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EU Sustainable Energy Week jest najważniejszą konferencją poświęconą polityce Unii Europejskiej 
w zakresie Energii Odnawialnej, w trakcie której dyskutowane są nowe zasady polityki, najlepsze 
praktyki i najlepsze rozwiązania/propozycje w tym zakresie. 
Tegoroczna konferencja, zorganizowana przez Komisje Europejską, pod hasłem „Lead the Clean 
Energy Transition”. Odbyła się w dniach 5-7 czerwca 2018 w Brukseli. 
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Obrad koncentrowały się wokół następujących obszarów/tematów: 
 

• Transformation of the energy system 
• Clean energy finance 
• Renewables 
• Energy islands 
• Digitalization 
• Energy efficiency 
• Smart cities & regional development  
• Energy storage  
• Consumers 

 
Szczegółowe tematy wystąpień na konferencji: 
 
• Innovation for a clean Energy transition 
• Renewable energy in transport 
• Sustainable energy and digital solutions for financial inclusion and job creation in developing 

countries 
• The need for innovative financing for first of a kind low carbon fuel plants 
• The architects’ contribution to the clean energy transition 
• Active consumer – vulnerable consumer 
• Energy transition in action: EU cities partnership and urban innovative projects 
• SET Plan implementation plans: from a joint vision into investment 
• Paving the way for an ambitious uptake of e-mobility in the EU 
• Energy Communities, pathway for the citizens leading a decentralized transition to energy 

democracy 
• Energy efficient products and market surveillance: strengthening the internal market, achieving 

EU’s energy efficiency goals Lessons from the ground: what ticks with consumers on 
renewables? 

• Europe’s vision for the Energy system of the future 
• Energy storage and sectoral integration 
• Energy poverty: inclusive clean energy transition andbest practice 
• Smart finance to boost healthy,comfortable and accessible buildings 
• Electricity and gas: married forever or happy single? 
• Innovative technologies and regulatory schemes accelerating islands’ decarbonisation 
• Batteries’ role in energy transition 
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• Deep energy renovation 
• Watts in the water: advances in blue energy 
• Smart finance to boost healthy, comfortable and accessible buildings 
• Electricity and gas: married forever or happy single? 
• Innovative technologies and regulatory schemes accelerating islands’ decarbonisation 
• Batteries’ role in energy transition 
• Deep energy renovation 
• Watts in the water: advances in blue energy 
• Scaling up energy efficiency investments: lessons learned through different sustainable 

financing instruments 
• Breaking down the barriers between local action and European policies 
• EU opportunities for the energy transition in the Mediterranean and the GCC regions 
• Clean energy transition on EU islands and beyond 
• Technology pathways: what will the energy system of 2050 look like and what does it mean for 

R&I priorities? 
• How do new technologies help communities engage and understand the local value of energy 

infrastructure projects 
• Energy plans and roadmaps for sustainable future 
• Solidarity and energy communities, how community energy alleviates energy poverty both rural 

and urban 
• From here to there – the path to follow leading on national long-term renovation strategies to 

upgrade our buildings 
• Digitalization of the energy sector – challenges and benefits for consumers 
• EU and non EU Islands: showcasing best practice from around the world 
• Emission Trading Scheme in support of low-carbon transition of the EU energy system and 

industry 
• Energy efficiency/management in industry and SMEs leading to more implementation of 

measures 
• The contribution of energy smart solutions to social cohesion in cities 
• Corporate sourcing of renewable 
• Subnational governments working in partnership to deliver the clean energy transition 
• Energy storytelling: why stories matter to scientists and policy-makers in energy policy 
• ManagEnergy Talk: leading the energy transition – local action, large impacts 
• Limiting methane emissions in the energy sector 
• Leadership in renewables: how will European technologies take us there 
• Going CO2 negative through CCUS: current solutions and future perspectives 
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• Smart specialization and interregional cooperation in energy: from planning to action 
• The value of people power: the case for decentralized solar and demand-side flexibility 
• A fair transition? How can the EU post-2020 budget support local energy leadership? 
• Fresh tactics in the Western Balkans for activating energy efficiency investments in the 

residential sector 
• Circular economy – energy and more 
• Hydrogen and fuel cells greening European industry 
• The Fuel Cells and Hydrogen 
• Energy Performance Contracts to foster energy efficiency in the public sector – how to turn 

difficulties into success? 
• Smart grids, renewables and storage – leading the transition towards a new European energy 

system 
• Coal regions in transition – investing in renewables 
• Shaping an integrated market with hot findings and cool solutions 
• Heating and cooling in Europe – how can we decarbonize the sector by 2050 and fulfil the Paris 

agreement? 
• The changing landscape of renewable energy financing and support 
• Big data, platforms and reference architecture for smart energy services of the future 
• How to make your City more liveable and climate friendly? 
• The Smart Cities Information System can help you, by sharing knowledge and stories from Smart 

