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Poprawka 1
Norbert Neuser

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina Komisji, że polityka 
energetyczna UE musi odpowiadać innym 
priorytetowym obszarom polityki Unii, w 
tym bezpieczeństwu, polityce zagranicznej
i sąsiedzkiej, handlowi oraz obszarom 
polityki rozwoju, aby zapewnić 
skuteczność tej polityki energetycznej, a 
także spójność i wiarygodność unijnej 
polityki zagranicznej;

1. przypomina Komisji, że polityka 
energetyczna UE musi odpowiadać innym 
priorytetowym obszarom polityki Unii, w 
tym polityce przeciwdziałania zmianie 
klimatu i polityce ochrony środowiska,
bezpieczeństwu, polityce zagranicznej i 
sąsiedzkiej, handlowi oraz obszarom 
polityki rozwoju, aby zapewnić 
skuteczność tej polityki energetycznej, a 
także spójność i wiarygodność unijnej 
polityki zagranicznej;

Or. en

Poprawka 2
Justas Vincas Paleckis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina Komisji, że polityka 
energetyczna UE musi odpowiadać innym 
priorytetowym obszarom polityki Unii, w 
tym bezpieczeństwu, polityce zagranicznej 
i sąsiedzkiej, handlowi oraz obszarom 
polityki rozwoju, aby zapewnić 
skuteczność tej polityki energetycznej, a 
także spójność i wiarygodność unijnej 
polityki zagranicznej;

1. przypomina Komisji, że polityka 
energetyczna UE musi odpowiadać innym 
priorytetowym obszarom polityki Unii, w 
tym bezpieczeństwu, polityce 
przeciwdziałania zmianie klimatu,
polityce zagranicznej i sąsiedzkiej, 
handlowi oraz obszarom polityki rozwoju, 
aby zapewnić skuteczność tej polityki 
energetycznej, a także spójność i 
wiarygodność unijnej polityki 
zagranicznej;

Or. lt



PE496.671v02-00 4/28 AM\916432PL.doc

PL

Poprawka 3
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina Komisji, że polityka 
energetyczna UE musi odpowiadać innym 
priorytetowym obszarom polityki Unii, w 
tym bezpieczeństwu, polityce zagranicznej 
i sąsiedzkiej, handlowi oraz obszarom 
polityki rozwoju, aby zapewnić 
skuteczność tej polityki energetycznej, a 
także spójność i wiarygodność unijnej 
polityki zagranicznej;

1. przypomina Komisji, że polityka 
energetyczna UE musi odpowiadać innym 
priorytetowym obszarom polityki Unii, w 
tym bezpieczeństwu, polityce zagranicznej 
i sąsiedzkiej, handlowi, polityce w zakresie 
praw człowieka i demokracji oraz 
obszarom polityki rozwoju, aby zapewnić 
skuteczność tej polityki energetycznej, a 
także spójność i wiarygodność unijnej 
polityki zagranicznej;

Or. en

Poprawka 4
Nadezhda Neynsky

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina Komisji, że polityka 
energetyczna UE musi odpowiadać innym 
priorytetowym obszarom polityki Unii, w 
tym bezpieczeństwu, polityce zagranicznej 
i sąsiedzkiej, handlowi oraz obszarom
polityki rozwoju, aby zapewnić 
skuteczność tej polityki energetycznej, a 
także spójność i wiarygodność unijnej 
polityki zagranicznej;

1. wzywa do natychmiastowego 
dostosowania polityki energetycznej UE 
do innych priorytetowych obszarów 
polityki Unii, w tym bezpieczeństwa, 
polityki zagranicznej i sąsiedzkiej, handlu
oraz obszarów polityki rozwoju, aby 
zapewnić skuteczność tej polityki 
energetycznej, a także spójność i 
wiarygodność unijnej polityki 
zagranicznej;

Or. en
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Poprawka 5
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina Komisji, że polityka 
energetyczna UE musi odpowiadać innym 
priorytetowym obszarom polityki Unii, w 
tym bezpieczeństwu, polityce zagranicznej 
i sąsiedzkiej, handlowi oraz obszarom 
polityki rozwoju, aby zapewnić 
skuteczność tej polityki energetycznej, a 
także spójność i wiarygodność unijnej 
polityki zagranicznej;

1. przypomina Komisji, że polityka 
energetyczna UE musi odpowiadać innym 
priorytetowym obszarom polityki Unii, w 
tym bezpieczeństwu, polityce zagranicznej 
i sąsiedzkiej, handlowi oraz obszarom 
polityki rozwoju, aby zapewnić 
skuteczność tej polityki energetycznej, a 
także spójność i wiarygodność unijnej 
polityki zagranicznej; zauważa, że praca 
na rzecz zwiększenia niezależności 
energetycznej UE przyczynia się do 
zwiększenia znaczenia UE na arenie 
międzynarodowej;

Or. es

Poprawka 6
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina Komisji Europejskiej, że 
głównymi celami polityki energetycznej 
Unii Europejskiej powinny być 
zapewnienie dostaw energii oraz 
zmniejszenie ogromnej zależności 
energetycznej Unii Europejskiej w tym 
zakresie;

