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Poprawka 1
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że obecne wspólne 
globalne wyzwania w dziedzinie energii 
wymagają od Unii Europejskiej podjęcia 
jednolitych, skutecznych i słusznych 
działań na arenie międzynarodowej, przede 
wszystkim wzmocnienia zewnętrznego 
wymiaru polityki energetycznej oraz 
zwiększenia dywersyfikacji i 
bezpieczeństwa dostaw;

A. mając na uwadze, że obecne wspólne 
globalne wyzwania w dziedzinie energii 
wymagają od Unii Europejskiej podjęcia 
jednolitych, skutecznych i słusznych 
działań na arenie międzynarodowej, przede 
wszystkim wzmocnienia zewnętrznego 
wymiaru polityki energetycznej,
zwiększenia dywersyfikacji dostaw, 
usprawnienia zrównoważonej produkcji i
konsumpcji, realizacji ambitnych celów w 
dziedzinie klimatu oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawka 2
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że obecne wspólne 
globalne wyzwania w dziedzinie energii 
wymagają od Unii Europejskiej podjęcia 
jednolitych, skutecznych i słusznych 
działań na arenie międzynarodowej, przede 
wszystkim wzmocnienia zewnętrznego 
wymiaru polityki energetycznej oraz 
zwiększenia dywersyfikacji i 
bezpieczeństwa dostaw;

A. mając na uwadze, że realizacja celów 
UE w dziedzinie energii i zmiany klimatu 
oraz wspólne globalne wyzwania w 
dziedzinie energii wymagają od Unii 
Europejskiej podjęcia jednolitych, 
skutecznych i słusznych działań na arenie 
międzynarodowej, przede wszystkim 
wzmocnienia zewnętrznego wymiaru 
polityki energetycznej oraz zwiększenia 
dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostaw;

Or. en
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Poprawka 3
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że obecne wspólne 
globalne wyzwania w dziedzinie energii 
wymagają od Unii Europejskiej podjęcia 
jednolitych, skutecznych i słusznych 
działań na arenie międzynarodowej, przede 
wszystkim wzmocnienia zewnętrznego 
wymiaru polityki energetycznej oraz 
zwiększenia dywersyfikacji i 
bezpieczeństwa dostaw;

A. mając na uwadze, że obecne wspólne 
globalne wyzwania w dziedzinie energii 
wymagają od Unii Europejskiej podjęcia 
jednolitych, skutecznych i słusznych 
działań na arenie międzynarodowej, przede 
wszystkim wzmocnienia zewnętrznego 
wymiaru polityki energetycznej, przyjęcia 
jednomyślnego stanowiska w relacjach 
zewnętrznych oraz zwiększenia 
dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostaw;

Or. lt

Poprawka 4
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że obecne wspólne 
globalne wyzwania w dziedzinie energii 
wymagają od Unii Europejskiej podjęcia 
jednolitych, skutecznych i słusznych 
działań na arenie międzynarodowej, przede 
wszystkim wzmocnienia zewnętrznego 
wymiaru polityki energetycznej oraz 
zwiększenia dywersyfikacji i
bezpieczeństwa dostaw;

A. mając na uwadze, że obecne wspólne 
globalne wyzwania w dziedzinie energii 
wymagają od Unii Europejskiej podjęcia 
zintegrowanych, skutecznych i słusznych 
działań na arenie międzynarodowej, przede 
wszystkim wzmocnienia zewnętrznego 
wymiaru polityki energetycznej oraz 
zwiększenia dywersyfikacji zarówno 
źródeł energii, jak i szlaków dostawczych, 
a także podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa dostaw;

Or. en
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Poprawka 5
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że obecne wspólne 
globalne wyzwania w dziedzinie energii 
wymagają od Unii Europejskiej podjęcia 
jednolitych, skutecznych i słusznych 
działań na arenie międzynarodowej, przede 
wszystkim wzmocnienia zewnętrznego 
wymiaru polityki energetycznej oraz 
zwiększenia dywersyfikacji i 
bezpieczeństwa dostaw;

A. mając na uwadze, że obecne wspólne 
globalne wyzwania w dziedzinie energii 
wymagają od Unii Europejskiej podjęcia 
jednolitych, skutecznych, 
skoordynowanych i słusznych działań na 
arenie międzynarodowej, przede 
wszystkim wzmocnienia zewnętrznego 
wymiaru polityki energetycznej oraz 
zwiększenia dywersyfikacji źródeł energii, 
szlaków dostawczych i samych dostaw, a 
także bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawka 6
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że obecne wspólne 
globalne wyzwania w dziedzinie energii 
wymagają od Unii Europejskiej podjęcia 
jednolitych, skutecznych i słusznych 
działań na arenie międzynarodowej, przede 
wszystkim wzmocnienia zewnętrznego 
wymiaru polityki energetycznej oraz 
zwiększenia dywersyfikacji i 
bezpieczeństwa dostaw;

A. mając na uwadze, że obecne wspólne 
globalne wyzwania w dziedzinie energii 
wymagają od Unii Europejskiej podjęcia 
jednolitych, skutecznych i słusznych 
działań na arenie międzynarodowej, przede 
wszystkim wzmocnienia zewnętrznego 
wymiaru polityki energetycznej oraz 
zwiększenia dywersyfikacji źródeł i 
szlaków dostaw, a także podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa dostaw;

Or. en
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Poprawka 7
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że obecne wspólne 
globalne wyzwania w dziedzinie energii 
wymagają od Unii Europejskiej podjęcia 
jednolitych, skutecznych i słusznych 
działań na arenie międzynarodowej, przede 
wszystkim wzmocnienia zewnętrznego 
wymiaru polityki energetycznej oraz 
zwiększenia dywersyfikacji i
bezpieczeństwa dostaw;

A. mając na uwadze, że obecne wspólne 
globalne wyzwania w dziedzinie energii 
wymagają od Unii Europejskiej podjęcia 
wspólnych, skutecznych i słusznych 
działań na arenie międzynarodowej, przede 
wszystkim wzmocnienia zewnętrznego 
wymiaru polityki energetycznej oraz 
zwiększenia dywersyfikacji i 
bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawka 8
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że przy utrzymaniu 
się obecnych tendencji liczba ludności na 
świecie do 2050 r. wyniesie, zgodnie z 
szacunkami, 9 miliardów, globalny 
poziom popytu na energię wzrośnie do 
2030 r. o 40% i będzie generowany 
głównie w krajach nienależących do 
OECD, a światowa presja konkurencyjna 
w zakresie dostępu do zasobów paliw 
kopalnych ze strony wyłaniających się 
gospodarek ulegnie nasileniu;

Or. en
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Poprawka 9
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w następnym 
dziesięcioleciu poziom uzależnienia UE od 
importu energii prawdopodobnie wzrośnie 
z uwagi na wyczerpanie wewnętrznych 
zasobów paliw kopalnych pomimo 
wzrastającego znaczenia odnawialnych 
źródeł energii, efektywności energetycznej 
i badań nad technologiami 
energetycznymi;

B. mając na uwadze, że w następnym 
dziesięcioleciu poziom uzależnienia UE od 
importu energii prawdopodobnie 
dodatkowo wzrośnie z uwagi na 
wyczerpanie wewnętrznych zasobów paliw 
kopalnych, jeśli UE nie będzie w stanie 
podjąć działań zapewniających 
zrównoważenie tych skutków za sprawą 
wzrostu w dziedzinie odnawialnych źródeł 
energii, efektywności energetycznej i 
badań nad technologiami energetycznymi;

Or. en

Poprawka 10
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w następnym 
dziesięcioleciu poziom uzależnienia UE od 
importu energii prawdopodobnie wzrośnie 
z uwagi na wyczerpanie wewnętrznych 
zasobów paliw kopalnych pomimo 
wzrastającego znaczenia odnawialnych 
źródeł energii, efektywności energetycznej 
i badań nad technologiami 
energetycznymi;

