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Unia energetyczna i przeciwdziałanie zmianom klimatu 
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Komisja Europejska  
– informacje ogólne 

• Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając 
wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz 
realizując politykę i wykonując budżet UE. 

• Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy,             
po jednym z każdego kraju UE  

• Przewodniczący: Jean-Claude Juncker 

• Rok ustanowienia: 1958 

• Siedziba: Bruksela (Belgia) 



Komisja Europejska - zadania 

• Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych 

• Zarządzanie polityką UE i przydział środków 
finansowych 

• Egzekwowanie prawa europejskiego 

• Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej 



Komisja Europejska - skład 

• Komisji składa się z 27 komisarzy* - po jednym                
z każdego państwa UE  

• W skład kolegium komisarzy wchodzą: 
przewodniczący, siedmiu wiceprzewodniczących oraz 
20 komisarzy odpowiedzialnych za poszczególne 
dziedziny polityki 

• Przewodniczący Komisji decyduje o przydziale tek 
(obszarów polityki) poszczególnym komisarzom 

 
*Po referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, z pełnienia funkcji 
zrezygnował Jonathan Hill, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków 
kapitałowych 



Komisja Europejska - skład 



Priorytety Komisji Europejskiej 

1. Miejsca pracy, wzrost 
gospodarczy i inwestycje 

2. Jednolity rynek cyfrowy 

3. Unia energetyczna             
i przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

4. Rynek wewnętrzny 

5. Unia gospodarcza              
i walutowa 

6. Umowa o wolnym 
handlu UE-USA 

7. Sprawiedliwość i prawa 
podstawowe 

8. Imigracja 

9. Pozycja UE na arenie 
międzynarodowej 

10. Demokratyczne zmiany 



Odpowiedzialni komisarze 

Günther H. 
Oettinger  
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Cañete 
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Thyssen  

Pierre 
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Odpowiedzialni komisarze 

Corina Crețu  Elżbieta 
Bieńkowska 

Věra Jourová Carlos Moedas  



Priorytety Komisji Europejskiej 

Musimy połączyć nasze zasoby, 
infrastrukturę i siłę negocjacyjną wobec 

państw trzecich. Musimy 
zdywersyfikować swoje źródła energii       

i obniżyć wysoki poziom zależności 
energetycznej kilku państw członkowskich. 

 

 

Jean-Claude Juncker,  

wytyczne polityczne z 15 lipca 2014 r. 

 

 



Energia w liczbach 

• 6 państw członkowskich importuje gaz tylko od jednego 
dostawcy zewnętrznego 

• 90% ropy naftowej i 66% gazu ziemnego w UE pochodzi      
z importu 

• 75% budynków mieszkalnych w UE jest energetycznie 
niewydajnych 

• 94% transportu używa produktów ropopochodnych, które 
w 90% są importowane 

• Hurtowe ceny energii elektrycznej są o 30% wyższe niż       
w USA, a hurtowe ceny gazu – o ponad 100% Źródło: Komisja Europejska 



Energia w liczbach 

Źródło: Komisja Europejska 

UE importuje 53% swojej energii, przeznaczając na 
ten cel ok. 400 mld 
 94% transportu opiera się na produktach 

ropopochodnych, które w 90% pochodzą 
z importu 
 

75% naszych zasobów 
mieszkaniowych ma niewielką 
efektywność energetyczną 
 

Trzeci pod względem wielkości  
dostawca energii 
 



Unia Energetyczna 

Pakiet o unii energetycznej ma zapewnić 
Europie i jej obywatelom niedrogą, 
bezpieczną i zrównoważoną energię. 
Dotyczy 5 kluczowych obszarów, w tym 
bezpieczeństwa energetycznego, efektywności 
energetycznej i dekarbonizacji. 



Unia Energetyczna w skrócie 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pOZrTU4Kjks 



Europejczycy popierają unię 
energetyczną 
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Energia a klimat 
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Bezpieczeństwo energetyczne,  
solidarność i zaufanie 

 

W pełni zintegrowany  
rynek energii 

 

Efektywność 
energetyczna 

 

Obniżenie emisyjności  
gospodarki 
 

Badania naukowe, 
innowacje                

i konkurencyjność 
 



Praca w grupie 
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Wpływ człowieka na ocieplenie klimatu 
• W grupach 3-5-osobowych pomyślcie 

o wpływie człowieka na ocieplenie 
klimatu 

• Po 10 minutach każda grupa 
przedstawia swoje wnioski 



Przyczyny zmian klimatu 

 Działalność człowieka – spalanie paliw 
kopalnych, wycinanie lasów deszczowych 
czy hodowla zwierząt gospodarskich – ma 
coraz większy wpływ na klimat i temperaturę 
na Ziemi. 

Efekt: ilość gazów cieplarnianych naturalnie 
występujących w atmosferze ogromnie 
wrosły, a to wpłynęło na zwiększenie efektu 
cieplarnianego oraz globalnego ocieplenia. 



Skutki zmian klimatu 

Zmiany klimatu mają wpływ na wszystkie 
części świata. Polarne czapy lodowe 
topnieją, a poziom mórz wzrasta.                   
W niektórych regionach ekstremalne 
zjawiska pogodowe i opady deszczu stają 
się coraz częstsze, podczas gdy inne cierpią z 
powodu ciężkich fal upałów i susz. 

Przewiduje się, że zjawiska te nasilą się       
w ciągu następnych kilkudziesięciu lat. 



Zmiana klimatu – pora działać 
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192 mld. EUR / rok 
ma zostać wydane na ochronę 

klimatu 
 

60% więcej ekstremalnych zjawisk 
pogodowych przez ostatnie 30 lat 
 
 

40% więcej zielonych miejsc  pracy 
 



Ambitne plany do 2030 r. 
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Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% 

Zwiększenie udziału energii odnawialnej w koszyku energetycznym do poziomu 27% 

Zwiększenie efektywności o co najmniej 72% 



Podsumowanie 

 Wykreślanka 

 

Polecenie: Z tabeli wyszukaj pojęcia związane 
z globalnym ociepleniem klimatu. Słowa są 
ukryte pionowo, poziomo  (także wspak). 

 



Pytania? Wątpliwości?  
Skontaktuj się z PIE ED-Rzeszów! 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów  

ul. Sucharskiego 2 

35-225 Rzeszów 

tel. 0048 17 866 01 02 

www.europedirect-rzeszow.pl 

Facebook: www.facebook.com/EDRzeszow 

Twitter: www.twitter.com/EDRzeszow 

YouTube: www.youtube.com/EuropeDirectRzeszow 

  

Masz pytanie na temat Unii Europejskiej? 

Zadzwoń: 00 800 6 7 8 9 10 11 

Sprawdź: ec.europa.eu/europedirect 
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