Or. es

Poprawka 7
Norbert Neuser
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że polityka energetyczna UE 
nie powinna narażać na szwank 
konkurencyjności Unii, ani nie powinna 
przyczyniać się do zagrożenia ucieczką 
emisji; wzywa w związku z tym Komisję 
do przedstawienia inicjatyw na wypadek 
braku osiągnięcia globalnych porozumień 
w sprawie ochrony klimatu;

2. podkreśla, że polityka energetyczna UE 
powinna skupiać się na opcjach „no 
regrets” zakładających wysoki poziom 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii oraz wysoką efektywność 
energetyczną, tak aby nie narażać na 
szwank konkurencyjności Unii poprzez 
nadmierną zależność od zewnętrznych 
dostawców paliw kopalnych, których ceny 
mogą znacznie wzrosnąć w przyszłości,
oraz że nie powinna przyczyniać się do 
zagrożenia ucieczką emisji; wzywa w 
związku z tym Komisję do przedstawienia 
inicjatyw na rzecz ochrony 
konkurencyjności UE na wypadek braku 
osiągnięcia globalnych porozumień w 
sprawie ochrony klimatu;

Or. en

Poprawka 8
Graham Watson

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że polityka energetyczna UE 
nie powinna narażać na szwank 
konkurencyjności Unii, ani nie powinna 
przyczyniać się do zagrożenia ucieczką 
emisji; wzywa w związku z tym Komisję 
do przedstawienia inicjatyw na wypadek 
braku osiągnięcia globalnych porozumień 
w sprawie ochrony klimatu;

2. podkreśla, że poprzez rozwój gospodarki 
ekologicznej polityka energetyczna UE nie 
powinna narażać na szwank 
konkurencyjności Unii, lecz ją wspierać, 
oraz że nie powinna przyczyniać się do 
zagrożenia ucieczką emisji; wzywa w 
związku z tym Komisję do przedstawienia 
inicjatyw na wypadek braku osiągnięcia 
globalnych porozumień w sprawie ochrony 
klimatu;

Or. en
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Poprawka 9
Konrad Szymański

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że polityka energetyczna UE 
nie powinna narażać na szwank 
konkurencyjności Unii, ani nie powinna 
przyczyniać się do zagrożenia ucieczką 
emisji; wzywa w związku z tym Komisję 
do przedstawienia inicjatyw na wypadek 
braku osiągnięcia globalnych porozumień 
w sprawie ochrony klimatu;

2. podkreśla, że polityka energetyczna UE 
nie powinna narażać na szwank 
konkurencyjności Unii ani nie powinna 
przyczyniać się do zagrożenia ucieczką 
emisji; wzywa w związku z tym Komisję 
do przedstawienia inicjatyw na wypadek 
braku osiągnięcia globalnych porozumień 
w sprawie ochrony klimatu oraz do 
przedłożenia dodatkowej oceny 
zawierającej sugestie dotyczące 
zalecanych działań, które mogą zapobiec 
ryzyku ucieczki emisji spowodowanej 
przeniesieniem produkcji poza UE, a 
przede wszystkim analizę dodatkowych 
scenariuszy w razie podjęcia 
ograniczonych działań globalnych w 
zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla 
lub ich niepodjęcia;

Or. en

Poprawka 10
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że polityka energetyczna UE 
nie powinna narażać na szwank 
konkurencyjności Unii, ani nie powinna 
przyczyniać się do zagrożenia ucieczką 
emisji; wzywa w związku z tym Komisję 
do przedstawienia inicjatyw na wypadek 
braku osiągnięcia globalnych porozumień 

2. podkreśla, że polityka energetyczna UE 
nie powinna narażać na szwank 
konkurencyjności Unii ani nie powinna 
przyczyniać się do zagrożenia ucieczką 
emisji; wzywa w związku z tym Komisję 
do przedstawienia inicjatyw na wypadek 
braku osiągnięcia globalnych porozumień 
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w sprawie ochrony klimatu; w sprawie ochrony klimatu; przypomina, 
że polityka energetyczna UE powinna w 
odpowiednio wyważony sposób opierać się 
na trzech filarach mających na celu 
wdrożenie środków wspierających 
bezpieczną, zrównoważoną i 
konkurencyjną energię;

Or. en

Poprawka 11
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na rozwój wydarzeń na 
światowych rynkach energii, w tym na 
większą rolę gazu ziemnego z 
niekonwencjonalnych źródeł energii oraz 
na nowe technologie, zmieniające się 
modele popytu i podaży, a także 
pojawianie się nowych krajów będących 
producentami i krajów tranzytowych, 
które to kwestie należy uwzględnić 
podczas kształtowania polityki 
energetycznej UE;

