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Parlament Europejski, 

— uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii 
energetycznych (plan EPSTE): Droga do niskoemisyjnych technologii przyszłości” (COM(2007)0723) 
(komunikat dotyczący planu SET), 

— uwzględniając pełną ocenę wpływu (SEC(2007)1508), dokument dotyczący map technologii 
(SEC(2007)1510) oraz dokument dotyczący map zasobów (SEC(2007)1511), towarzyszące komunika
towi dotyczącemu planu SET, 

— uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „20 i 20 do 2020 r.: Szansa Europy na przeciwdziałanie 
zmianom klimatycznym” (COM(2008)0030), 

— uwzględniając ocenę wpływu pakietu środków wykonawczych do celów UE w zakresie zmian klimatu 
i energii ze źródeł odnawialnych na 2020 r. (SEC(2008)0085), 

— uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Wspieranie podejmowania na wczesnym etapie działań 
demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych” 
(COM(2008)0013), 

— uwzględniając dokument roboczy służb Komisji pt. „Wsparcie dla energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii” (SEC(2008)0057), 

— uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejska polityka energetyczna” (COM(2007)0001), 

— uwzględniając komunikat Komisji pt. „Reformy gospodarcze i konkurencyjność: główne przesłania 
sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności w 2006 r.” (COM(2006)0697), 

— uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych (COM(2008)0019), 

— uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 
2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie (COM(2008)0016), 

— uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie geologicznego 
składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywy Rady 85/337/EWG, 96/61/WE, dyrektywy 
2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 
(COM(2008)0018), 

— uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1982/2006/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. 
dotyczącą siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju techno
logicznego i demonstracji (2007-2013) ( 1 ),
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— uwzględniając decyzję Rady 2006/976/Euratom z dnia 19 grudnia 2006 r. dotyczącą programu szcze
gółowego wdrażającego siódmy program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) 
w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007-2011) ( 1 ), 

— uwzględniając decyzję nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 
2006 r. ustanawiającą program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) ( 2 ), 

— uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięw
zięcia na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (COM(2007)0571), 

— uwzględniając rezolucję z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mapy drogowej na rzecz odnawialnej 
energii w Europie ( 3 ), 

— uwzględniając rezolucję z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie planu działania na rzecz racjonalizacji 
zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału ( 4 ), 

— uwzględniając rezolucję z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie Globalnego Funduszu Efektywności Ener
getycznej oraz Energii Odnawialnej ( 5 ), 

— uwzględniając swoje stanowisko z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii ( 6 ), 

— uwzględniając konkluzje prezydencji ze szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 8 i 9 marca 
2007 r., 

— uwzględniając konkluzje Rady ds. transportu, telekomunikacji i energii z dnia 28 lutego 2008 r. doty
czące europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych, 

— uwzględniając konkluzje prezydencji ze szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 13 i 14 marca 
2008 r., 

— uwzględniając art. 45 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0255/2008), 

A. mając na uwadze, że kolejne komunikaty Parlamentu, Rady i Komisji uwypukliły fakt, że zmierzenie się 
ze zmianami klimatycznymi, wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i zwiększenie konkurencyj
ności gospodarki europejskiej stanowią cele europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej. 

B. mając na uwadze, że zagrożenie, jakie niosą zmiany klimatyczne nadal rośnie i rozmowy COP 14 
w Poznaniu i COP 15 w Kopenhadze będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatycznych mającego zastąpić system ustanowiony protokołem 
z Kioto, 

C. mając na uwadze, że w raporcie Sterna na temat aspektów ekonomicznych zmian klimatycznych 
ustalono, że koszty niepodejmowania działań na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych zdecydowanie 
przewyższają koszty takich działań, 

D. mając na uwadze, że zależność UE od importu paliw kopalnych mogłaby wzrosnąć do 65 % całkowi
tego zużycia do 2030 r.,
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E. mając na uwadze, że Komisja oszacowała, iż osiągnięcie celów UE w zakresie redukcji gazów cieplar
nianych oraz odnawialnych źródeł energii będzie kosztowało UE 70 mld euro rocznie do 2020 r., 