B. mając na uwadze, że w następnym 
dziesięcioleciu poziom uzależnienia UE od 
importu energii prawdopodobnie wzrośnie 
z uwagi na wyczerpanie wewnętrznych 
zasobów paliw kopalnych pomimo 
wzrastającego poziomu produkcji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
efektywności energetycznej i badań nad 
technologiami energetycznymi;

Or. en
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Poprawka 11
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna ma kluczowe znaczenie dla 
zmniejszania zależności UE od dostaw
energii zza granicy oraz zwiększania 
geopolitycznej niezależności i 
bezpieczeństwa energetycznego UE, 
ponieważ UE wydaje rocznie ponad 400 
mld euro na import energii. Mając na 
uwadze, że realizacja celu dotyczącego 
zaoszczędzenia co najmniej 20% energii 
nie tylko zwiększy nasze bezpieczeństwo 
energetyczne, ale także obniży o co 
najmniej 50 mld euro rocznie odpływ 
bogactwa z gospodarek UE do krajów 
wytwarzających energię;

Or. en

Poprawka 12
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że ważne jest, aby 
UE nadała priorytet zabezpieczaniu i
rozwijaniu wewnętrznych zasobów paliw 
kopalnych, zwłaszcza znaczących rezerw 
odkrytych niedawno na Morzu 
Śródziemnym, które zmniejszyłyby 
zależność Europy od importu energii; 
mając na uwadze duże możliwości w 
zakresie współpracy w dziedzinie 
wspólnego rozwoju i eksploatacji zasobów 
paliw kopalnych z państwami 
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sąsiadującymi z UE;

Or. en

Poprawka 13
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że UE importuje 
ok. jedną czwartą swoich zasobów gazu 
ziemnego i jedną czwartą zasobów ropy z 
Rosji; mając na uwadze, że jednocześnie 
Rosja eksportuje do UE niewiele mniej niż 
trzy czwarte swojej produkcji gazu 
ziemnego oraz dużo więcej niż 80% swojej 
produkcji ropy; mając na uwadze, że 
niesie to z sobą potencjał w zakresie 
obopólnie korzystnych partnerstw;

Or. en

Poprawka 14
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że UE staje się
poważnym importerem paliw kopalnych, 
co z jednej strony świadczy o coraz 
większym uzależnieniu UE od przywozu 
oraz dostawców zewnętrznych, z drugiej 
jednak poprawia pozycję UE jako ważnego 
nabywcy na ogólnoświatowych rynkach 
energii;

D. mając na uwadze, że UE jest jednym z 
głównych importerów paliw kopalnych, co 
z jednej strony świadczy o coraz większym 
uzależnieniu UE od przywozu oraz 
dostawców zewnętrznych; mając na 
uwadze, że wynika z tego potrzeba, aby UE
przemawiała jednym głosem w celu 
uzyskania silniejszej pozycji jako ważny 
nabywca na ogólnoświatowych rynkach 
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energii;

Or. en

Poprawka 15
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Pilar 
del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że UE staje się
poważnym importerem paliw kopalnych, 
co z jednej strony świadczy o coraz 
większym uzależnieniu UE od przywozu 
oraz dostawców zewnętrznych, z drugiej 
jednak poprawia pozycję UE jako ważnego 
nabywcy na ogólnoświatowych rynkach 
energii;

D. mając na uwadze, że UE stała się już
poważnym importerem paliw kopalnych, 
co z jednej strony świadczy o coraz 
większym uzależnieniu UE od przywozu 
oraz dostawców zewnętrznych, z drugiej 
jednak poprawia pozycję UE jako ważnego 
nabywcy na ogólnoświatowych rynkach 
energii;

Or. en

Poprawka 16
András Gyürk

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że UE staje się 
poważnym importerem paliw kopalnych, 
co z jednej strony świadczy o coraz 
większym uzależnieniu UE od przywozu 
oraz dostawców zewnętrznych, z drugiej 
jednak poprawia pozycję UE jako ważnego 
nabywcy na ogólnoświatowych rynkach 
energii;

D. mając na uwadze, że UE staje się 
poważnym importerem paliw kopalnych, 
co z jednej strony świadczy o coraz 
większym uzależnieniu UE od przywozu 
oraz dostawców zewnętrznych i krajów 
tranzytowych, z drugiej jednak poprawia 
pozycję UE jako ważnego nabywcy na 
ogólnoświatowych rynkach energii;

Or. en
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Poprawka 17
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że rosnąca liczba 
ludności oraz podnoszenie norm mogą do 
2030 r. zwiększyć ogólnoświatowy popyt 
na energię o 40%; mając na uwadze, że 
wysoki i rosnący stopień zależności UE od 
importu energii wymaga wdrożenia 
polityki, która odzwierciedli i uwzględni 
powyższe fakty;

Or. en

Poprawka 18
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że źródła energii 
powinny być wykorzystywane wyłącznie 
do celów gospodarczych, jednak w obliczu 
nieskoordynowanych działań UE zasoby 
energii stają się często instrumentem 
politycznym państw trzecich;

Or. lt

Poprawka 19
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt Db preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że wspólna 
zewnętrzna polityka energetyczna, oparta 
na solidarności, dywersyfikacji i 
współpracy strategicznej także z krajami 
będącymi głównymi odbiorcami energii, a 
także na upowszechnianiu rodzimych 
odnawialnych źródeł energii, stworzyłaby 
synergię na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw do Unii 
Europejskiej, zwiększyłaby zdolność UE 
do podejmowania działań w kwestiach 
dotyczących polityki zagranicznej i 
wiarygodności Unii jako globalnego 
gracza, w tym także w dziedzinie zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 20
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wrogie przejęcia 
dokonywane na rynku energii UE przez 
nieprzejrzyste podmioty zagraniczne to 
zagrożenia, które wymagają 
rygorystycznego stosowania unijnych reguł 
konkurencji w celu zapewnienia właściwie 
funkcjonującego rynku wewnętrznego i 
zapobieżenia zakłóceniom oraz kryzysom 
dostaw gazu w przyszłości;

E. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa z 
państw trzecich czerpią korzyści z 
otwarcia rynku energii UE i powinny w 
pełni przestrzegać unijnych reguł 
konkurencji oraz odnośnych przepisów;

Or. en

Poprawka 21
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wrogie przejęcia 
dokonywane na rynku energii UE przez 
nieprzejrzyste podmioty zagraniczne to 
zagrożenia, które wymagają 
rygorystycznego stosowania unijnych reguł 
konkurencji w celu zapewnienia właściwie 
funkcjonującego rynku wewnętrznego i 
zapobieżenia zakłóceniom oraz kryzysom 
dostaw gazu w przyszłości;

E. mając na uwadze, że wrogie przejęcia 
dokonywane na rynku energii UE przez 
nieprzejrzyste podmioty zagraniczne to 
zagrożenia, które wymagają 
rygorystycznego stosowania unijnych reguł 
konkurencji w celu zapewnienia właściwie 
funkcjonującego rynku wewnętrznego i 
zapobieżenia zakłóceniom oraz kryzysom 
dostaw gazu w przyszłości, jak również 
zmniejszenia wpływu nieprzejrzystych 
podmiotów gospodarczych w sektorze 
energetycznym UE;

Or. lt

Poprawka 22
András Gyürk

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wrogie przejęcia 
dokonywane na rynku energii UE przez 
nieprzejrzyste podmioty zagraniczne to 
zagrożenia, które wymagają 
rygorystycznego stosowania unijnych reguł 
konkurencji w celu zapewnienia właściwie 
funkcjonującego rynku wewnętrznego i 
zapobieżenia zakłóceniom oraz kryzysom 
dostaw gazu w przyszłości;