Or. en

Poprawka 12
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że w Traktacie UE apeluje 
się o solidarność pomiędzy państwami 
członkowskimi, która powinna być częścią 
zarówno codziennej pracy, jak i 
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zarządzania kryzysowego w wewnętrznej i 
zewnętrznej polityce energetycznej; wzywa 
Komisję do podania jasnej definicji 
„solidarności energetycznej” w celu 
dopilnowania, aby stosowały ją wszystkie 
państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 13
Graham Watson

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
określenia strategicznych priorytetów 
zewnętrznej polityki energetycznej przy 
jednoczesnym kontynuowaniu czynnej 
polityki klimatycznej poprzez angażowanie 
kluczowych partnerów, takich jak Stany 
Zjednoczone i pięć krajów 
stowarzyszonych w ramach BRICS 
(Brazylia, Rosja, India, Chiny i RPA);

3. wzywa Komisję i Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
określenia strategicznych priorytetów 
zewnętrznej polityki energetycznej przy 
jednoczesnym kontynuowaniu czynnej 
polityki klimatycznej poprzez angażowanie 
wszystkich stron Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu, w tym Stanów Zjednoczonych i 
pięciu krajów stowarzyszonych w ramach 
BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i 
RPA), a także innych partnerów, takich 
jak Tajwan;

Or. en

Poprawka 14
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
określenia strategicznych priorytetów 

3. wzywa Komisję i Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
określenia strategicznych priorytetów 
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zewnętrznej polityki energetycznej przy
jednoczesnym kontynuowaniu czynnej 
polityki klimatycznej poprzez angażowanie 
kluczowych partnerów, takich jak Stany 
Zjednoczone i pięć krajów 
stowarzyszonych w ramach BRICS 
(Brazylia, Rosja, India, Chiny i RPA);

zewnętrznej polityki energetycznej z
uwzględnieniem ogromnej zależności 
energetycznej kontynentu i jednoczesnym 
kontynuowaniem czynnej polityki 
klimatycznej poprzez angażowanie 
kluczowych partnerów, takich jak Stany 
Zjednoczone i pięć krajów 
stowarzyszonych w ramach BRICS 
(Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA);

Or. es

Poprawka 15
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
określenia strategicznych priorytetów 
zewnętrznej polityki energetycznej przy 
jednoczesnym kontynuowaniu czynnej 
polityki klimatycznej poprzez angażowanie 
kluczowych partnerów, takich jak Stany 
Zjednoczone i pięć krajów 
stowarzyszonych w ramach BRICS 
(Brazylia, Rosja, India, Chiny i RPA);

3. wzywa Komisję i Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
określenia strategicznych priorytetów 
zewnętrznej polityki energetycznej, przy 
jednoczesnym kontynuowaniu czynnej 
polityki klimatycznej, poprzez 
angażowanie kluczowych partnerów, 
takich jak Stany Zjednoczone i kraje 
stowarzyszone w ramach BRICS (Brazylia, 
Rosja, Indie, Chiny i RPA); zwraca w 
szczególności uwagę na potrzebę 
zacieśnienia dialogu w sprawie 
strategicznych kwestii dotyczących 
energii, które leżą we wspólnym interesie, 
oraz zacieśnienia współpracy w zakresie 
polityk energetycznych i badań 
naukowych w ramach dedykowanych 
forów, takich jak Rada ds. Energii UE–
USA;

Or. en

Poprawka 16
Jacek Saryusz-Wolski
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca również uwagę na to, że 
znaczenia nabiera prowadzenie 
poszukiwań na polach naftowych i 
gazowych w Morzu Śródziemnym i 
Arktyce; jest zdania, że należy 
niezwłocznie opracować politykę UE w 
zakresie odwiertów ropy naftowej i gazu 
na morzu, obejmującą wytyczenie 
wyłącznych stref ekonomicznych (w.s.e.) 
państw członkowskich UE i odpowiednich 
państw trzecich zgodnie z Konwencją 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 
którą podpisały wszystkie państwa 
członkowskie i UE jako taka;

Or. en

Poprawka 17
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że Unia Europejska 
powinna utrzymać silną pozycję 
polityczną podczas procesu przyznawania 
praw do licencji na odwierty oraz 
wytyczania w.s.e., w celu zapobieżenia 
napięciom w relacjach z państwami 
trzecimi; zaznacza, że kwestię energii 
należy wykorzystywać jako siłę sprzyjającą 
pokojowi, współpracy i stabilności;

Or. en
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Poprawka 18
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. odnotowuje znaczenie zakrojonej na 
szeroką skalę współpracy w regionie 
arktycznym, zwłaszcza pomiędzy krajami 
leżącymi na obszarze euroatlantyckim;
apeluje zatem do Komisji o 
przeprowadzenie całościowej oceny 
korzyści i zagrożeń obecności UE w 
regionie Arktyki;

Or. en

Poprawka 19
Norbert Neuser

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. nalega na zachowanie ogromnej 
ostrożności przy rozważaniu 
przeprowadzania odwiertów ropy naftowej 
i gazu w regionie Arktyki; uwzględniając 
bardzo delikatny i niezastąpiony charakter 
obszarów, zwłaszcza w Wysokiej Arktyce, 
nie należy prowadzić żadnych wierceń, 
dopóki szczegółowe i naukowe analizy 
ryzyka nie pokażą, że możliwe jest 
uniknięcie ryzyka wystąpienia wszystkich 
rodzajów zagrożeń dla środowiska;