F. mając na uwadze, że zwiększenie efektywności energetycznej jest jednym ze środków wykazujących 
najlepszy stosunek kosztów do korzyści w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, 

G. mając na uwadze, że badania i rozwój technologiczny mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów 
europejskiej polityki energetycznej, 

H. mając na uwadze, że lepsza synergia w przyszłych europejskich badaniach nad technologiami energe
tycznymi może tylko stymulować zrównoważony wzrost gospodarczy, przyczynić się do korzyści 
komparatywnych gospodarki europejskiej, poprawić zatrudnienie i tym samym pomóc w osiągnięciu 
celów strategii lizbońskiej oraz w walce ze zmianami klimatu, 

I. mając na uwadze, że siódmy program ramowy (7. PR) przeznacza w ciągu siedmioletniego okresu 
jedynie 2,3 mld EUR na badania w zakresie energii, 

J. mając na uwadze, że inwestycje sektora prywatnego w badania nad technologiami energetycznymi 
w Unii Europejskiej są bardzo ograniczone w porównaniu z wysiłkami podejmowanymi przez konku
rentów z krajów trzecich, jak również inne sektory UE, 

K. mając na uwadze, że budżety w sektorze publicznym i prywatnym przeznaczone na badania w zakresie 
energetyki w UE zostały znacznie okrojone od lat osiemdziesiątych; oraz mając na uwadze, że w skali 
międzynarodowej Europa wypada słabo w porównaniu wskaźnika innowacji opartego na wydatkach na 
badania w dziedzinie technologii, 

L. mając na uwadze, że publiczna interwencja wspierająca nowe, mniej zanieczyszczające technologie 
energetyczne jest niezbędna i uzasadniona, ponieważ technologie te są początkowo droższe niż te, 
które zastępują, i w związku z tym na początkowym etapie ich rozpowszechniania na rynku mogą 
one nie przynieść ani krótkoterminowych zysków handlowych, ani lepszych cen dla konsumentów, 

Konieczność strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych 

1. z zadowoleniem przyjmuje europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych 
(EPSTE); uważa, że europejska polityka w zakresie technologii energetycznych oraz jej odpowiednie wsparcie 
finansowe mają podstawowe znaczenie dla osiągnięcia do 2020 r. celów UE związanych z energią 
i zmianami klimatycznymi; 

2. podkreśla, że UE musi osiągnąć cele w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, wydajności energe
tycznej i energii odnawialnych do 2020 r., zachowując konkurencyjną i zrównoważoną gospodarkę; wyraża 
przekonanie, że w celu obniżenia kosztów zmniejszania emisji, tworzenia nowych rynków dla przemysłu 
UE, jak również zapewnienia ogólnoświatowego zaangażowania w walkę ze zmianami klimatycznymi 
konieczne jest rozwijanie i rozszerzanie innowacyjnych, tanich, niskoemisyjnych technologii energetycz
nych, wydajności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych; 

3. uważa, że do osiągnięcia tych celów niezbędne jest obniżenie kosztów zielonej energii i pobudzanie 
innowacyjności w sektorze energetycznym; wyraża przekonanie, że powoduje to konieczność usprawnienia 
procesu transferu technologii z ośrodków badawczych do przedsiębiorstw, skrócenia czasu potrzebnego do 
rozpowszechniania technologii na rynku, zarzucenia obecnej inercji technologicznej i regulacyjnej oraz 
zwiększenia skali połączeń wzajemnych sieci; 

4. wyraża przekonanie, że nowe technologie, zwłaszcza technologie w zakresie energii odnawialnej 
i wydajności energetycznej, są również potrzebne w celu ułatwienia dywersyfikacji źródeł energii, zmniej
szenia zapotrzebowania na energię i zapewnienia mniej zanieczyszczających i bezpieczniejszych metod 
wykorzystania zasobów lokalnych, z myślą o bezpieczeństwie dostaw energii; wzywa Komisję do przepro
wadzenia oceny zasobów energetycznych UE; 

5. wyraża przekonanie, ze plan EPSTE powinien wspierać szeroką gamę działań, które stymulują debatę 
publiczną na temat korzyści poszczególnych nowych technologii energetycznych, zwłaszcza poprzez 
edukację konsumentów i kampanie informacyjne; 