E. mając na uwadze, że wrogie przejęcia 
dokonywane na rynku energii UE przez 
nieprzejrzyste podmioty zagraniczne to 
zagrożenia, które wymagają 
rygorystycznego stosowania unijnych reguł 
konkurencji w celu zapewnienia właściwie 
funkcjonującego rynku wewnętrznego 
dysponującego zdywersyfikowanymi 
dostawami energii i zapobieżenia 
zakłóceniom oraz kryzysom dostaw gazu i 
ropy naftowej w przyszłości;

Or. en

Poprawka 23
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wrogie przejęcia 
dokonywane na rynku energii UE przez 
nieprzejrzyste podmioty zagraniczne to 
zagrożenia, które wymagają 
rygorystycznego stosowania unijnych reguł 
konkurencji w celu zapewnienia właściwie 
funkcjonującego rynku wewnętrznego i 
zapobieżenia zakłóceniom oraz kryzysom 
dostaw gazu w przyszłości;

E. mając na uwadze, że nieprzejrzyste 
praktyki handlowe i wrogie przejęcia 
dokonywane na rynku energii UE przez 
nieprzejrzyste podmioty zagraniczne to 
zagrożenia, które wymagają 
rygorystycznego stosowania unijnych reguł 
konkurencji w celu zapewnienia właściwie 
funkcjonującego rynku wewnętrznego i 
zapobieżenia zakłóceniom oraz kryzysom 
dostaw gazu w przyszłości;

Or. en

Poprawka 24
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że niektórzy 
dostawcy energii do UE pokazali, iż ich 
interesy narodowe mają pierwszeństwo 
przed zapewnianiem stabilnych dostaw 
energii do UE;

Or. en

Poprawka 25
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że działania służące 
zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw 
podejmowane wyłącznie na szczeblu 
krajowym okazały się niewystarczające i 

F. mając na uwadze, że działania służące 
zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw i 
negocjacje dotyczące cen importu 
zasobów naturalnych podejmowane 
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nie gwarantują ochrony długoterminowych 
interesów wszystkich państw 
członkowskich UE;

wyłącznie na szczeblu krajowym okazały 
się niewystarczające i nie gwarantują 
ochrony długoterminowych interesów 
wszystkich państw członkowskich UE 
możliwie najmniejszym kosztem;

Or. lt

Poprawka 26
András Gyürk

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że działania służące 
zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw 
podejmowane wyłącznie na szczeblu 
krajowym okazały się niewystarczające i 
nie gwarantują ochrony długoterminowych 
interesów wszystkich państw 
członkowskich UE;

F. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie są w coraz większym stopniu 
wzajemnie powiązane i w związku z tym
działania służące zapewnieniu 
bezpieczeństwa dostaw podejmowane 
wyłącznie na szczeblu krajowym okazały 
się niewystarczające i nie gwarantują 
ochrony długoterminowych interesów 
wszystkich państw członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 27
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie w dalszym ciągu nie 
uwzględniają wspólnych interesów UE w 
swoich działaniach w dziedzinie dostaw 
energii;

Or. en
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Poprawka 28
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że utrzymanie 
obecnego niejednorodnego wzorca dostaw 
i poziomu zależności od przywozu wśród 
państw członkowskich UE (zachodnie 
państwa członkowskie: dużo importują, 
ale są w niewielkim stopniu zależne od 
Rosji; wschodnie państwa członkowskie: 
importują stosunkowo niewiele, ale są w 
znacznym stopniu zależne od Rosji) byłoby 
niebezpieczne, tylko w pełni zintegrowany 
europejski rynek energii, którego 
funkcjonowanie opiera się na solidarności, 
umożliwia dostateczne sprostanie 
wyzwaniom związanym z 
bezpieczeństwem dostaw energii;

H. mając na uwadze, że tylko w pełni 
zintegrowany europejski rynek energii, 
którego funkcjonowanie opiera się na 
solidarności, umożliwia dostateczne 
sprostanie wyzwaniom związanym z 
bezpieczeństwem dostaw energii i 
wynikającym z różnic w składzie i udziale 
importu energii w poszczególnych 
państwach członkowskich,

Or. en

Poprawka 29
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że utrzymanie 
obecnego niejednorodnego wzorca dostaw 
i poziomu zależności od przywozu wśród 
państw członkowskich UE (zachodnie 
państwa członkowskie: dużo importują, ale 
są w niewielkim stopniu zależne od Rosji; 
wschodnie państwa członkowskie: 
importują stosunkowo niewiele, ale są w 
znacznym stopniu zależne od Rosji) byłoby 
niebezpieczne, tylko w pełni zintegrowany 
europejski rynek energii, którego 
funkcjonowanie opiera się na solidarności, 

H. mając na uwadze, że UE postawiła 
sobie za cel, że do końca roku 2015 
pozostałe państwa członkowskie będą 
mieć dostęp do europejskich sieci 
infrastrukturalnych dostaw gazu i 
elektryczności, jako że utrzymanie 
obecnego niejednorodnego wzorca dostaw 
i poziomu zależności od przywozu wśród 
państw członkowskich UE (zachodnie 
państwa członkowskie: dużo importują, ale 
są w niewielkim stopniu zależne od Rosji; 
wschodnie państwa członkowskie: 
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umożliwia dostateczne sprostanie 
wyzwaniom związanym z 
bezpieczeństwem dostaw energii;

importują stosunkowo niewiele, ale są w 
znacznym stopniu zależne od Rosji) byłoby 
niebezpieczne, tylko w pełni zintegrowany 
europejski rynek energii, którego 
funkcjonowanie opiera się na solidarności, 
umożliwia dostateczne sprostanie 
wyzwaniom związanym z 
bezpieczeństwem dostaw energii;

Or. lt

Poprawka 30
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że utrzymanie 
obecnego niejednorodnego wzorca dostaw 
i poziomu zależności od przywozu wśród 
państw członkowskich UE (zachodnie 
państwa członkowskie: dużo importują, ale 
są w niewielkim stopniu zależne od Rosji; 
wschodnie państwa członkowskie: 
importują stosunkowo niewiele, ale są w 
znacznym stopniu zależne od Rosji) byłoby 
niebezpieczne, tylko w pełni zintegrowany 
europejski rynek energii, którego 
funkcjonowanie opiera się na solidarności, 
umożliwia dostateczne sprostanie 
wyzwaniom związanym z 
bezpieczeństwem dostaw energii;

H. mając na uwadze, że utrzymanie 
obecnego niejednorodnego wzorca dostaw 
i poziomu zależności od przywozu wśród 
państw członkowskich UE (zachodnie 
państwa członkowskie: dużo importują, ale 
są w niewielkim stopniu zależne od Rosji; 
wschodnie państwa członkowskie: 
importują stosunkowo niewiele, ale są w 
znacznym stopniu zależne od Rosji) byłoby 
niebezpieczne, tylko połączenie 
efektywnego systemu bezpieczeństwa 
energetycznego (zgodnego z normami UE 
i MAE oraz zarządzanego wspólnie z 
MAE) z w pełni zintegrowanym 
europejskim rynkiem energii, którego 
funkcjonowanie opiera się na solidarności, 
umożliwia dostateczne sprostanie 
wyzwaniom związanym z 
bezpieczeństwem dostaw energii;

Or. en

Poprawka 31
András Gyürk
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Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że utrzymanie 
obecnego niejednorodnego wzorca dostaw 
i poziomu zależności od przywozu wśród 
państw członkowskich UE (zachodnie 
państwa członkowskie: dużo importują, ale 
są w niewielkim stopniu zależne od Rosji; 
wschodnie państwa członkowskie: 
importują stosunkowo niewiele, ale są w 
znacznym stopniu zależne od Rosji) byłoby 
niebezpieczne, tylko w pełni zintegrowany 
europejski rynek energii, którego 
funkcjonowanie opiera się na solidarności, 
umożliwia dostateczne sprostanie 
wyzwaniom związanym z 
bezpieczeństwem dostaw energii;