Or. en

Poprawka 20
Nadezhda Neynsky
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Projekt opinii
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3e. podkreśla potrzebę dywersyfikacji 
źródeł energii, która stanowi jedyny 
sposób na zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego Unii; w związku z tym 
wzywa Komisję do zacieśnienia stosunków 
w dziedzinie energii z państwami objętymi 
europejską polityką sąsiedztwa oraz 
państwami Azji Środkowej; wzywa 
również do zachowania zgodności z 
trzecim pakietem energetycznym oraz jego 
ścisłego przestrzegania przez wszystkie 
obecne i przyszłe przedsiębiorstwa sektora 
energetycznego działające na obszarze 
Unii;

Or. en

Poprawka 21
Graham Watson

Projekt opinii
Ustęp 3 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3f. podkreśla, że z uwagi na znaczne 
uzależnienie Unii od importu energii, 
dywersyfikacja źródeł dostaw i tras 
tranzytowych oraz rozwój wytwarzanych 
na rynku wewnętrznym unijnych 
odnawialnych źródeł energii są sprawą 
pilną i istotną, ponieważ wspierają 
politykę Unii w zakresie bezpieczeństwa 
zewnętrznego, jej strategiczną rolę i 
niezależność jej polityki zagranicznej;

Or. en
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Poprawka 22
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 3 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3g. jest przekonany, że skuteczniejsze 
zarządzanie na szczeblu globalnym 
przyczyniłoby się do poprawy współpracy z 
państwami będącymi wytwórcami energii, 
krajami tranzytowymi i państwami 
będącymi odbiorcami; uważa, że UE 
powinna zatem odgrywać kluczową rolę w 
zarządzaniu polityką energetyczną na 
szczeblu międzynarodowym w celu 
propagowania przejrzystych i 
niedyskryminujących zasad, osiągnięcia 
zrównoważoności, obniżenia cen i kosztów 
transakcji oraz ustanowienia 
skierowanych do uczestników rynku 
zachęt do konkurowania ceną i jakością;

Or. en

Poprawka 23
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 3 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3h. wzywa Komisję do opracowania 
wyczerpującego zestawu krótko-, średnio-
i długoterminowych priorytetów w 
zakresie polityki energetycznej w ramach 
stosunków z krajami sąsiadującymi, w 
celu ustanowienia wspólnej przestrzeni 
prawnej na podstawie opartych o 
wspólnotowy dorobek prawny zasad i 
norm wewnętrznego rynku energii;
podkreśla znaczenie dalszego 
powiększania Wspólnoty Energetycznej, 
zwłaszcza o państwa objęte Partnerstwem 
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Wschodnim, państwa Azji Środkowej oraz 
państwa regionu Morza Śródziemnego, 
oraz ustanowienia prawnych 
mechanizmów kontroli w celu zajęcia się 
wadliwym wdrażaniem wspólnotowego 
dorobku prawnego;

Or. en

Poprawka 24
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że strategiczne partnerstwo 
Unii z państwami będącymi wytwórcami 
energii oraz z krajami tranzytowymi, w 
szczególności z państwami objętymi 
europejską polityką sąsiedztwa, wymaga 
odpowiednich narzędzi, przewidywalności, 
stabilności i długoterminowych inwestycji;
podkreśla w tym względzie, że cele 
klimatyczne Unii muszą współgrać z 
unijnymi infrastrukturalnymi projektami 
inwestycyjnymi ukierunkowanymi na
dywersyfikację szlaków dostaw oraz 
podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego Unii;

4. domaga się, aby unijne projekty 
związane z infrastrukturą ukierunkowane 
na dywersyfikację szlaków dostaw oraz 
podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego Unii były zgodne z 
unijnymi celami klimatycznymi i 
międzynarodowymi zobowiązaniami w 
zakresie przeciwdziałania zmianie 
klimatu;

Or. en

Poprawka 25
Nadezhda Neynsky

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że strategiczne partnerstwo 4. przypomina, że strategiczne partnerstwo 
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Unii z państwami będącymi wytwórcami 
energii oraz z krajami tranzytowymi, w 
szczególności z państwami objętymi 
europejską polityką sąsiedztwa, wymaga 
odpowiednich narzędzi, przewidywalności, 
stabilności i długoterminowych inwestycji; 
podkreśla w tym względzie, że cele 
klimatyczne Unii muszą współgrać z 
unijnymi infrastrukturalnymi projektami 
inwestycyjnymi ukierunkowanymi na 
dywersyfikację szlaków dostaw oraz 
podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego Unii;

Unii z państwami będącymi wytwórcami 
energii oraz z krajami tranzytowymi 
wymaga odpowiednich narzędzi, 
przewidywalności, stabilności i 
długoterminowych inwestycji; w związku z 
tym przypomina o znaczeniu szybkiego 
ukończenia połączeń międzysystemowych 
z państwami sąsiadującymi w celu 
zacieśnienia stosunków z tymi krajami, a 
także zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego Unii;

