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WSTĘP
NINIEJSZY MATERIAŁ PRZEDSTAWIA PODSTAWOWE 

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA 

ENERGETYCZNEGO, TAK JAK JE ROZUMIE KOMISJA 

EUROPEJSKA, JEGO WPŁYWU NA ZMNIEJSZAJĄCE 

SIĘ BEZPIECZEŃSTWO LUDZI ZAMIESZKUJĄCYCH 

UNIĘ EUROPEJSKĄ (UE), A TAKŻE JEGO 

NEGATYWNYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE.

  

Ochrona środowiska naturalnego to jeden 

z podstawowych celów UE. Obywatele Unii 

oczekują, że wspierane przez nią inwestycje 

będą korzystne dla ogółu społeczeństwa, 

a jednocześnie będą zapobiegać zmianom 

klimatu oraz ubożeniu zasobów naturalnych.

Unia Europejska jest świadoma, że rozwiązanie 

globalnych problemów środowiskowych wymagać 

będzie ograniczenia własnego zużycia paliw 

kopalnych.

Zmiany klimatu wywierają znaczny 

negatywny wpływ na zdrowie ludzkie, a także 

ograniczają dostęp do pożywienia i wody, przez 

co stanowią poważne zagrożenie dla dalszego 

życia na naszej planecie.

UE, wraz z innymi państwami, uczestniczy 

jednocześnie w globalnym wyścigu o surowce

i energię. Szacuje się, że do 2030 r. Europa 

będzie importować 75% energii. W odpowiedzi 

na zagrożenia wynikające z możliwości odcięcia 

dostaw gazu przez Rosję oraz z rosnącej liczby 

konfliktów w regionach bogatych w surowce, 

np. na Bliskim Wschodzie czy w krajach 

Maghrebu, Unia coraz więcej uwagi poświęca 

kwestii dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia 

w energię. Główne działania przewidziane 

w unijnej polityce energetycznej to budowa

w krajach ościennych szeregu ropociągów 

i gazociągów, farm słonecznych oraz innych 

instalacji do produkcji energii elektrycznej. 

Celem jest zróżnicowanie źródeł pozyskiwania 

energii dla Europy. 

Budowane są rurociągi, dzięki którym możliwe 

będzie transportowanie gazu i ropy z Rosji, 

regionu Morza Kaspijskiego, Bliskiego Wschodu, 

Nigerii oraz Kazachstanu. Uruchamiane są 

połączenia międzysystemowe z państwami 

Maghrebu umożliwiające przesył energii 

elektrycznej. W głównych portach morskich 

Europy budowane są terminale gazowe oraz 

rafinerie ropy służące składowaniu oraz 

przeróbce importowanych surowców.
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Obecny światowy model gospodarowania 

surowcami jest mało demokratyczny i często 

szkodzi całym społeczeństwom, przyczynia się 

do pogwałceń praw człowieka i sprzyja 

konfliktom. Doświadczenia ostatnich 

dziesięcioleci wskazują, że projekty w zakresie 

wydobycia ropy i gazu realizowane w krajach 

rozwijających się nie przynoszą korzyści dla 

obywateli tych krajów, co więcej, często 

osłabiają realizację międzynarodowych 

celów dotyczących walki z ubóstwem oraz 

zapobiegania zmianom klimatu.

 

W wielu przypadkach surowce te są 

eksportowane w celu osiągnięcia zysków

 (które często trafiają do prywatnych kieszeni), 

a obywatele tych krajów pozostają bez dostępu 

do energii. Sytuację pogarsza również fakt, 

że wiele rządów, przy wsparciu 

międzynarodowych instytucji finansowych, 

decyduje się na zniesienie dotacji do paliw 

i energii elektrycznej, przez co energia 

staje się dobrem niedostępnym 

dla ludzi o mniejszych dochodach.

Globalne skutki 
polityki unijnej

Algierskie rezerwy ropy szacowane są na 12 

mld baryłek, przez co kraj ten znajduje się 

w polu zainteresowania zagranicznych 

koncernów naftowych. Złoża ropy i gazu 

stanowią podstawę algierskiej gospodarki, 

kraj ten dostarcza Europie znaczne ilości 

gazu ziemnego. Surowiec jest przesyłany 

gazociągami z pól wydobywczych na Saharze 

do instalacji ulokowanych na wybrzeżu Morza 

Śródziemnego. Mimo tego, Algieria boryka się 

z wysokim poziomem ubóstwa i bezrobocia, 

szczególnie wśród ludzi młodych. W styczniu 

2011 r. wybuchły protesty spowodowane 

podwyżkami cen żywności oraz rosnącym 

bezrobociem – w starciach z siłami 

bezpieczeństwa zginęły dwie osoby. 

W odpowiedzi na żądania protestujących rząd 

zniósł wprowadzony w 1992 r. stan wyjątkowy.