6. wyraża przekonanie, że tańsze, wydajniejsze technologie niskoemisyjne mogą przyczynić się do 
osiągnięcia międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych mającego zastąpić system 
ustanowiony protokołem z Kioto;
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Koordynacja i planowanie strategiczne 

7. podkreśla konieczność zwiększenia koordynacji strategicznych technologii energetycznych na różnych 
szczeblach i pomiędzy różnymi partnerami; podkreśla również konieczność unikania nadmiernej biuro
kracji, zapewnienia prostoty i jasności oraz zagwarantowania powszechnego udziału wszystkich potencjal
nych partnerów w poprawianiu koordynacji, na przykład dzięki proponowanemu wspólnotowemu zespo 
łowi kierującemu ds. strategicznych technologii w dziedzinie energii oraz proponowanemu europejskiemu 
stowarzyszeniu badań nad energią, które powinny być otwarte dla wszystkich europejskich ośrodków 
badawczych bez względu na ich wielkość czy zasoby; 

8. popiera utworzenie grupy sterującej wysokiego szczebla oraz przejrzystego i łatwo dostępnego 
systemu informacji w zakresie technologii energetycznych, szczególnie dla małych i średnich przedsię
biorstw i zwraca się do Komisji o informowanie Parlamentu o utworzeniu tej grupy i jej pracach oraz 
strategii informacyjnej; 

9. zauważa, że narzędzia wypracowane w związku z programami ramowymi (systemy ERA-NET, sieci 
doskonałości, europejskie platformy technologiczne — EPT) mogłyby być wykorzystane do wsparcia przy
szłego europejskiego systemu wymiany informacji w zakresie technologii energetycznych; 

10. podkreśla, że skoordynowana współpraca z państwami członkowskimi jest niezbędna do osiągnięcia 
wyznaczonych celów, zmaksymalizowania korzyści i obniżenia kosztów; jest zdania, że wspólnotowe 
instrumenty funkcjonujące na szczeblu państw członkowskich, takie jak fundusze strukturalne, mogą 
wspierać potencjał badawczy, rozwojowy i innowacyjny tych obszarów; 

11. podkreśla żywotne znaczenie polepszania koordynacji z krajami trzecimi oraz potrzebę wzmocnienia 
współpracy międzynarodowej w celu wprowadzenia w życie spójnej i zróżnicowanej strategii w stosunkach z krajami 
o rozwiniętej, rozwijającej się i wschodzącej gospodarce; 

12. podkreśla potrzebę zwiększenia potencjału bazy badawczej UE oraz istotne znaczenie dalszej 
edukacji i szkolenia dla zagwarantowania takiej liczby i jakości zasobów ludzkich, jaka niezbędna jest do 
pełnego wykorzystania pojawiających się możliwości związanych z nowymi technologiami; uważa, że 
w tym względzie przydatne mogłoby być zintegrowane podejście obejmujące programy szczegółowe 
w ramach siódmego programu ramowego; 

13. zwraca uwagę na potencjalne ryzyko powielania i mnożenia nowych inicjatyw; wzywa Komisję do 
rozważenia, jak nowe europejskie inicjatywy przemysłowe będą przystawać do istniejących programów, 
w tym 7. PR, a szczególniej europejskich platform technologicznych i wspólnych inicjatyw technologicz
nych ustalonych w ramach 7. PR, programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. CIP) 
oraz zwłaszcza Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii i jego Wspólnoty wiedzy i informacji na 
temat zmian klimatycznych i energii; wzywa Komisję do wyjaśnienia, jak europejskie inicjatywy przemy
słowe będą wspierać synergię między Wspólnotą a szczeblem krajowym; 

14. przypomina, że plan EPSTE powinien budować potencjał badań w zakresie energii oraz innowacji na 
skalę europejską; zgadza się z Komisją, że ogólnoeuropejska struktura badawcza stanowi część rozwiązania; 
zwraca się w związku z tym do Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) 
o określenie zapotrzebowania na europejskie infrastruktury badawcze w dziedzinie innowacyjnych techno
logii energetycznych takich jak technologie związane z energią odnawialną; 

15. uważa, że transeuropejskie sieci energetyczne oraz uproszczone procedury wydawania zezwoleń 
w tym sektorze odgrywają zasadniczą rolę w strategicznej polityce energetycznej UE; 