Or. en

Poprawka 26
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że strategiczne partnerstwo 
Unii z państwami będącymi wytwórcami 
energii oraz z krajami tranzytowymi, w 
szczególności z państwami objętymi 
europejską polityką sąsiedztwa, wymaga 
odpowiednich narzędzi, przewidywalności, 
stabilności i długoterminowych inwestycji; 
podkreśla w tym względzie, że cele 
klimatyczne Unii muszą współgrać z 
unijnymi infrastrukturalnymi projektami 
inwestycyjnymi ukierunkowanymi na 
dywersyfikację szlaków dostaw oraz 
podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego Unii;

4. przypomina, że strategiczne partnerstwo 
Unii z państwami będącymi wytwórcami 
energii oraz z krajami tranzytowymi, w 
szczególności z państwami objętymi 
europejską polityką sąsiedztwa, wymaga 
odpowiednich narzędzi, przewidywalności, 
stabilności i długoterminowych inwestycji 
w pełni zgodnych z przepisami 
dotyczącymi wewnętrznego rynku energii; 
podkreśla w tym względzie, że cele 
klimatyczne Unii muszą współgrać z 
długofalowymi unijnymi 
infrastrukturalnymi projektami 
inwestycyjnymi ukierunkowanymi na 
dywersyfikację szlaków dostaw oraz 
podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego Unii, takimi jak 
południowy korytarz gazowy oraz 
gazociąg Nabucco;

Or. en
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Poprawka 27
Evgeni Kirilov

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że strategiczne partnerstwo 
Unii z państwami będącymi wytwórcami 
energii oraz z krajami tranzytowymi, w 
szczególności z państwami objętymi 
europejską polityką sąsiedztwa, wymaga 
odpowiednich narzędzi, przewidywalności, 
stabilności i długoterminowych inwestycji; 
podkreśla w tym względzie, że cele 
klimatyczne Unii muszą współgrać z 
unijnymi infrastrukturalnymi projektami 
inwestycyjnymi ukierunkowanymi na 
dywersyfikację szlaków dostaw oraz 
podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego Unii;

4. przypomina, że strategiczne partnerstwo 
Unii z państwami będącymi wytwórcami 
energii oraz z krajami tranzytowymi, w 
szczególności z państwami objętymi 
europejską polityką sąsiedztwa, wymaga 
odpowiednich narzędzi, przewidywalności, 
stabilności i długoterminowych inwestycji; 
jest zaniepokojony brakiem wsparcia dla 
kontynuacji pierwotnego projektu 
Nabucco i innych jasnych propozycji 
alternatywnych prowadzących do 
dywersyfikacji dostaw gazu do Europy 
Południowo-Wschodniej i Środkowej;
podkreśla w tym względzie, że cele 
klimatyczne Unii muszą współgrać z 
unijnymi infrastrukturalnymi projektami 
inwestycyjnymi ukierunkowanymi na 
dywersyfikację szlaków dostaw oraz 
podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego Unii;

Or. en

Poprawka 28
Graham Watson

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że strategiczne partnerstwo 
Unii z państwami będącymi wytwórcami 
energii oraz z krajami tranzytowymi, w 
szczególności z państwami objętymi 
europejską polityką sąsiedztwa, wymaga 

4. przypomina, że strategiczne partnerstwo 
Unii z państwami będącymi wytwórcami 
energii oraz z krajami tranzytowymi, nie 
tylko w odniesieniu do ropy naftowej, 
węgla i gazu, lecz także elektryczności z 
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odpowiednich narzędzi, przewidywalności, 
stabilności i długoterminowych inwestycji; 
podkreśla w tym względzie, że cele 
klimatyczne Unii muszą współgrać z 
unijnymi infrastrukturalnymi projektami 
inwestycyjnymi ukierunkowanymi na 
dywersyfikację szlaków dostaw oraz 
podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego Unii;

odnawialnych źródeł energii, w 
szczególności z państwami objętymi 
europejską polityką sąsiedztwa, wymaga 
odpowiednich narzędzi, przewidywalności, 
stabilności i długoterminowych inwestycji; 
podkreśla w tym względzie, że cele 
klimatyczne Unii muszą współgrać z 
unijnymi infrastrukturalnymi projektami 
inwestycyjnymi ukierunkowanymi na 
dywersyfikację szlaków dostaw zarówno 
paliw kopalnych, jak i elektryczności oraz 
podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego Unii;

Or. en

Poprawka 29
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że strategiczne partnerstwo 
Unii z państwami będącymi wytwórcami 
energii oraz z krajami tranzytowymi, w 
szczególności z państwami objętymi 
europejską polityką sąsiedztwa, wymaga 
odpowiednich narzędzi, przewidywalności, 
stabilności i długoterminowych inwestycji; 
podkreśla w tym względzie, że cele 
klimatyczne Unii muszą współgrać z 
unijnymi infrastrukturalnymi projektami 
inwestycyjnymi ukierunkowanymi na 
dywersyfikację szlaków dostaw oraz 
podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego Unii;