W 2009 roku Algieria, Niger oraz Nigeria 

podpisały porozumienie w sprawie budowy 

wartego wiele miliardów dolarów Gazociągu 

Transsaharyjskiego w celu przesyłu 

nigeryjskiego gazu do regionu Morza 

Śródziemnego. Ma on połączyć istniejące już 

rurociągi: Transmed, Maghreb-Europa, Medgaz 

i Galsi. 

Gazociag 
Transsaharyjski

Jaki jest zwiazek 
europejskich instytucji 
finansowych z bezpieczeń-
stwem energetycznym?

Europejskie instytucje finansowe, 

a więc Europejski Bank Inwestycyjny 

oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 

wykładają na inwestycje energetyczne miliardy 

euro, dzięki czemu mają znaczny wpływ 

na kształtowanie europejskiej polityki 

energetycznej i klimatycznej. Instytucje 

te posiadają także duży potencjał do 

przyśpieszenia transformacji UE 

w kierunku gospodarki opartej 

o energetykę odnawialną oraz 

efektywne wykorzystanie surowców.

Biorąc pod uwagę ostatnią francuską 

interwencję w Mali z powodu ataków grup 

islamistycznych, warto się zastanowić, czy ten 

rurociąg rzeczywiście poprawi czyjeś 

bezpieczeństwo energetyczne, czy też przyczyni 

się do zmniejszenia bezpieczeństwa 

mieszkańców całego regionu.

MCM to kolpania miedzi w Zambii. Jej właścicielem jest 

ponadnarodowy koncern Glancore. Ma olbrzymi wpływ na 

środowisko i życie lokalnych społeczności 

(fot. Anne - Sophie - Simpere)



Gaz z łupków: 
unijne źródło 
bezpieczeństwa 
energetycznego?

Jedną z rozważanych alternatyw dla importu 

paliw kopalnych jest zwiększone wydobycie 

gazu łupkowego w Europie. Idąc za przykła-

dem Stanów Zjednoczonych, gdzie dzięki 

wydobyciu gazu łupkowego zmniejszono 

uzależnienie od importu surowców, niektórzy 

decydenci, przedsiębiorstwa oraz naukowcy 

propagują wykorzystanie gazu z europejskich 

łupków. 

Gaz łupkowy to gaz ziemny znajdujący się 

w formacjach łupków osadowych. Rzeczywiste 

możliwości pozyskania tego surowca z łupków 

europejskich są cały czas nieznane. Ponadto 

w procesie wydobywania gazu łupkowego – 

szczelinowaniu hydraulicznym – stosuje się 

substancje chemiczne, które mogą powodować 

szkody dla środowiska a także obniżać 

standardy życiowe lokalnych społeczności 

z powodu m.in. zanieczyszczeń gleby, 

powietrza, wody a także możliwych niedoborów 

wody.

Toczy się również dyskusja na temat emisji 

gazów cieplarnianych (np. metanu), podczas 

pozyskiwania gazu łupkowego oraz możliwości 

wystąpienia trzęsień ziemi na skutek jego 

wydobycia. W wielu krajach rośnie społeczny 

sprzeciw wobec wydobywania gazu łupkowego, 

a Francja i Bułgaria zabroniły stosowania 

szczelinowania hydraulicznego na swoim 

terenie.

Bezpieczeństwo 
energetyczne 
w 2050 r.
Jeśli Europa chce osiągnąć realne bezpieczeń-

stwo energetyczne, to musi zacząć respektować 

granice wyznaczone przez naszą planetę, 

a podział ograniczonych zasobów Ziemi musi 

być bardziej sprawiedliwy. 

Zamiast inwestować w wydobycie ropy 

i gazu poza swoimi granicami, UE powinna 

ograniczyć własne emisje gazów cieplarnianych 

wspierając rozwój energetyki odnawialnej, np. 

wiatrowej i słonecznej, na własnym terytorium. 

Unia powinna ograniczyć swoje oczekiwania 

co do wzrostu gospodarczego i rozpocząć 

realizację alternatywnej ścieżki rozwoju, 

bez szkód spowodowanych gospodarką 

wysokoemisyjną czy inwestycjami 

w przestarzałe gałęzie przemysłu. 

Rynek ropy i gazu staje się coraz bardziej 

nieprzewidywalny, a Europa nie powinna 

pozostawać uzależniona od tak niestabilnych 

źródeł dostaw. Ostatnie przykłady nagłych 

skoków cen energii potwierdzają, że inwestycje 

w energetykę rozproszoną mogą zwiększyć 

odporność gospodarki na takie zmiany.

W wymiarze globalnym wyzwaniem jest wciąż 

większy dostęp do energii dla ludzi z krajów 

biedniejszych oraz grup zwiększonego ryzyka. 

Bardziej sprawiedliwy dostęp do energii 

i pozostałych podstawowych dóbr i surowców 

byłby krokiem w stronę zapewnienia Europie 

i całemu światu większego bezpieczeństwa 

i lepszej przyszłości.
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