H. mając na uwadze, że utrzymanie 
obecnych różnic w dywersyfikacji dostaw i 
poziomu zależności od przywozu wśród 
państw członkowskich UE (zachodnie 
państwa członkowskie: dużo importują, ale 
są w niewielkim stopniu zależne od Rosji; 
wschodnie państwa członkowskie: 
importują stosunkowo niewiele, ale są w 
znacznym stopniu zależne od Rosji) byłoby 
nieefektywne, tylko w pełni zintegrowany 
europejski rynek energii, którego 
funkcjonowanie opiera się na wzajemnych 
połączeniach, elastyczności i solidarności, 
umożliwia dostateczne sprostanie 
wyzwaniom związanym z 
bezpieczeństwem dostaw energii;

Or. en

Poprawka 32
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że zapewnienie 
zgodności i spójności stosunków 
zewnętrznych UE z kluczowymi 
producentami, krajami tranzytowymi i 
krajami otrzymującymi ma zasadnicze 
znaczenie, w negocjacjach z potężnymi 
dostawcami energii z państw trzecich 
istotna jest koordynacja strategiczna i 
polityczna na szczeblu wyższym niż 
szczebel państw członkowskich;

I. mając na uwadze, że zapewnienie 
zgodności i spójności stosunków 
zewnętrznych UE z kluczowymi 
producentami, krajami tranzytowymi i 
krajami otrzymującymi ma zasadnicze 
znaczenie, w negocjacjach z potężnymi 
dostawcami energii z państw trzecich 
istotna jest koordynacja strategiczna i 
polityczna wśród państw członkowskich;

Or. en
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Poprawka 33
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Punkt Ia preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że stosunki w 
dziedzinie energii wymagają 
przewidywalności, stabilności i 
długoterminowych inwestycji;

Or. en

Poprawka 34
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Punkt Ib preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że wyzwanie w 
zakresie bezpieczeństwa energetycznego 
polega na ograniczeniu niepewności 
powodującej napięcia pomiędzy 
państwami oraz na zmniejszeniu liczby 
nieskutecznych mechanizmów rynkowych, 
które osłabiają korzyści handlowe 
zarówno dla dostawców, jak i dla 
odbiorców;

Or. en

Poprawka 35
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Punkt Ic preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ic. mając na uwadze, że według 
szacunków w regionie arktycznym 
znajduje się jedna trzecia wciąż 
nieodkrytych światowych zasobów gazu 
oraz 13% nieodkrytych zasobów ropy;

Or. en

Poprawka 36
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla konieczność silnego 
skoordynowania strategii politycznych 
państw członkowskich oraz wspólnego 
działania w dziedzinie bezpieczeństwa 
energetycznego, przejrzystości i pełnego 
wdrożenia wewnętrznego rynku energii;

1. podkreśla konieczność silnego 
skoordynowania strategii politycznych 
państw członkowskich oraz wspólnego 
działania w dziedzinie bezpieczeństwa 
energetycznego, przejrzystości i pełnego 
wdrożenia wewnętrznego rynku energii; 
wzywa do zapewnienia należytego rozwoju 
transgranicznej infrastruktury 
energetycznej, tak aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało „samotną 
wyspą energetyczną” na rynku UE; w ten 
sposób zrównoważone dostawy energii 
pochodzące z różnych źródeł i przesyłane 
różnymi trasami swobodnie 
przemieszczałyby się w całej UE i 
stworzyłyby dodatkową konkurencję przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw, a 
także innych pozytywnych efektów 
zewnętrznych dla UE;

Or. en

Poprawka 37
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla konieczność silnego 
skoordynowania strategii politycznych 
państw członkowskich oraz wspólnego 
działania w dziedzinie bezpieczeństwa 
energetycznego, przejrzystości i pełnego 
wdrożenia wewnętrznego rynku energii;

1. podkreśla konieczność zapewnienia 
tego, by transgraniczna infrastruktura 
energetyczna wewnątrz Unii była w pełni 
rozwinięta, oraz silnego skoordynowania 
strategii politycznych państw 
członkowskich oraz wspólnego działania w 
dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, 
przejrzystości i pełnego wdrożenia 
wewnętrznego rynku energii; szczególnie 
podkreśla konieczność osiągnięcia 
zrównoważonego przepływu 
pochodzących z różnych źródeł i 
przesyłanych różnymi trasami dostaw 
energii, które swobodnie przemieszczają 
się po całej UE;

Or. en

Poprawka 38
Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras, 
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla konieczność silnego 
skoordynowania strategii politycznych 
państw członkowskich oraz wspólnego 
działania w dziedzinie bezpieczeństwa 
energetycznego, przejrzystości i pełnego 
wdrożenia wewnętrznego rynku energii;

1. podkreśla konieczność silnego 
skoordynowania strategii politycznych 
państw członkowskich dotyczących 
wspólnego działania w dziedzinie 
zewnętrznej polityki energetycznej i
bezpieczeństwa energetycznego, przy 
jednoczesnym uznaniu znaczenia
przejrzystości i pełnego wdrożenia 
wewnętrznego rynku energii;

Or. en
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Poprawka 39
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla konieczność silnego 
skoordynowania strategii politycznych 
państw członkowskich oraz wspólnego 
działania w dziedzinie bezpieczeństwa 
energetycznego, przejrzystości i pełnego 
wdrożenia wewnętrznego rynku energii;

1. podkreśla konieczność silnego 
skoordynowania strategii politycznych 
państw członkowskich oraz wspólnego 
działania w dziedzinie bezpieczeństwa 
energetycznego, przejrzystości i pełnego 
wdrożenia wewnętrznego rynku energii 
zgodnie z długofalowymi celami w 
dziedzinie energetyki i klimatu;

Or. en

Poprawka 40
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla konieczność silnego 
skoordynowania strategii politycznych 
państw członkowskich oraz wspólnego 
działania w dziedzinie bezpieczeństwa 
energetycznego, przejrzystości i pełnego 
wdrożenia wewnętrznego rynku energii;

1. podkreśla konieczność silnego 
skoordynowania strategii politycznych 
państw członkowskich oraz wspólnego 
działania w celu zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego, 
przejrzystości i pełnego wdrożenia 
wewnętrznego rynku energii;

Or. en

Poprawka 41
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla konieczność silnego 
skoordynowania strategii politycznych 
państw członkowskich oraz wspólnego 
działania w dziedzinie bezpieczeństwa 
energetycznego, przejrzystości i pełnego 
wdrożenia wewnętrznego rynku energii;

1. podkreśla konieczność silnego 
skoordynowania strategii politycznych 
państw członkowskich oraz wspólnego i 
solidarnego działania w dziedzinie 
bezpieczeństwa energetycznego, 
przejrzystości i pełnego wdrożenia 
wewnętrznego rynku energii;

Or. lt

Poprawka 42
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że UE – biorąc pod uwagę 
obecne uwarunkowania ekonomiczne 
oraz cel w postaci utworzenia prawdziwie 
jednolitego unijnego rynku energii –
powinna nadać priorytet tym inwestycjom 
w dziedzinie infrastruktury energetycznej, 
które umożliwiają stopniowy wzrost 
zdolności przy minimalnych nakładach 
inwestycyjnych. Tym samym jednolity 
rynek UE skorzystałby ze 
zoptymalizowanego wykorzystania 
infrastruktury energetycznej przy 
jednoczesnym zapewnianiu i promowaniu 
bezpieczeństwa dostaw, konkurencyjności 
oraz zrównoważoności w opłacalny 
sposób;