4. przypomina, że strategiczne partnerstwo 
Unii z państwami będącymi wytwórcami 
energii oraz z krajami tranzytowymi, w 
szczególności z państwami objętymi 
europejską polityką sąsiedztwa, wymaga 
odpowiednich narzędzi, przewidywalności, 
stabilności i długoterminowych inwestycji; 
podkreśla w tym względzie, że cele 
klimatyczne Unii muszą współgrać z 
unijnymi infrastrukturalnymi projektami 
inwestycyjnymi ukierunkowanymi na 
dywersyfikację szlaków dostaw oraz 
podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego Unii, ze szczególnym 
naciskiem na rozwój lokalnych źródeł 
energii;

Or. es
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Poprawka 30
Norbert Neuser

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. w kontekście strategicznego podejścia 
do zewnętrznych dostaw energii wzywa do 
poszanowania nadrzędnych unijnych 
celów rozwoju oraz demokracji i praw 
człowieka w związanych z energią 
stosunkach z krajami rozwijającymi się;

Or. en

Poprawka 31
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że polityka energetyczna 
UE nie może być w żaden sposób 
sprzeczna z podstawowymi zasadami, na 
których opiera się UE, odnoszącymi się w 
szczególności do demokracji i praw 
człowieka; w związku z tym wzywa 
Komisję do preferowania w ramach 
stosunków w dziedzinie energii państw 
będących wytwórcami energii i krajów 
tranzytowych, które podzielają i wspierają 
te same wartości;

Or. en

Poprawka 32
Norbert Neuser
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Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla znaczenie przejrzystości, 
nadzoru demokratycznego i 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego w stosunkach z państwami 
trzecimi w dziedzinie energii;

Or. en

Poprawka 33
Norbert Neuser

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. zwraca uwagę na złożoną relację 
między dostawami energii i żywności a 
kwestiami bezpieczeństwa, szczególnie w 
odniesieniu do niezgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju biopaliw 
pierwszej generacji, które mogą mieć 
negatywny wpływ społeczny i 
środowiskowy w krajach rozwijających 
się; w związku z tym zaleca zwiększenie 
inwestycji i postępów w zakresie 
zaawansowanych technologicznie 
biopaliw wytwarzanych zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju z odpadów 
rolnych i alg;

Or. en

Poprawka 34
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4e. w odniesieniu do projektów 
infrastrukturalnych o znaczeniu 
strategicznym, które wpływają na 
bezpieczeństwo dostaw dla całej UE, 
uważa, że Rada powinna udzielić Komisji 
mandatu do prowadzenia negocjacji i że 
udzielenie takiego mandatu należy 
rozważyć także w przypadku innych umów 
międzyrządowych, które uważa się za 
mające istotny wpływ na cele długofalowej 
polityki energetycznej UE, zwłaszcza na 
jej niezależność energetyczną; w związku z 
tym z zadowoleniem przyjmuje postępy 
poczynione w ramach negocjacji 
prowadzonych przez Komisję w sprawie 
umowy pomiędzy UE a Azerbejdżanem i 
Turkmenistanem dotyczącej budowy 
transkaspijskiego systemu rurociągów;

Or. en

Poprawka 35
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4f. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
mechanizmu wymiany informacji w 
odniesieniu do międzyrządowych umów w 
sprawie polityki energetycznej między 
państwami członkowskimi UE a 
państwami trzecimi, biorąc pod uwagę, że 
mechanizm ten ukierunkowany jest na
zwiększenie przejrzystości i skuteczności 
strategii politycznych oraz koordynacji 
między nimi w Unii Europejskiej jako 
całości; podkreśla wkład takiego 
mechanizmu wymiany informacji w 
świadome formułowanie wewnętrznej i 
zewnętrznej polityki energetycznej UE w 
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perspektywie średnio- i długoterminowej;

Or. en

Poprawka 36
Norbert Neuser, Knut Fleckenstein

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do tego, by plan działania w 
zakresie energii UE-Rosja oparty został na 
zasadach obopólnego poszanowania i 
wzajemności, stanowiących podstawę 
Światowej Organizacji Handlu, Traktacie 
karty energetycznej i w przepisach 
trzeciego pakietu energetycznego; wzywa 
Komisję do wdrożenia i skutecznego 
wykonywania sposób unijnych przepisów 
w zakresie konkurencji w stosunku do 
wszystkich przedsiębiorstw sektora 
energetycznego działających na obszarze 
Unii; z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym niedawno przeprowadzone 
dochodzenie w sprawie 
antykonkurencyjnego zachowania 
Gazpromu i potępia politycznie 
umotywowany dekret Federacji Rosyjskiej 
zakazujący swym przedsiębiorstwom 
energetycznym współpracy z instytucjami 
UE;

