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Posiedzeniu przewodniczył: senator Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskich
Porządek posiedzenia: 1. Informacja rządu na temat polityki energetycznej UE/bezpieczeństwa
energetycznego jako priorytetu polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011
r.

W posiedzeniu uczestniczyli: −

−

−

senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej: Dorota
Arciszewska-Mielewczyk, Grzegorz Banaś, Stanisław Bisztyga, Jan
Dobrzyński, Tadeusz Gruszka, Witold Idczak, Stanisław Iwan, Stanisław
Jurcewicz, Kazimierz Kleina, Stanisław Kogut, Krzysztof Majkowski,
Antoni Motyczka, Władysław Ortyl, Andrzej Owczarek, Eryk Smulewicz,
Jacek Swakoń, Marek Trzciński, Jan Wyrowiński,
senatorowie członkowie Komisji Spraw Unii Europejskiej: Edmund
Wittbrodt, Jerzy Chróścikowski, Lucjan Cichosz, Grzegorz Czelej, Stanisław
Gorczyca, Tadeusz Gruszka, Witold Idczak, Stanisław Iwan, Maciej Klima,
Sławomir Kowalski, Norbert Krajczy, Roman Ludwiczuk, Janusz Rachoń,
Andrzej Szewiński, Mariusz Witczak, Grzegorz Wojciechowski, Jan
Wyrowiński,
zaproszeni goście:
− Ministerstwo Gospodarki:
− podsekretarz stanu Joanna Strzelec-Łobodzińska,
− zastępca dyrektora Departamentu Spraw Europejskich Maciej
Kołaczek,
− naczelnik wydziału w Departamencie Energetyki Waldemar Łagoda,
− naczelnik wydziału w Departamencie Ropy i Gazu Renata Świderska,
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− starszy specjalista w Departamencie Polityki Ekonomicznej Michał
Pełka.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący obradom senator Edmund Wittbrodt, poinformował, że posiedzenie poświęcone jest
z omówieniu zamierzeń prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 r., w zakresie
jednego z kluczowych priorytetów - polityki energetycznej UE.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska przedstawiła
informację na temat planowanych działań rządu w powyższym zakresie. W trakcie sprawowania
przez Polskę Prezydencji, przeprowadzona zostanie m.in. debata polityczna na szczeblu Rady UE i
Rady Europejskiej, na temat oceny istniejących instrumentów prowadzenia zewnętrznych stosunków
w obszarze energii oraz wypracowanie nowych kierunków działania UE w przedmiotowym zakresie.
Planowane jest, że powyższa dyskusja przede wszystkim dotyczyć będzie: oceny wyznaczonych
dotąd kierunków zewnętrznej polityki energetycznej oraz działań prowadzonych w ramach tej
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polityki pod kątem ich efektywności i potrzeby dostosowania do zmieniających się realiów prawnopolitycznych oraz propozycji kierunków i działań, które zagwarantują możliwość spójnego i
solidarnego prowadzenia przez UE zewnętrznej polityki energetycznej, w tym w kontekście zmian
wprowadzonych przez Traktat Lizboński.
Realizacja priorytetu będzie odbywać się na dwóch płaszczyznach: politycznej (przeprowadzenie
debat, konferencji, warsztatów eksperckich) i roboczej (przygotowanie analiz dot. obecnego stanu,
prezentacja raportu z rekomendacjami dot. przyszłości zewnętrznej polityki energetycznej oraz
przygotowanie konkluzji).
Inną z kluczowych kwestii polskiej prezydencji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego będzie
rewizja wytycznych Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T), w tym zasad finansowania
inwestycji w TEN-T. Wynika to z potrzeby stymulowania rozwoju sieci transportowej leżącej na
Sieci TEN-T oraz jej połączeń z sieciami transportowymi państw trzecich, zwłaszcza ze wschodnimi
sąsiadami UE. Ponadto w kontekście zbliżających się negocjacji nowych, wieloletnich ram
finansowych na lata 2014-2020, niezbędne będzie zagwarantowanie właściwych środków na
realizację inwestycji w infrastrukturę transportową UE. Prezydencja Polska będzie też kontynuować
działania wcześniejszych Prezydencji w zakresie Energetycznego Pakietu Infrastrukturalnego.
W dyskusji senatorowie zadawali pytania dotyczące m.in. współpracy i wymiany doświadczeń
z krajami, które przewodniczyły bądź będą przewodniczyć UE oraz wykorzystaniu deklaracji i
wniosków wypracowanych na poprzednich spotkaniach międzynarodowych. Senatorowie podkreślali
też wagę działań w sferze politycznej.
Senator Edmund Wittbrodt zadeklarował gotowość zaangażowania i współpracy komisji senackich
w przygotowaniu i realizacji programu polskiej prezydencji.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej, senator Jan Wyrowiński, oznajmił, że jedna
z konferencji dot. bezpieczeństwa energetycznego powinna odbyć się w Polsce, a dla podkreślenia
znaczenia parlamentów narodowych, miejscem konferencji powinien być polski parlament.
Zadeklarował gotowość zorganizowania takiej konferencji przez Komisję Gospodarki Narodowej.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
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