Or. en

Poprawka 43
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zgadza się z wnioskami 
przedstawionymi przez Radę UE ds. 
Energii w listopadzie 2011 r. dotyczącymi 
zwiększenia koordynacji zewnętrznego
wymiaru unijnej polityki energetycznej, 
zwłaszcza w odniesieniu do spójnych 
stanowisk na potrzeby posiedzeń 
wysokiego szczebla odbywających się w 
ramach organizacji międzynarodowych 
takich jak IRENA, IPEEC i ONZ, gdzie 
stanowiska muszą być uzgadniane i 
odpowiadające unijnemu celowi w 
dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 44
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina wniosek Parlamentu o 
przygotowanie planów dla Europejskiej 
Wspólnoty Energetycznej z 
uwzględnieniem ścisłej współpracy w 
dziedzinie sieci energetycznych i 
europejskiego finansowania nowych 
technologii energetycznych w celu 
usunięcia problemu rozdrobnienia 
europejskiej polityki energetycznej i 
wyposażenia Unii w silną 
międzynarodową pozycję w jej stosunkach 
w dziedzinie energii;

Or. en
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Poprawka 45
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku prawnego dotyczącego 
uruchomienia obserwatorium 
energetycznego mającego na celu 
stworzenie lepszego wywiadu na temat 
rynków importujących energię oraz 
lepszej analizy rynków eksportowych;

Or. en

Poprawka 46
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że w pełni funkcjonujący, 
wzajemnie powiązany i zintegrowany 
rynek energii w Europie stanowi 
zasadniczy element owocnej europejskiej 
zewnętrznej polityki energetycznej 
i odwrotnie, a w związku z tym zewnętrzna 
polityka energetyczna UE i umowy 
dwustronne państw członkowskich muszą 
być w pełni zgodne z prawodawstwem UE;

2. uważa, że w pełni funkcjonujący, 
wzajemnie powiązany i zintegrowany 
rynek energii w Europie stanowi 
zasadniczy element owocnej europejskiej 
zewnętrznej polityki energetycznej. 
Europejskie ramy regulacyjne dotyczące 
energetyki stanowią kluczowy element 
procesu budowania wewnętrznego rynku 
energii i powinny być promowane w 
krajach partnerskich poprzez podnoszenie 
wiedzy na temat jego celu, zalet i korzyści. 
Nadrzędnym celem jest dopilnowanie, aby
zewnętrzna polityka energetyczna UE 
i umowy dwustronne państw 
członkowskich były w pełni zgodne z 
prawodawstwem UE;

Or. en
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Poprawka 47
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że w pełni funkcjonujący, 
wzajemnie powiązany i zintegrowany 
rynek energii w Europie stanowi 
zasadniczy element owocnej europejskiej 
zewnętrznej polityki energetycznej 
i odwrotnie, a w związku z tym zewnętrzna 
polityka energetyczna UE i umowy 
dwustronne państw członkowskich muszą 
być w pełni zgodne z prawodawstwem UE;

2. uważa, że w pełni funkcjonujący, 
wzajemnie powiązany i zintegrowany 
rynek energii w Europie może w znacznym 
stopniu zwiększyć bezpieczeństwo dostaw 
nawet w perspektywie krótkoterminowej 
oraz stanowi zasadniczy element owocnej 
europejskiej zewnętrznej polityki 
energetycznej i odwrotnie, a w związku z 
tym zewnętrzna polityka energetyczna UE 
i umowy dwustronne państw 
członkowskich muszą być w pełni zgodne 
z prawodawstwem UE;

Or. en

Poprawka 48
Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że właściwe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego wymaga, aby energia 
importowana do Unii z państw trzecich w 
pełni podlegała regułom wewnętrznego 
rynku energii, zatem aby ustanowić 
jednolity system regulacji, UE musi dążyć 
do tego, aby przekonać państwa 
eksportujące energię do przyjęcia reguł 
wewnętrznego rynku energii UE;

3. podkreśla, że właściwe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego wymaga, aby energia 
importowana do Unii w momencie 
znalezienia się na terytorium UE w pełni 
podlegała regułom wewnętrznego rynku 
energii, zatem UE powinna dążyć do 
zbliżenia przepisów z państwami 
sąsiadującymi chcącymi przyjąć reguły
wewnętrznego rynku energii UE; 
podkreśla znaczenie i rolę w tym względzie 
Wspólnoty Energetycznej;

Or. en
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Poprawka 49
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że właściwe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego wymaga, aby energia 
importowana do Unii z państw trzecich w 
pełni podlegała regułom wewnętrznego 
rynku energii, zatem aby ustanowić 
jednolity system regulacji, UE musi dążyć 
do tego, aby przekonać państwa 
eksportujące energię do przyjęcia reguł 
wewnętrznego rynku energii UE;

3. podkreśla, że właściwe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego wymaga, aby energia 
importowana do Unii z państw trzecich w 
pełni podlegała regułom wewnętrznego 
rynku energii, zatem aby ustanowić 
zapewniający stabilność jednolity system 
regulacji, UE musi dążyć do tego, aby 
przekonać państwa eksportujące energię do 
przyjęcia reguł wewnętrznego rynku 
energii UE;

Or. en

Poprawka 50
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że należy w pełni 
wykorzystać potencjał wynikający z 
integracji wewnętrznego rynku energii 
poprzez połączenie środków, wiedzy 
eksperckiej i zdolności państw 
członkowskich oraz UE; wzywa zatem do 
większej przejrzystości i większego 
zaangażowania UE w negocjowanie umów 
między państwami członkowskimi 
i państwami trzecimi, ponieważ umowy te 
również mogą mieć wpływ na 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
energii UE;

4. podkreśla, że należy w pełni 
wykorzystać potencjał wynikający z 
integracji wewnętrznego rynku energii 
poprzez połączenie środków, wiedzy 
eksperckiej i zdolności państw 
członkowskich oraz UE; wzywa zatem do 
większej przejrzystości i większego 
zaangażowania UE w negocjowanie umów 
między państwami członkowskimi 
i państwami trzecimi, ponieważ umowy te 
również mogą mieć wpływ na 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
energii UE; uważa, że aby zapewnić 
realizację i przejrzystość tych umów oraz 
zmniejszyć ryzyko manipulacji, niektóre 
rozwiązania z państwami trzecimi 
powinny być uzgadniane na szczeblu UE i 
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oceniane pod względem wpływu tych 
umów na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego UE;

Or. lt

Poprawka 51
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że należy w pełni 
wykorzystać potencjał wynikający z 
integracji wewnętrznego rynku energii 
poprzez połączenie środków, wiedzy 
eksperckiej i zdolności państw 
członkowskich oraz UE; wzywa zatem do 
większej przejrzystości i większego 
zaangażowania UE w negocjowanie umów 
między państwami członkowskimi 
i państwami trzecimi, ponieważ umowy te 
również mogą mieć wpływ na 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
energii UE;

4. podkreśla, że należy w pełni 
wykorzystać potencjał wynikający z 
integracji wewnętrznego rynku energii 
poprzez połączenie środków, wiedzy 
eksperckiej i zdolności państw 
członkowskich oraz UE; wzywa zatem do 
większej przejrzystości i większego 
zaangażowania UE w negocjowanie umów 
między państwami członkowskimi 
i państwami trzecimi, ponieważ umowy te 
również mogą mieć wpływ na 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
energii UE; wspiera Komisję w jej 
działaniach na rzecz większej 
przejrzystości i wymiany informacji 
pomiędzy państwami członkowskimi oraz 
wzywa do korzystania w większym stopniu 
z istniejących środków w dziedzinie 
konkurencji, aby uniemożliwić 
obchodzenie przepisów prawa UE;

Or. en

Poprawka 52
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że należy w pełni 
wykorzystać potencjał wynikający z 
integracji wewnętrznego rynku energii 
poprzez połączenie środków, wiedzy 
eksperckiej i zdolności państw 
członkowskich oraz UE; wzywa zatem do 
większej przejrzystości i większego 
zaangażowania UE w negocjowanie 
umów między państwami członkowskimi 
i państwami trzecimi, ponieważ umowy te 
również mogą mieć wpływ na 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
energii UE;