5. wzywa do tego, by plan działania w 
zakresie energii UE-Rosja oparty został na 
zasadach obopólnego poszanowania i 
wzajemności, stanowiących podstawę 
Światowej Organizacji Handlu, Traktacie 
karty energetycznej i w przepisach 
trzeciego pakietu energetycznego; wzywa 
Komisję do wdrożenia i skutecznego 
wykonywania unijnych przepisów w 
zakresie konkurencji w stosunku do 
wszystkich przedsiębiorstw sektora 
energetycznego działających na obszarze 
Unii; domaga się, aby od każdego 
przedsiębiorstwa sektora energetycznego 
wymagano pełnej współpracy z organami 
dochodzeniowo-śledczymi i potępia 
politycznie umotywowany dekret Federacji 
Rosyjskiej zakazujący swym 
przedsiębiorstwom energetycznym 
współpracy z instytucjami UE;

Or. en

Poprawka 37
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do tego, by plan działania w 
zakresie energii UE-Rosja oparty został na 
zasadach obopólnego poszanowania i 
wzajemności, stanowiących podstawę 
Światowej Organizacji Handlu, Traktacie 
karty energetycznej i w przepisach 
trzeciego pakietu energetycznego; wzywa 
Komisję do wdrożenia i skutecznego 
wykonywania sposób unijnych przepisów 
w zakresie konkurencji w stosunku do 
wszystkich przedsiębiorstw sektora 
energetycznego działających na obszarze 
Unii; z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym niedawno przeprowadzone 
dochodzenie w sprawie 
antykonkurencyjnego zachowania 
Gazpromu i potępia politycznie 
umotywowany dekret Federacji Rosyjskiej 
zakazujący swym przedsiębiorstwom 
energetycznym współpracy z instytucjami 
UE;

5. wzywa do tego, by plan działania w 
zakresie energii UE-Rosja oparty został na 
zasadach obopólnego poszanowania i 
wzajemności określonych w Traktacie 
karty energetycznej i w przepisach 
trzeciego pakietu energetycznego; wzywa 
Komisję do wdrożenia i skutecznego 
wykonywania unijnych przepisów w 
zakresie rynku wewnętrznego i 
konkurencji w stosunku do wszystkich 
przedsiębiorstw sektora energetycznego 
działających na obszarze Unii; z 
zadowoleniem przyjmuje w związku z tym 
niedawno przeprowadzone dochodzenie w 
sprawie antykonkurencyjnego zachowania 
Gazpromu i ubolewa nad politycznie 
umotywowanym przyjęciem dekretu 
Federacji Rosyjskiej uniemożliwiającego 
jej przedsiębiorstwom energetycznym 
współpracę z instytucjami UE;

Or. en

Poprawka 38
Graham Watson

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do tego, by plan działania w 
zakresie energii UE-Rosja oparty został na 
zasadach obopólnego poszanowania i 
wzajemności, stanowiących podstawę 
Światowej Organizacji Handlu, Traktacie 
karty energetycznej i w przepisach 
trzeciego pakietu energetycznego; wzywa 
Komisję do wdrożenia i skutecznego 
wykonywania sposób unijnych przepisów 
w zakresie konkurencji w stosunku do 
wszystkich przedsiębiorstw sektora 

5. wzywa do tego, by plan działania w 
zakresie energii UE-Rosja oparty został na 
zasadach obopólnego poszanowania i 
wzajemności, stanowiących podstawę 
Światowej Organizacji Handlu, Traktacie 
karty energetycznej i w przepisach 
trzeciego pakietu energetycznego; wzywa 
Komisję do wdrożenia i skutecznego 
wykonywania unijnych przepisów w 
zakresie konkurencji w stosunku do 
wszystkich przedsiębiorstw sektora 
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energetycznego działających na obszarze 
Unii; z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym niedawno przeprowadzone 
dochodzenie w sprawie 
antykonkurencyjnego zachowania 
Gazpromu i potępia politycznie 
umotywowany dekret Federacji Rosyjskiej 
zakazujący swym przedsiębiorstwom 
energetycznym współpracy z instytucjami 
UE;

energetycznego działających na obszarze 
Unii; z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym niedawno przeprowadzone 
dochodzenie w sprawie 
antykonkurencyjnego zachowania 
Gazpromu i potępia politycznie 
umotywowany dekret Federacji Rosyjskiej 
zakazujący swym przedsiębiorstwom 
energetycznym współpracy z instytucjami 
UE; wzywa Komisję do zaproponowania 
odpowiedniej reakcji na przyjęcie tego 
dekretu i do zapewnienia tego, by 
dochodzenie było prowadzone dalej;

Or. en

Poprawka 39
Justas Vincas Paleckis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do tego, by plan działania w 
zakresie energii UE-Rosja oparty został na 
zasadach obopólnego poszanowania i 
wzajemności, stanowiących podstawę 
Światowej Organizacji Handlu, Traktacie 
karty energetycznej i w przepisach 
trzeciego pakietu energetycznego; wzywa 
Komisję do wdrożenia i skutecznego 
wykonywania sposób unijnych przepisów 
w zakresie konkurencji w stosunku do 
wszystkich przedsiębiorstw sektora 
energetycznego działających na obszarze 
Unii; z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym niedawno przeprowadzone 
dochodzenie w sprawie 
antykonkurencyjnego zachowania 
Gazpromu i potępia politycznie 
umotywowany dekret Federacji Rosyjskiej 
zakazujący swym przedsiębiorstwom 
energetycznym współpracy z instytucjami 
UE;

