w szcze-
gólnoœci o mo¿liwoœci finansowe sprostania im.

O ile kierunek przemian nie budzi zastrze¿eñ o tyle tempo ich wprowadzania, zw³aszcza
maj¹c na uwadze uwarunkowania wewn¹trzunijne jak równie¿ zmieniaj¹ce siê uwarun-
kowania zewnêtrzne, trwaj¹cy kryzys gospodarczy oraz brak scenariuszowych strategii,
mo¿e stanowiæ w krótkim i œrednim okresie du¿e wyzwanie dla wielu pañstw cz³onkowskich
i w efekcie ca³ej unijnej gospodarki. St¹d celowym wydaje siê byæ potrzeba poszukiwania
równowagi miêdzy po¿¹danymi i celowymi d³ugofalowymi dzia³aniami na rzecz ograni-
czania emisji zanieczyszczeñ a mo¿liwoœciami rozwojowymi pañstw cz³onkowskich i ca³ej
UE. S³abn¹cy bowiem wzrost gospodarczy, wysokie ceny energii, w tym tak¿e zwi¹zane
z ponoszeniem kosztów wynikaj¹cych z implementacji polityki klimatycznej i energetycznej
UE przez pañstwa cz³onkowskie, mog¹ w niewystarczaj¹cy sposób wp³ywaæ na wzrost
konkurencyjnoœci gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy. Tylko bowiem konku-
rencyjna, silna gospodarka unijna, bêdzie w stanie tworzyæ nowe miejsca pracy i rozwi¹-
zywaæ tak¿e problemy zwi¹zane z globalna ochron¹ klimatu.
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Climate and Energy Challenges and the European Union’s
Policy

Abstract

The European Union is particularly active internationally when it comes to actions against climate
change. It aims to create a low emission economy in the long-term. Such a goal, however, proves to be
a challenge both for the community as a whole and its individual Member States.

This paper presents an analysis of the challenges related to climate change and the growing
demand for energy, as well as actions driven by the EU’s energy policy. It examines the regulations
regarding the European Union’s energy policy, with a particular focus on climate policy. Attention is
directed toward European institutions’ commitments on the international scene to activities coun-
teracting climate change. Furthermore, an attempt is made to characterize both the internal and
external conditions for the implementation of climate and energy policy.

Internal (EU) conditions are described, particularly a differentiation of the economic development
among the Member States and the structures of their economies, the differences in available and
exploited energy resources, the increasing dependence on the import of energy resorces, and economic
slowdown. It is therefore concluded that further changing external conditions might interfere with the
European economy’s stable development toward becoming a low-emission economy.

KEY WORDS: climate, energy, energy and climate policy of the European Union