4. podkreśla, że w pełni funkcjonujący 
wewnętrzny rynek energii można osiągnąć 
jedynie poprzez połączenie środków, 
wiedzy eksperckiej i zdolności państw 
członkowskich, ich niezależnych 
krajowych organów regulacyjnych oraz 
UE; wzywa zatem do większej 
przejrzystości i większej pomocy UE w 
negocjowaniu umów między państwami 
członkowskimi i państwami trzecimi, 
ponieważ umowy te również mogą mieć 
wpływ na funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku energii UE;

Or. en

Poprawka 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że należy w pełni 
wykorzystać potencjał wynikający z 
integracji wewnętrznego rynku energii 
poprzez połączenie środków, wiedzy 
eksperckiej i zdolności państw 
członkowskich oraz UE; wzywa zatem do 
większej przejrzystości i większego 
zaangażowania UE w negocjowanie umów 
między państwami członkowskimi 
i państwami trzecimi, ponieważ umowy te 
również mogą mieć wpływ na 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
energii UE;

4. podkreśla, że należy w pełni 
wykorzystać potencjał wynikający z 
integracji wewnętrznego rynku i 
infrastruktury dostaw energii poprzez 
połączenie środków, wiedzy eksperckiej i 
zdolności państw członkowskich oraz UE; 
wzywa zatem do większej przejrzystości i 
większego zaangażowania UE w 
negocjowanie umów między państwami 
członkowskimi i państwami trzecimi, 
ponieważ umowy te również mogą mieć 
wpływ na funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku energii UE;

Or. lt

Poprawka 54
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla dodatkową 
odpowiedzialność Parlamentu 
Europejskiego w dziedzinie energetyki 
wynikającą z art. 194 TFUE oraz nalega 
na stosowne włączanie Parlamentu we 
wszystkie procesy informacyjne i 
konsultacyjne odnoszące się również do 
zewnętrznej polityki energetycznej; 
podkreśla w związku z tym, że w wymianę 
danych na temat zbiorowych działań, 
programów i przedsięwzięć 
podejmowanych przez UE, jej instytucje 
finansowe lub inne organy wspólnotowe 
powinien być także włączony Parlament 
Europejski;

Or. en

Poprawka 55
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. z zadowoleniem odnosi się do 
przystąpienia Republiki Mołdowy i 
Ukrainy do Wspólnoty Energetycznej, a 
także do przyznania w niej Armenii i 
Gruzji statusu obserwatorów, co przyczyni 
się do poprawy regionalnej współpracy w 
dziedzinie energetyki za sprawą lepszych 
ram regulacyjnych dla przyszłych 
partnerstw pomiędzy UE i tymi krajami 
partnerskimi;

Or. en
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Poprawka 56
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. odnawia apel Parlamentu, aby 
międzynarodowe przedsięwzięcia w 
dziedzinie energetyki opierały się na 
przejrzystych porozumieniach 
międzyrządowych na szczeblu państwa 
członkowskiego lub Unii; podkreśla, że 
opieranie takich przedsięwzięć jedynie na 
umowach handlowych naraża na ryzyko 
zarówno ochronę inwestorów, jak i pełne 
przestrzeganie reguł rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 57
Paweł Zalewski

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa do większej synergii między 
unijną polityką handlową i energetyczną, 
zgodnie z dokumentami strategicznymi 
dotyczącymi współpracy w zakresie 
polityki energetycznej z partnerami spoza 
UE, w tym strategią „Energia 2020" i 
komunikatem KE w sprawie 
bezpieczeństwa dostaw energii i 
międzynarodowej współpracy 
energetycznej;

Or. pl

Poprawka 58
Paweł Zalewski
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Projekt rezolucji
Ustęp 4b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. podkreśla, iż wzmocnienie 
zewnętrznego wymiaru polityki 
energetycznej UE jest kluczowe zarówno 
dla wzmocnienia bezpieczeństwa 
energetycznego UE, jak i dla relacji 
handlowych UE z krajami trzecimi, 
kładzie nacisk na konieczność 
zbudowania trwałych ram współpracy 
energetycznej i surowcowej z naszymi 
strategicznymi partnerami handlowymi, 
które będą w pełni zgodne z regulacjami 
rynku wewnętrznego energii;

Or. pl

Poprawka 59
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że lepsza koordynacja wśród 
samych państw członkowskich oraz 
między państwami członkowskimi a 
Komisją powinna umożliwić państwom 
członkowskim pełne wykorzystanie 
politycznej i gospodarczej roli Unii; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
wniosek Komisji dotyczący decyzji 
ustanawiającej mechanizm wymiany 
informacji w odniesieniu do umów 
międzyrządowych w dziedzinie energii 
zawieranych między państwami 
członkowskimi i państwami trzecimi;

5. uważa, że lepsza koordynacja wśród 
samych państw członkowskich oraz 
między państwami członkowskimi a 
Komisją powinna umożliwić państwom 
członkowskim pełne wykorzystanie 
politycznej i gospodarczej roli Unii; 
podkreśla w związku z tym wartość 
dodaną obowiązkowej opinii Komisji oraz 
jej pomocy i wsparcia podczas procesów 
negocjacji w celu zapewnienia zgodności z 
przepisami prawa UE, umożliwiając pełne 
wykorzystanie korzyści płynących ze 
zintegrowanego rynku wewnętrznego i 
lepszej koordynacji między państwami 
członkowskimi w dziedzinie zwiększonej 
zrównoważoności i bezpieczeństwa 
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dostaw;

Or. en

Poprawka 60
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że lepsza koordynacja wśród 
samych państw członkowskich oraz 
między państwami członkowskimi a 
Komisją powinna umożliwić państwom 
członkowskim pełne wykorzystanie 
politycznej i gospodarczej roli Unii; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
wniosek Komisji dotyczący decyzji 
ustanawiającej mechanizm wymiany 
informacji w odniesieniu do umów 
międzyrządowych w dziedzinie energii 
zawieranych między państwami 
członkowskimi i państwami trzecimi;

5. uważa, że lepsza koordynacja wśród 
samych państw członkowskich oraz 
między państwami członkowskimi a 
Komisją powinna umożliwić państwom 
członkowskim pełne wykorzystanie 
politycznej i gospodarczej roli Unii, 
szczególnie dzięki negocjowaniu 
korzystniejszych cen zasobów 
naturalnych; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji 
dotyczący decyzji ustanawiającej 
mechanizm wymiany informacji w 
odniesieniu do umów międzyrządowych w 
dziedzinie energii zawieranych między 
państwami członkowskimi i państwami 
trzecimi;

Or. lt

Poprawka 61
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. popiera wniosek Rady, aby 
przeanalizować funkcjonowanie Traktatu 
o Wspólnocie Energetycznej oraz 
ustanowienie planu działania 
umożliwiającego przyspieszoną 
modernizację sektorów energetycznych; 
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apeluje o położenie większego nacisku na 
wdrażanie reform i technologii, takich jak 
inteligentne sieci, w celu pobudzenia 
dynamiki włączania energii ze źródeł 
odnawialnych i wzrostu efektywności 
energetycznej; w związku z tym popiera 
koncepcje nadania nowego impulsu 
Traktatowi karty energetycznej i 
proponuje w tym celu wprowadzenie 
partnerstw strategicznych; powtarza, że 
wymiar społeczny traktatu musi zostać 
rozwinięty w celu skutecznego 
rozwiązywania problemów takich jak 
ubóstwo energetyczne i korupcja;

Or. en

Poprawka 62
Paweł Zalewski

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję do podkreślenia 
znaczenia i konieczności wsparcia 
Konferencji Karty Energetycznej, tak by 
lepiej wykorzystać potencjał karty 
energetycznej w głównych obszarach, 
takich jak handel, tranzyt, inwestycje i 
rozstrzyganie sporów, w tym m.in. poprzez 
rozszerzenie Traktatu Karty Energetycznej 
na państwa, które go nie podpisały i/lub 
nie ratyfikowały;