5. wzywa do tego, by plan działania w 
zakresie energii UE-Rosja oparty został na 
zasadach obopólnego poszanowania i 
wzajemności, stanowiących podstawę 
Światowej Organizacji Handlu, Traktacie 
karty energetycznej i w przepisach 
trzeciego pakietu energetycznego; wzywa 
Komisję do wdrożenia i skutecznego 
wykonywania unijnych przepisów w 
zakresie konkurencji w stosunku do 
wszystkich przedsiębiorstw sektora 
energetycznego działających na obszarze
Unii; z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym niedawno przeprowadzone 
dochodzenie w sprawie 
antykonkurencyjnego zachowania 
Gazpromu i potępia politycznie 
umotywowany dekret prezydenta Federacji 
Rosyjskiej zakazujący swym 
przedsiębiorstwom energetycznym 
współpracy z instytucjami UE;
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Poprawka 40
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do poparcia włączenia 
tak zwanej klauzuli bezpieczeństwa 
energetycznego do wszystkich umów 
handlowych, układów o stowarzyszeniu i 
umów o partnerstwie i współpracy z 
państwami będącymi wytwórcami energii 
oraz z krajami tranzytowymi, zważywszy 
na to, że wspomniana klauzula pełniłaby 
funkcję kodeksu postępowania oraz 
wyraźnie określała środki, jakie 
należałoby przedsięwziąć w przypadku 
jakiejkolwiek jednostronnej zmiany 
warunków umowy przez jednego z 
partnerów;

Or. en

Poprawka 41
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla potrzebę rozwiązania 
problemu przewidywanego wzrostu 
importu gazu z państw trzecich do UE w 
krótko- i średnioterminowej perspektywie;
ponownie zwraca uwagę na to, że w 
przypadku niektórych regionów i państw 
członkowskich wyzwanie to jest ściśle 
powiązane z zależnością od importu gazu i 
ropy naftowej z jednego państwa 
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trzeciego; przyznaje, że sprostanie temu 
wyzwaniu wymaga między innymi 
zwiększenia roli własnych zasobów 
energetycznych, które są niezbędne do 
zapewnienia konkurencyjności i 
bezpieczeństwa dostaw, a także działań 
ukierunkowanych na dywersyfikację 
portfela dostawców, szlaków dostaw i 
źródeł energii;

Or. en

Poprawka 42
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. stwierdza, że celem strategicznym w 
tym zakresie powinno być utworzenie 
południowego korytarza gazowego oraz 
przejęcie przez ten szlak dostaw do UE 
około 10–20% europejskiego 
zapotrzebowania na gaz do 2020 r., aby 
umożliwić każdemu europejskiemu 
regionowi uzyskanie fizycznego dostępu 
do co najmniej dwóch różnych źródeł 
gazu;

Or. en

Poprawka 43
Nadezhda Neynsky

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do ściślejszej współpracy Rady, 
Komisji i ESDZ w sposób, który umożliwi 
im wspólne zabieranie głosu i działanie w 

6. wzywa do ściślejszej współpracy 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji 
i ESDZ w kwestiach dotyczących 
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kwestiach dotyczących zewnętrznej 
polityki energetycznej.

zewnętrznej polityki energetycznej.

Or. en

Poprawka 44
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do ściślejszej współpracy Rady, 
Komisji i ESDZ w sposób, który umożliwi 
im wspólne zabieranie głosu i działanie w 
kwestiach dotyczących zewnętrznej 
polityki energetycznej.

6. wzywa do ściślejszej współpracy Rady, 
Komisji i ESDZ w sposób, który umożliwi 
im wspólne zabieranie głosu i działanie w 
kwestiach dotyczących zewnętrznej 
polityki energetycznej; podkreśla potrzebę 
stworzenia w ramach ESDZ działu ds. 
polityki energetycznej oraz 
zaangażowania delegatur UE w 
prowadzenie dyplomacji energetycznej na 
miejscu; przypomina, że Parlament 
Europejski powinien być regularnie 
informowany o postępach w tej dziedzinie.

Or. en

Poprawka 45
Konrad Szymański

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do ściślejszej współpracy Rady, 
Komisji i ESDZ w sposób, który umożliwi 
im wspólne zabieranie głosu i działanie w 
kwestiach dotyczących zewnętrznej 
polityki energetycznej.

6. wzywa do większej solidarności między 
państwami członkowskimi oraz ściślejszej 
współpracy Rady, Komisji i ESDZ w 
sposób, który umożliwi im wspólne 
zabieranie głosu i działanie w kwestiach 
dotyczących zewnętrznej polityki 
energetycznej.
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