Cities projects worth replicating 
• The Mediterranean at the forefront of the energy transition Learning from experience and 

involving energy-citizens; two ways of improving energyrelated policymaking 
• CLEAN ENERGY 4.0: designing a new era for all Europeans together 
• Unlocking the potential of energy efficiency for industry 
• Decarbonisation of the heating and cooling sector: coupling efficiency and renewables with 

security of heat supply 
• Energy Union, Smart Cities and Covenant of Mayors: matching cities and finance 
• The impact of the electrification of bus fleets on the electricity system 
• ITER and fusion: towards a new source of energy on Earth 
 
Szczegółowy program jest dostępny na stronie: http://www.eusew.eu 
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Najważniejsze tematy wystąpień i wnioski z nich wynikające przedstawione są poniżej. 
 
1. Dzień pierwszy 
 

 
W pierwszym dniu debata toczyła się wokół zagadnień związanych z polityką UE związanej 
z transformacją w stronę Czystej Energii (Clean Energy transformation). 
 
Główne postulaty/wnioski:  
• Produkcja „czystej” energii dzisiaj to dla UE już nie szansa, ale konieczność. Europa jest liderem 

w nowych technologiach, ale potrzebne jest ich zdecydowanie szersze ich wdrażanie. Nie można 
czekać z wyborem technologii, bo może być za późno zarówno ze względu na postępujące 
zmiany środowiska, klimatu, ale również dlatego, że w kolejnych latach nadejdą nowe 
technologie więc trzeba już teraz zdecydować się na działania, bo jeżeli nie to utoniemy w 
niekończących się dyskusjach o wyborze drogi, a nie przejdziemy do działań. Zdobyte teraz 
doświadczenia będą podstawą tych nowych technologii i pozwolą nam z nich efektywnie 
korzystać. 

• Konieczne są spotkania i wymiana doświadczeń, pokazanie dobrych praktyk, skutecznych 
działań, przykładów skutecznych rozwiązań zarówno w skali globalnej jak i lokalnej 
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• niezbędne są procesy legislacyjne, które pozwolą ukształtować przyszłość rynku energetycznego 
z punktów widzenia interesu klientów 

 
2. Dzień drugi 
 

 
 
W drugim dniu przedstawiono szereg wystąpień związanych z:  
• przyszłością europejskiego systemu energetycznego 
• finansowaniem - smart finance 
• wyspami energetycznymi 
• efektywnością energetyczną 
• źródłami odnawialnymi 
 
Główne postulaty/wnioski:  
• Europa liderem technologii w zakresie czystej energii, ale potrzebne przełamanie barier, w tym 

finansowych, w sektorze produkcji energii.  
• efektywność energetyczna musi być zwiększona na każdym etapie łańcucha energetycznego od 

producentów aż do odbiorców końcowych, działania muszą być wielotorowe. 
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3. Dzień trzeci 
 

 
 
W trzecim dniu przedstawiono szereg wystąpień dotyczących:  
• inteligentnych sieci energetycznych (smart grids) 
• aspektów społecznych transformacji w stronę czystej energii 
• budowa społecznego kapitału wiążącego wokół czystej energii 
 
4. Wnioski końcowe: 
 
Konsumenci mają dzisiaj w znaczne szerszym zakresie niż dekady temu możliwość decydowania 
i kontrolowania dostaw i zużycia energii. Mogą np. przejść od globalnych producentów/dostawców 
energii do indywidualnych instalacji (panele słoneczne) czy wykorzystać lokalne instalacje (spółki) 
wiatrowe. Otwartą jest jednak kwestia czy mają pełną wiedzę/informację na temat tych możliwości, 
wpływania na lokalną politykę energetyczną? 
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W tym celu należy budować społeczny kapitał wiążący wokół czystej energii i promować: 
 
Korzystanie z odnawialnych źródeł energii jako stylu życia 
• zmiana dostawcy energii, na wytwarzającego w większym stopniu czystą energię (dzięki 

liberalizacji rynku energetycznego UE jest prosta) 
• ważna jest perspektywa ochrony środowiska, ochrony zdrowia, oszczędności finansowe 

w realnej perspektywie czasowej 
 
Zaangażowanie całej lokalnej społeczności 
• przedstawianie lokalnej społeczności całego wachlarza możliwości dostępu do odnawialnych 

źródeł energii 
• przedstawienie przykładów działających instalacji (indywidualnych i/lub spółek) zarówno w 

danym kraju jak i w całej UE. 
• przejście od polityki konsumenckiej do prokonsumenckiej - rozwój energetyki prokonsumenckiej 

powinien być priorytetem w działaniach związanych z odnawialnymi źródłami energii. W 
strategii UE ważnym jest wsparcie dla wytwarzania energii przydomowej poprzez zachętę do 
wytwarzania energii, przechowywania jej z możliwością sprzedaży na rynku. 