Or. pl

Poprawka 63
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że każde państwo członkowskie 
powinno przynajmniej raz na kwartał 
publikować i przesyłać do Eurostatu swoją 
przeciętną dwustronną cenę importu gazu 
ziemnego w terminie nieprzekraczającym 
dwóch kwartałów;

Or. en

Poprawka 64
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. wzywa Sekretariat Traktatu o 
Wspólnocie Energetycznej do 
zorganizowania programów i środków 
finansowych na rzecz umożliwienia 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego udziału w wymianie 
informacji i obserwacji prac Sekretariatu, 
ulepszenia ich profilu eksperckiego pod 
względem kwalifikacji i liczby personelu 
zajmującego się odnawialnymi źródłami 
energii, efektywnością energetyczną, 
inteligentnymi sieciami, ubóstwem 
energetycznym, obliczaniem efektów 
zewnętrznych danego programu lub 
przedsięwzięcia i zrównoważonością 
energetyczną, a ponadto w celu 
opracowania szeregu badań dotyczących 
zrównoważoności sieci energetycznych, 
kwestii dotyczących wdrażania 
inteligentnych sieci, wpływu ubóstwa i 
mechanizmów służących usprawnieniu 
jednolitego rynku energii;

Or. en



PE483.535v01-00 36/99 AM\892622PL.doc

PL

Poprawka 65
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że wdrożenie spójnej i jednolitej 
zewnętrznej polityki energetycznej UE 
wymaga systematycznej koordynacji 
między państwami członkowskimi i 
Komisją; wzywa Komisję do 
systematycznej wymiany z państwami 
członkowskimi informacji dotyczących 
priorytetów oraz działań w ramach 
zewnętrznej strategii energetycznej UE i 
państw członkowskich na szczeblu 
politycznym i eksperckim przede 
wszystkim poprzez wnioskowaną 
strategiczną grupę ds. międzynarodowej 
współpracy energetycznej;

6. uważa, że wdrożenie spójnej i jednolitej 
zewnętrznej polityki energetycznej UE 
wymaga systematycznej koordynacji 
między państwami członkowskimi i 
Komisją; wzywa państwa członkowskie i
Komisję do systematycznej wymiany 
informacji z wykorzystaniem przede 
wszystkim już istniejących rozwiązań;

Or. lt

Poprawka 66
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że wdrożenie spójnej i jednolitej 
zewnętrznej polityki energetycznej UE 
wymaga systematycznej koordynacji 
między państwami członkowskimi i 
Komisją; wzywa Komisję do 
systematycznej wymiany z państwami 
członkowskimi informacji dotyczących 
priorytetów oraz działań w ramach 
zewnętrznej strategii energetycznej UE i 
państw członkowskich na szczeblu 
politycznym i eksperckim przede 
wszystkim poprzez wnioskowaną 
strategiczną grupę ds. międzynarodowej 

6. uważa, że wdrożenie spójnej i jednolitej 
zewnętrznej polityki energetycznej UE
wymaga systematycznej koordynacji 
między państwami członkowskimi i 
Komisją; wzywa Komisję do 
systematycznej wymiany z państwami 
członkowskimi informacji dotyczących 
priorytetów oraz działań w ramach 
zewnętrznej strategii energetycznej UE i 
państw członkowskich na szczeblu 
politycznym i eksperckim przede 
wszystkim poprzez wnioskowaną 
strategiczną grupę ds. międzynarodowej 
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współpracy energetycznej; współpracy energetycznej; wzywa do 
zaangażowania niezależnych organów 
regulacyjnych w dziedzinie energii w roli 
ekspertów w ramach strategicznej grupy 
ds. międzynarodowej współpracy 
energetycznej ze względu na ich 
doświadczenie i dogłębną wiedzę w 
temacie funkcjonowania 
transgranicznych rynków gazu i energii 
elektrycznej;

Or. en

Poprawka 67
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Pilar 
del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że wdrożenie spójnej i jednolitej 
zewnętrznej polityki energetycznej UE 
wymaga systematycznej koordynacji 
między państwami członkowskimi i 
Komisją; wzywa Komisję do 
systematycznej wymiany z państwami 
członkowskimi informacji dotyczących 
priorytetów oraz działań w ramach 
zewnętrznej strategii energetycznej UE i 
państw członkowskich na szczeblu 
politycznym i eksperckim przede 
wszystkim poprzez wnioskowaną 
strategiczną grupę ds. międzynarodowej 
współpracy energetycznej;

6. uważa, że wdrożenie spójnej i jednolitej 
zewnętrznej polityki energetycznej UE 
wymaga systematycznej koordynacji 
między państwami członkowskimi i 
Komisją; wzywa Komisję do 
systematycznej wymiany z państwami 
członkowskimi informacji dotyczących 
priorytetów oraz działań w dziedzinie 
zewnętrznej strategii energetycznej UE i 
państw członkowskich na szczeblu 
politycznym i eksperckim przede 
wszystkim poprzez wnioskowaną 
strategiczną grupę ds. międzynarodowej 
współpracy energetycznej;

Or. en

Poprawka 68
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że można by zwiększyć 
skuteczność środków proponowanych 
przez Komisję Europejską poprzez ich 
priorytetyzację, określenie ram czasowych 
i planów działania uwidaczniających 
osiągnięte postępy i nieprzekraczalne 
terminy;

Or. en

Poprawka 69
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że zapewnienie spójności celów 
horyzontalnych określonych w Traktacie z 
Lizbony ma fundamentalne znaczenie dla 
zewnętrznej polityki energetycznej UE; 
apeluje o terminowe informowanie 
Parlamentu Europejskiego o 
priorytetowych przedsięwzięciach UE;

Or. en

Poprawka 70
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
niezawierania umów dotyczących dostaw 
energii lub technologii energetycznych z 
państwami trzecimi, które naruszają 
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interesy innego państwa członkowskiego 
Unii;

Or. en

Poprawka 71
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uzgadniania stanowisk 
na potrzeby posiedzeń międzynarodowych 
organizacji i inicjatyw w dziedzinie 
energetyki w celu zwiększenia wpływu UE 
na tym polu;

Or. en

Poprawka 72
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że podczas formalnych i 
nieformalnych posiedzeń ministrów ds. 
energetyki na forum Rady z udziałem 
wysokiego przedstawiciela, komisarza i ich 
właściwych służb należy prowadzić 
systematyczne debaty w sprawie wyzwań 
związanych z zewnętrzną polityką 
energetyczną UE;

7. jest zdania, że podczas formalnych i 
nieformalnych posiedzeń ministrów ds. 
energetyki na forum Rady z udziałem 
wysokiego przedstawiciela, komisarza i ich 
właściwych służb należy prowadzić 
systematyczne debaty w sprawie wyzwań 
związanych z zewnętrzną polityką 
energetyczną UE; uważa, że w celu 
wzmocnienia bezpieczeństwa 
energetycznego Wysoki Przedstawiciel 
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa powinien udzielić silnego 
poparcia dyplomatycznego unijnej 
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polityce energetycznej;

Or. en

Poprawka 73
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że podczas formalnych i 
nieformalnych posiedzeń ministrów ds. 
energetyki na forum Rady z udziałem 
wysokiego przedstawiciela, komisarza i ich 
właściwych służb należy prowadzić 
systematyczne debaty w sprawie wyzwań 
związanych z zewnętrzną polityką 
energetyczną UE;

7. jest zdania, że podczas formalnych i 
nieformalnych posiedzeń ministrów ds. 
energetyki na forum Rady z udziałem 
wysokiego przedstawiciela, komisarza i ich 
właściwych służb należy prowadzić 
systematyczne debaty w sprawie wyzwań 
związanych z zewnętrzną polityką 
energetyczną UE. Posiedzenia te powinny 
także służyć koordynowaniu wspólnego 
europejskiego stanowiska w kwestiach 
energetycznych, których UE chce bronić 
na forum organizacji międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 74
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że podczas formalnych i 
nieformalnych posiedzeń ministrów ds. 
energetyki na forum Rady z udziałem 
wysokiego przedstawiciela, komisarza i 
ich właściwych służb należy prowadzić 
systematyczne debaty w sprawie wyzwań 
związanych z zewnętrzną polityką 

