
PROJEKT REZOLUCJI 

 

1. Komisje gospodarki parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej uzgodniły, że 

projektowana unia energetyczna wypełnia wszelkie swoje strategiczne cele. 

Realizowanie ambitnych polityk UE w zakresie klimatu i energii jest tylko jednym z jej 

licznych aspektów.  

 

2. W tym względzie należy zauważyć, że Unia Europejska zobowiązała się do ukończenia 

budowy wewnętrznego rynku energii, zakładając, że wszystkie źródła produkcyjne 

zostaną w pełni zintegrowane z rynkiem do końca roku 2014. Cel ten nie został jeszcze 

spełniony i komisje gospodarki parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej zachęcają 

Komisję Europejską do podjęcia działań, które doprowadzą do jego wykonania. 

 

3. Do zrealizowania ambitnych unijnych polityk w dziedzinie klimatu i energii do roku 2020 

i 2030, szczególnie w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), ale także w 

odniesieniu do poprawy wydajności energetycznej (np. rozwoju skojarzonej produkcji 

ciepła i energii o wysokiej wydajności), która stanowi znaczne obciążenie przede 

wszystkim dla poszczególnych państw członkowskich, absolutnie niezbędna jest 

stabilność i pewność prawa. Niedotrzymanie tych warunków zagroziłoby zdolności 

państw członkowskich do wypełniania swoich zobowiązań i wnoszenia efektywnego 

wkładu do wiążących celów UE na rok 2030. Komisje gospodarki parlamentów państw 

Grupy Wyszehradzkiej wzywają Komisję Europejską do niezwłocznego zapewnienia 

tej stabilności i pewności oraz do harmonizacji swojego podejścia do osiągania 

unijnych celów polityki klimatycznej i energetycznej, a także procedur Komisji 

Europejskiej w postępowaniach dotyczących ochrony konkurencji, które w wielu 

przypadkach utrudniają lub znacząco opóźniają dalszy rozwój sektora OZE. 

 

4. Proponuje się zatem uproszczenie wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy 

państwa w dziedzinie ochrony środowiska i energetyki; rozszerzenie i modyfikację 

wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu Komisji, które zgodnie z art. 107 i 108 

TfUE, uznaje pewne kategorie pomocy państwa za zgodne z rynkiem wewnętrznym; 

[proponuje się] także likwidację trwających równocześnie nadmiernie długich 

postępowań notyfikacyjnych dotyczących wsparcia OZE (jako środków 

podstawowych), które są teraz prowadzone z poszczególnymi państwami 

członkowskimi. 

 

5. Państwa Grupy Wyszehradzkiej zdecydowanie popierają inicjatywy zmierzające do 

zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego na poziomie unijnym i regionalnym. 

Korytarz gazowy północ-południe jest jednym z kluczowych projektów w tym względzie. 

Jednocześnie państwa Grupy Wyszehradzkiej nie popierają projektów motywowanych 

wyłącznie politycznie, takich jak Nord Stream II. 