 
Co oznacza transformacja w stronę czystej energii? 
Najprościej mówiąc chodzi o przejście od energii pozyskiwanej z paliw kopalnych na rzecz 
„niskowęglowej” technologii opartej na odnawialnych źródłach energii.  
Technologie bazujące na paliwach kopalnych dominowały w Europie w zeszłym stuleciu, aż do 1980 
roku, gdy pojawiły się obawy o zanieczyszczenie środowiska związane z tą produkcją. Równocześnie 
zaczęto zwracać uwagę na szerokie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które 
stopniowo zaczęły zyskiwać poparcie rządów kolejnych państw europejskich. W konsekwencji w 
2008 r. UE przyjęła strategię i przedstawiła plany/harmonogram, zwiększenia udziału energii ze 
źródeł odnawialnych, podniesienia efektywności energetycznej, redukcji emisji CO2.  
 
Realizacja ma przebiegać w etapach: 
do 2020 r.: 
• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20 proc. w stosunku do poziomów z 1990 

r. 
• udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii – 20 proc. 
• poprawa efektywności energetycznej o 20 proc. 
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do 2030 r.: 
• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. 
• udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii –27 proc. 
• poprawa efektywności energetycznej o 27-30 proc. 
• 15 proc. energii w połączeniach międzysystemowych (tzn. 15 proc. energii elektrycznej 

wytwarzanej w UE może być przesyłane do innych państw UE). 
do 2050 r.: 
• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc. w stosunku do poziomów z 1990 r. 
 
Szacuje się, że transformacja w stronę czystej energii wykreuje 900 tys. nowych miejsc pracy 
i zaangażuje środki inwestycyjne na poziomie 177 milionów Euro rocznie. 
 
Przyszłe wyzwania  
Chociaż transformacja w stronę czystej energii nabiera rozpędu to wciąż przed nią spore wyzwania. 
Do najistotniejszych należą: 
• lepsza integracja odnawialnych źródeł energii z sieciami energetycznymi 
• usprawnienie połączeń pomiędzy krajami członkowskimi UE zapewniających bezpieczeństwo 

energetyczne 
• zapewnienie stabilnych dostaw energii przez cały czas, również wtedy gdy nie można pozyskać 

energii słonecznej czy wiatrowej 
• zmiana orientacji na bardziej prorynkową tj. taką gdzie ceny energii odzwierciedlają koszty 

produkcji, tak że konsument może korzystać z energii w okresach gdzie jest ona tańsza 
• unikanie sytuacji gdy decyzje inwestorów (indywidualnych i globalnych) bazować będą na 

dotacjach, a nie na sygnałach/sytuacji rynkowej 
• podniesienie efektywności energetycznej budynków (aktualnie 75% budynków ma niską 

efektywność, którą można w prosty sposób poprawić poprzez lepszą izolację ścian i okien) 
• zapewnienie sieci ładowania pojazdów elektrycznych z dużą ilością punktów dostępowych 
Efektywność energetyczna (zmniejszenie zużycia energii) jest kluczowym zadaniem transformacji w 
stronę czystej energii. 
 
Równoległy rozwoju różnych alternatywnych i komplementarnych źródeł energii odnawialnej. 
Przewodnim tematem konferencji, którego dotyczyła większość wystąpień był rozwoju różnych 
alternatywnych i komplementarnych źródeł energii odnawialnej. Wskazano na, że produkcja energii 
odnawialnej będzie głównie oparta na produkcji energii elektrycznej. 
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Przykład: 
Powierzchnia instalacji solarnych jaka jest potrzebna do zaspokojenia całkowitego zapotrzebowania 
na energię jest pokazana na rysunku poniżej: 
 

 
źródło: Ad Van Wijk, Els Van der Roest, Jos Boeresolar, “Solar Power To The People” 

 
a w przypadku energii wiatrowej 
 

 
źródło: Ad Van Wijk, Els Van der Roest, Jos Boeresolar, “Solar Power To The People” 
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Energia elektryczna otrzymana z odnawialnych źródeł energii może być magazynowana 
i transportowana z wykorzystaniem wodoru. 
 

 
Pozyskiwanie wodoru z wody morskiej 

źródło: Ad Van Wijk, Els Van der Roest, Jos Boeresolar, “Solar Power To The People” 
 

 
Cykl: energia słoneczna-wodór-amoniak 

źródło: Ad Van Wijk, Els Van der Roest, Jos Boeresolar, “Solar Power To The People” 
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W związku z tym, obszar miejski przyszłości może wyglądać tak: 
 

 
źródło: Ad Van Wijk, Els Van der Roest, Jos Boeresolar, “Solar Power To The People” 

 
Rozwiązanie obejmuje różne źródła energii odnawialnej. 
 
Podsumowanie 
 
Transformacja w stronę czystej energii wymaga nowych, innowacyjnych dalekosiężnych 
pomysłów/rozwiązań, które zapewnią sukces przyszłym pokoleniom. 
 


