
DANUTA HÜBNER
CZŁONEK KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Komisarz ds. Polityki Regionalnej

Energetyka odnawialna  
– szansa dla regionów
Energetyka odnawialna zajmuje centralne miejsce w strategii Unii 
Europejskiej, mającej na celu ograniczenie wpływu działań człowieka 
na zmiany klimatu, a także wzmocnienie bezpieczeństwa energetycz-
nego. Co ważne, zwiększanie produkcji energii ze źródeł odnawial-
nych nie tylko stworzy „zielone” miejsca pracy, ale również wypro-
muje innowacje, zwiększy konkurencyjność UE oraz pobudzi rozwój 
lokalny. Poszczególne regiony Europy, jak i unijna polityka regionalna 
będą odgrywały niezwykle ważną rolę w europejskiej strategii promo-
wania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz w wykorzy-
staniu stworzonych możliwości rozwoju.
Unia Europejska, zobowiązując się do ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych, wkroczyła na ścieżkę prowadzącą do stworzenia gospo-
darki opartej na wysokiej wydajności energetycznej i niskim zużyciu 
węgla. Jednakże osiągnięcie zamierzonego celu – stworzenie gospodar-
ki o niskim zużyciu węgla, wymaga spełnienia dwóch warunków. Po 
pierwsze, musimy zaangażować w to sektor prywatny – szacuje się, 
że 80 proc. koniecznych do zrealizowania inwestycji będzie pochodziło 
z krajów europejskich. Po drugie, musimy przygotować szereg zasad 
społecznych, aby dać sygnały efektywnego inwestowania, na które będą 
składały się połączenie polityki regulacyjnej i polityki finansowej oraz 
wsparcia finansowego w przypadku zawodności rynku.
W polityce regulacyjnej nacisk na energetykę odnawialną wynika 
z pakietu energetyczno-klimatycznego. 23 stycznia 2008 r. Ko-
misja Europejska przyjęła pakiet w sprawie energetyki i zmian 
klimatycznych wraz z propozycją promowania energii ze źródeł 
odnawialnych, który zakłada 11,5-proc. wzrost w udziale ener-
getyki odnawialnej w ciągu najbliższych 12 lat. Realizacja tego 
pakietu wymaga podjęcia wysiłku inwestycyjnego, ale stwarza 
również niepowtarzalne możliwości biznesowe. Obecnie rynek 
energetyki odnawialnej jest wart 20 miliardów euro i stwarza 
300 tys. miejsc pracy. W przyszłości liczby te będą o wiele większe.
Propozycja Komisji z 23 stycznia 2008 r. postawiła ambitne cele 
dla każdego z państw członkowskich. Aby je osiągnąć, państwa 
członkowskie muszą stworzyć strategię kompleksowego zarządza-
nia energetyką, w której energetyka odnawialna odgrywa głów-
ną rolę. Regiony europejskie stanowią istotny element osiągania 
ambitnych celów w sektorze energetycznym, ponieważ są bliżej 
uczestników rynku energetycznego, dostawców oraz konsumentów 
i mogą przełożyć politykę na konkretne działania: ośrodki tech-
nologiczne, inwestycje kapitałowe w nową technologię, projekty 
zarządzania energetyką oraz badania i rozwój technologiczny 
i innowacyjny. W ten sposób energetyka odnawialna stwarza 
możliwość dalszego rozwoju regionalnego, tworząc stałe miejsca 
pracy i zmniejszając zależność od dostaw energii.
Pozwolę sobie przytoczyć kilka przykładów. Polityka regional-
na wspierała rozwój takich programów, jak „ENERGYREGIO”, 
wzmacniając wydajność energetyczną poprzez promowanie rozwo-
ju bezpiecznego dla środowiska w regionach UE. „REGENERGY” 
program pionierskich społeczności i regionów pracujących nad inno-
wacyjnymi rozwiązaniami z zakresu energii cieplnej lub „REGIO-
SUSTAN”, który promuje przyjazne środowisku wykorzystywanie 
biomasy jako źródła energii. Takie programy przyspieszają prze-

kształcenie lokalnej gospodarki w gospodarkę o niskim stopniu zużycia 
węgla i promują wymianę najlepszych praktyk.