Badania i transfer technologii 

16. podkreśla, że należy rozszerzyć niezbędną koordynację, tak aby obejmowała różne dziedziny nauki 
i technologii, które ze względu na swój multidyscyplinarny charakter odgrywają rolę w badaniach i rozwoju 
technologii energetycznych; podkreśla w tym względzie potrzebę stymulowania badań w dziedzinie nauk 
podstawowych takich jak biologia, technologia informacyjna, materiałoznawstwo i makrotechnologie;
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17. zwraca się do Komisji o wzięcie pod uwagę możliwości wykorzystania technologii energetycznych 
w państwach członkowskich, które ostatnio przystąpiły do Unii Europejskiej, i o wprowadzenie mecha
nizmów wsparcia opartych na politykach UE; 

18. podkreśla potrzebę poprawy transferu technologii z ośrodków badawczych do przedsiębiorstw; 
wzywa do tego, aby nowy Europejski Instytut Innowacji i Technologii odgrywał rolę w tym względzie; 

19. wzywa do tego, aby sektor prywatny inwestował więcej w badania i podejmował większe ryzyko, co 
stanowi warunek konieczny do przejęcia przez UE pozycji lidera w tej dziedzinie; 

Europejskie inicjatywy przemysłowe 

20. wyraża zdecydowane przekonanie, że potrzebne jest zwiększone wsparcie niskoemisyjnych techno
logii w fazie demonstracji i komercjalizacji dla nowych zdecentralizowanych technologii odnawialnych; 
z zadowoleniem przyjmuje zatem proponowane europejskie inicjatywy przemysłowe; podkreśla jednak 
potrzebę zwiększenia także wsparcia dla badań i rozwoju technologii niezbędnych w perspektywie długo
terminowej i położenie szczególnego nacisku na technologie istotne ze strategicznego punktu widzenia takie 
jak technologie w zakresie energii słonecznej, które w perspektywie długoterminowej mogą doprowadzić do 
energetycznej niezależności Europy; 

21. uważa, że europejskie inicjatywy przemysłowe powinny skupiać się na obszarach, które 
w największym stopniu przyczynić się mogą do trwałego osiągnięcia celów UE związanych ze zmianami 
klimatycznymi, wydajnością energetyczną i energią odnawialną oraz z obniżonymi kosztami i odnawianiem 
w perspektywie długoterminowej; 

22. zwraca się, aby przy wyznaczaniu priorytetów między poszczególnymi inicjatywami uwzględniono 
cykl życia każdej technologii oraz jej wpływ na środowisko na każdym etapie procesu produkcji; zwraca się 
o rozważenie możliwości przekazania tych technologii gospodarkom rozwijającym się, tak aby zmniejszyć 
przepaść technologiczną; 

23. domaga się rozszerzonego transferu technologii z krajami rozwiniętymi oraz ustanowienia z tymi 
krajami współpracy naukowej w celu rozwoju nowych technologii energetycznych; 

24. popiera propozycję Komisji, aby europejskie inicjatywy przemysłowe były prowadzone w różnoraki 
sposób, tak aby odpowiadać potrzebom szczególnych technologii; wyraża przekonanie, że taka elastyczność 
umożliwiłaby rozwój strategicznych sojuszy w zakresie rozwijania szczególnych technologii pomiędzy 
państwami członkowskimi, lokalnymi i regionalnymi władzami, ośrodkami badawczymi i sektorem 
prywatnym; wzywa te organy do potraktowania jako kwestii pilnej wspólnej pracy nad opracowaniem 
szczegółowych propozycji dotyczących europejskich inicjatyw przemysłowych; 

25. zdecydowanie popiera proponowane europejskie inicjatywy przemysłowe w zakresie energii wiat
rowej, słonecznej i bioenergii, wychwytywania, transportu i składowania CO 2 , sieci energetycznych 
i rozszczepiania jądrowego; 

26. wzywa w szczególności do bardziej intensywnych badań w zakresie biopaliw, aby wpływ ich 
produkcji na środowisko był jednoznacznie pozytywny; 

27. zauważa znaczenie, jakie dla trwałych technologii transportowych ma rozwój technologii konwersji 
biomasy w gaz na wielką skalę w celu produkowania paliw wodorowych i ciekłych paliw syntetycznych; 

28. podkreśla, że europejska inicjatywa przemysłowa w dziedzinie rozszczepiania jądrowego powinna 
umożliwić ciągłość i obejmować prace badawcze i rozwojowe nad technologiami trzeciej i czwartej gene
racji; 

29. wyraża ubolewanie, że SET-Plan priorytetowo traktuje środki ukierunkowane na podaż, a pomija 
środki pozwalające zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, takie jak oszczędność energii i efektywność 
energetyczna; 

30. nalega, aby wydajność energetyczna była bardziej wyeksponowana w planie EPSTE, ponieważ jest to 
obszar o największym potencjale opłacalnych redukcji emisji w perspektywie średnioterminowej; 
w szczególności w sektorze budownictwa, którego zużycie energii stanowi 40 % całkowitego zużycia 
energii w UE; wzywa zatem Komisję do dodania technologii wydajności energetycznej, w tym kogeneracji 
i poligeneracji do obszarów objętych europejskimi inicjatywami przemysłowymi; popiera ustanowienie 
wydajności energetycznej jako jednego z priorytetów objętych europejskimi inicjatywami przemysłowymi;
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31. zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości rozszerzenia europejskich inicjatyw przemysłowych 
skierowanych do innych sektorów ze znaczącym potencjałem w odniesieniu do zmniejszenia emisji, jak np. 
kogeneracja, wodór, sektor budownictwa i mieszkalnictwa, systemy grzewcze i chłodzące, lepsza infra
struktura magazynowania i dystrybucji energii oraz połączenia międzysieciowe; 

32. wyraża przekonanie, że rozwój technologii wychwytywania i składowania związków węgla (ang. 
CCS) mógłby mieć znaczenie dla obniżenia emisji gazów cieplarnianych w perspektywie długoterminowej 
pod warunkiem zagwarantowania ich skuteczności i bezpieczeństwa; wzywa Komisję do ułatwienia realizacji 
12 proponowanych projektów demonstracyjnych CCS na pełną skalę w ramach europejskich inicjatyw 
przemysłowych; zauważa, że wsparcie dla technologii czystego spalania węgla, jak konwersja węgla 
w gaz, ułatwi rozwijanie CCS i obniży jego koszty z możliwością uczynienia go obowiązkowym 
w przyszłości; 

Finansowanie 

33. oczekuje na planowany komunikat Komisji w sprawie finansowania nowych technologii niskoemi
syjnych i nowych technologii CCS; wyraża ubolewanie, że komunikat ten nie został opublikowany wraz 
z planem EPSTE; 

34. podkreśla, że plan EPSTE nie powinien być finansowany poprzez ponowny przydział funduszy 
udostępnionych na energię w ramach 7. PR lub CIP; 

35. wyraża przekonanie, że z uwagi na priorytet nadany zmianom klimatycznym i kwestiom energe
tycznym, potrzebne są znaczne dodatkowe środki UE na technologie w zakresie wydajności energetycznej 
i energii odnawialnej, które powinny zostać uruchomione, aby przyczyniły się do realizacji celów UE na 
2020 r.; 

36. zachęca Komisję do pilnego zapewnienia odpowiedniego finansowania i wsparcia dla badań 
i rozwoju w przypadku nowych technologii niskoemisyjnych i technologii o zerowej emisji dwutlenku 
węgla, dla ich prezentacji i komercjalizacji, tak aby począwszy od 2009 r. przynajmniej 2 mld euro rocznie 
były przeznaczane na takie technologie, niezależnie od 7. PR i CIP, wzywa także Komisję do przedstawienia 
wniosków w sprawie dodatkowych środków w przeglądzie śródokresowym ram finansowych 2007-2013; 

37. uważa, że ważne jest lepsze wykorzystanie i ogólne zwiększenie zasobów zarówno finansowych, jak 
i ludzkich w celu przyspieszenia rozwoju i wprowadzenia czystych technologii przyszłości; 