Europejskie terytoria wyspiarskie i peryferyjne są światowymi pionierami 
w samowystarczalności energetycznej. Jedenaście turbin o mocy 1 MW 
uczyniły duńską wyspę Samsø samowystarczalną pod względem zapo-
trzebowania na energię. Dodatkowo trzy lokalne systemy ogrzewania 
są zasilane z odnawialnych źródeł energii, które dostarczają ciepło do 60 
proc. gospodarstw domowych na wyspie, pozostała część jest zasilana przez 
systemy indywidualne. Samsø stało się przykładem nie tylko na skalę euro-
pejską, ale i światową pod względem samowystarczalności energetycznej, 
poprzez wykorzystywanie wszystkich rodzajów metod, od turbin poprzez 
ciepłownie, neutralne pod względem spalania CO2, traktory na biopaliwa 
aż po kolektory słoneczne. Podobny projekt, współfinansowany ze środków 
europejskiej polityki regionalnej, jest obecnie wdrażany przez EL Hierro, 
w regionie Wysp Kanaryjskich. 
W styczniu 2006 r. został uruchomiony projekt „Energy 4 cohesion”, 
mający na celu promowanie energetyki odnawialnej oraz racjonalne 
wykorzystywanie energii w słabiej rozwiniętych obszarach wiejskich. 
Konsorcjum składa się z 12 organizacji – firm oraz instytucji – pocho-
dzących z 11 krajów członkowskich, mających doświadczenie w sekto-
rze energetyki odnawialnej. Członkowie określili swoje plany mające 
na celu podjęcie działań przyjaznych dla środowiska w 8 regionach: 
Zlin (Czechy), Limbazi (Łotwa), Velky Krits (Słowacja) Kaunas 
(Litwa), powiat Nowa Sól (Polska), Evros (Grecja), Saaremaa Is-
land (Estonia) i Alta Locride (Włochy).
Potencjał, jaki energetyka odnawialna może wnieść w rozwój lokalny i re-
gionalny został uwzględniony w „Europejskiej polityce regionalnej na lata 
2007–2013”. Z analizy dokumentów programowych przygotowanych 
przez kraje członkowskie na ten okres wynika, że w projekty energetyki 
odnawialnej zostanie zainwestowane 4,8 mld euro – 3,6 mld euro zo-
stanie przeznaczone dla regionów objętych celem Konwergencji, 977 mln 
euro na rozwój konkurencyjności regionalnej i regionów mających na celu 
zwiększanie zatrudnienia, 219 mln na europejską współpracę terytorial-
ną. W porównaniu z okresem 2000–2006 kwota ta jest pięć razy wyż-
sza dla celu Konwergencja i siedem razy wyższa dla Konkurencyjności 
Regionalnej i Zatrudnienia. Dodatkowo w nowych programach polityki 
regionalnej znalazła się alokacja 63,8 mld euro na wsparcie projektu ba-
dań i rozwoju technologicznego (RTD) państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej i regionów. Część funduszy z tego programu jest przeznaczona 
na badania w energetyce wiatrowej. W końcu KE zwiększyła wsparcie 
dla projektowania programów regionalnych poprzez inicjatywę Regiony 
dla Zmian Gospodarczych, w których za najważniejszy priorytet uznaje 
energię przyjazną środowisku.
Europejska polityka regionalna jest świetną okazją, aby pomóc regio-
nom czerpać korzyści z gospodarki zmierzającej do zmniejszenia wy-
korzystywania węgla poprzez inwestycje w tych regionach. To z kolei 
pomoże zapewnić bezpieczeństwo i stworzyć miejsca pracy w nowych 
formach działalności i oczywiście pomoże utrzymać konkurencyjność 
regionów europejskich.
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Powyższy tekst skierowany został w formie listu 
do uczestników Międzynarodowej Konferencji pt. 
„Energetyka odnawialna w Unii Europejskiej i w Polsce 
w perspektywie roku 2020” zorganizowanej przez 
Polską Izbę Gospodarczą Energii Odnawialnej w dniu 
25 lutego 2008 r. w Warszawie.
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