38. podkreśla potrzebę zwiększenia potencjału badawczego UE; z tego względu domaga się zwiększenia 
finansowania zasobów ludzkich i szkoleń w sektorze technologii energetycznych; wzywa również do 
większej koordynacji działań pomiędzy Wspólnotą i krajowymi instrumentami finansowymi w celu wspie
rania szkoleń i badań, w szczególności 7. PR; 

39. w świetle potrzeby większego uzupełniania się funduszy unijnych popiera propozycje zawarte 
w komunikacie Komisji zatytułowanym „Konkurencyjne regiony europejskie poprzez badania 
i innowacje” (COM(2007)0474); z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym praktyczny przewodnik 
Komisji dotyczący koordynacji funduszy UE pochodzących ze źródeł regionalnych, krajowych, z UE 
i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w dziedzinie badań i rozwoju oraz innowacji; zgadza się 
z Komisją, że istnieje potrzeba lepszego informowania zainteresowanych stron o postanowieniach art. 54 
ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ( 1 ) dotyczącego wykorzystania funduszy pochodzących 
z dwóch różnych źródeł wspólnotowych celem pokrycia jednych i tych samych kosztów kwalifikowalnych; 

40. 40 wzywa Komisję, aby, przedstawiając plan finansowy, wyjaśniła, co stanowi wartość dodaną 
wspólnych działań UE w poszczególnych sektorach technologii, jak również objaśniła wyniki badań doty
czących trwałości poszczególnych innowacji technologicznych; 

41. zauważa konieczność planowania środków we współpracy z przemysłem w celu zwiększenia inwe
stycji sektora prywatnego w nowe technologie niskoemisyjne; podkreśla konieczność jasnej wizji długoter
minowej i ram finansowych, wspieranych przez instytucje finansowe takie jak EBI w celu zapewnienia 
partnerom z sektora prywatnego wystarczających gwarancji dla inwestycji; podkreśla potrzebę zaangażo
wania MŚP, w szczególności w odniesieniu do technologii systemów rozproszonych dostaw energii;

PL C 294 E/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.12.2009 

( 1 ) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1989/2006 (Dz.U. L 411 
z 30.12.2006, s. 6). 

Środa, 9 lipca 2008 r.



42. zauważa, że na mocy proponowanego przeglądu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji 
dochody z aukcji mogłyby dostarczyć znaczącego źródła finansowania zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 
energii w UE, osiągając jednocześnie cele w zakresie zmian klimatu, wydajności energetycznej i energii 
odnawialnej; 

* 

* * 

43. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz 
rządom i parlamentom państw członkowskich. 

Państwowe fundusze majątkowe 

P6_TA(2008)0355 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie państwowych funduszy 
majątkowych 

(2009/C 294 E/09) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając komunikat Komisji w sprawie wspólnej europejskiej strategii wobec państwowych 
funduszy majątkowych (COM(2008)0115), 

— uwzględniając bieżące prace Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), a w szczególności 
międzynarodową grupę roboczą ds. państwowych funduszy majątkowych, 

— uwzględniając sprawozdanie Komitetu Inwestycyjnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) z dnia 4 kwietnia 2008 r., 

— uwzględniając art. 64 i 65 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (byłe art. 57 i 58 
Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej); 

— uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że państwowe fundusze majątkowe (PFM) są obecne na światowych rynkach finan
sowych już od ponad 50 lat, 

B. mając na uwadze, że działalność PFM nie powodowała zakłóceń na rynkach finansowych, 

C. mając na uwadze, że struktura własnościowa PFM sprawia, iż nie wchodzą one w zakres regulacji rynku 
finansowego UE, 

D. mając na uwadze, że strategia inwestycyjna PFM wykazuje preferencję do stabilnych, długoterminowych 
inwestycji, 

E. mając na uwadze, że pewne zaniepokojenie budzi brak przejrzystości w niektórych PFM w zakresie 
aktywów, strategii inwestycyjnych, zysków i struktur zarządzania, 

F. mając na uwadze rolę, jaką odegrały PFM podczas niedawnego kryzysu finansowego w uchronieniu kilku 
poważnych instytucji finansowych przed bankructwem, 

G. mając na uwadze potencjał wzrostu PFM, 

H. mając na uwadze, że Unia Europejska powinna nadal zdecydowanie popierać politykę otwartości 
w odniesieniu do inwestycji i swobodnego przepływu kapitału,
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