7. jest zdania, że podczas formalnych i 
nieformalnych posiedzeń Rady ds. energii 
z udziałem, w stosownych przypadkach, 
komisarza ds. energetyki i wysokiego 
przedstawiciela należy prowadzić 
systematyczne debaty w sprawie wyzwań 
związanych z zewnętrzną polityką 
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energetyczną UE; energetyczną UE;

Or. en

Poprawka 75
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że podczas formalnych i 
nieformalnych posiedzeń ministrów ds. 
energetyki na forum Rady z udziałem 
wysokiego przedstawiciela, komisarza i ich 
właściwych służb należy prowadzić 
systematyczne debaty w sprawie wyzwań 
związanych z zewnętrzną polityką 
energetyczną UE;

7. jest zdania, że podczas formalnych i 
nieformalnych posiedzeń ministrów ds. 
energetyki na forum Rady z udziałem 
wysokiego przedstawiciela, komisarza i ich 
właściwych służb należy prowadzić 
systematyczne debaty w sprawie wyzwań 
związanych z zewnętrzną polityką 
energetyczną UE; wzywa do regularnego 
informowania Parlamentu Europejskiego 
i przeprowadzania z nim konsultacji;

Or. en

Poprawka 76
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. jest zdania, że z uwagi na dużą siłę 
nabywczą UE w zakresie dostaw energii 
należy utworzyć grupę zakupową energii, 
która podejmowałaby negocjacje 
dotyczące cen zasobów energii w imieniu 
UE, szczególnie w zakresie dostaw gazu 
od dostawców mających monopol do 
najbardziej oddalonych pod względem 
energetycznym regionów UE, np. krajów 
bałtyckich, których konkurencyjność w 
znaczący sposób ograniczają ceny gazu 
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wyższe niż w pozostałych regionach UE;

Or. lt

Poprawka 77
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że jeżeli projekt infrastrukturalny 
o znaczeniu strategicznym wpływa na 
bezpieczeństwo dostaw energii dla całej 
UE, Rada powinna rozważyć udzielenie 
Komisji mandatu negocjacyjnego do 
prowadzenia negocjacji, a udzielenie 
takiego mandatu należy rozważyć także w 
przypadku innych umów 
międzyrządowych uważanych za mające 
istotny wpływ na cele ogólnej polityki 
energetycznej UE;

8. uważa, że jeżeli projekt infrastrukturalny 
o znaczeniu strategicznym wpływa na 
bezpieczeństwo dostaw energii dla całej 
UE, Rada powinna rozważyć udzielenie 
Komisji mandatu negocjacyjnego do 
prowadzenia negocjacji, a udzielenie 
takiego mandatu należy rozważyć także w 
przypadku innych umów 
międzyrządowych uważanych za mające 
istotny wpływ na cele długofalowej 
polityki energetycznej UE, zwłaszcza na 
niezależność unijnego importu energii; 
apeluje w związku z tym o stosowne 
konsultacje i komunikację z Parlamentem 
Europejskim;

Or. en

Poprawka 78
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że jeżeli projekt infrastrukturalny 
o znaczeniu strategicznym wpływa na 
bezpieczeństwo dostaw energii dla całej 
UE, Rada powinna rozważyć udzielenie 
Komisji mandatu negocjacyjnego do 

8. uważa, że jeżeli projekt infrastrukturalny 
o znaczeniu strategicznym wpływa na 
bezpieczeństwo dostaw energii dla całej 
UE, Rada powinna rozważyć udzielenie 
Komisji mandatu do pomocy danym 
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prowadzenia negocjacji, a udzielenie 
takiego mandatu należy rozważyć także w 
przypadku innych umów 
międzyrządowych uważanych za mające 
istotny wpływ na cele ogólnej polityki 
energetycznej UE;

państwom członkowskich w procesie
negocjacji; udzielenie takiego mandatu 
należy rozważyć także w przypadku innych 
umów międzyrządowych uważanych za 
mające istotny wpływ na cele ogólnej 
polityki energetycznej UE;

Or. en

Poprawka 79
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że jeżeli projekt infrastrukturalny 
o znaczeniu strategicznym wpływa na 
bezpieczeństwo dostaw energii dla całej 
UE, Rada powinna rozważyć udzielenie 
Komisji mandatu negocjacyjnego do 
prowadzenia negocjacji, a udzielenie 
takiego mandatu należy rozważyć także w 
przypadku innych umów 
międzyrządowych uważanych za mające 
istotny wpływ na cele ogólnej polityki 
energetycznej UE;

8. uważa, że jeżeli projekt infrastrukturalny 
o znaczeniu strategicznym wpływa na 
bezpieczeństwo dostaw energii dla całej 
UE, Rada powinna rozważyć udzielenie 
Komisji mandatu negocjacyjnego do 
prowadzenia negocjacji, a udzielenie 
takiego mandatu należy rozważyć także w 
przypadku innych umów 
międzyrządowych uważanych za mające 
istotny wpływ na cele ogólnej polityki 
energetycznej UE i ceny importu zasobów 
naturalnych;

Or. lt

Poprawka 80
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10.wzywa Komisję do monitorowania 
globalnych rynków energii poprzez 
gromadzenie informacji i danych 
udostępnianych przez państwa 

skreślony
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członkowskie i organizacje 
międzynarodowe, takie jak MAE; wzywa 
Komisję do przedstawienia przed końcem 
2012 r. instrumentu prawnego 
przeznaczonego do tego celu;

Or. lt

Poprawka 81
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras, 
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do monitorowania 
globalnych rynków energii poprzez 
gromadzenie informacji i danych 
udostępnianych przez państwa 
członkowskie i organizacje 
międzynarodowe, takie jak MAE; wzywa 
Komisję do przedstawienia przed końcem 
2012 r. instrumentu prawnego 
przeznaczonego do tego celu;

10. wzywa Komisję do monitorowania 
globalnych rynków energii i współpracy w 
tym względzie z państwami członkowskimi
i organizacjami międzynarodowymi, 
takimi jak MAE; wzywa Komisję do 
przedstawienia przed końcem 2012 r. 
instrumentu prawnego przeznaczonego do 
tego celu;

Or. en

Poprawka 82
Paweł Zalewski

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do poparcia 
utworzenia kompleksowego unijnego 
systemu indeksacji cen gazu opartego na 
rynkowych cenach gazu, aby umożliwić 
wszystkim unijnym firmom handlującym 
gazem wymianę handlową z zewnętrznymi 
dostawcami gazu w bardziej uczciwy i 
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przewidywalny sposób nieuzależniony od 
cen ropy oraz dalsze zwiększanie 
konkurencji na wewnętrznym rynku 
gazowym UE;

Or. en

Poprawka 83
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że w traktacie apeluje się o 
solidarność pomiędzy państwami 
członkowskimi, która powinna być częścią 
zarówno codziennej pracy, jak i sytuacji 
kryzysowych w wewnętrznej i zewnętrznej 
polityce energetycznej; zwraca się do 
Komisji o podanie jasnej definicji 
„solidarności energetycznej” w celu 
zagwarantowania, że stosują ją wszystkie 
państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 84
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wskazuje, że wyższy poziom 
uzależnienia UE od importowanych paliw 
kopalnych może mieć poważny wpływ na 
niezawisłość decyzji podejmowanych 
przez nią w innych obszarach polityki, a to 
niekorzystne zjawisko mogą zrównoważyć 
jedynie wzajemne powiązania, 

11. wskazuje, że wyższy poziom 
uzależnienia UE od importowanych paliw 
kopalnych może mieć poważny wpływ na 
niezawisłość decyzji podejmowanych 
przez nią w innych obszarach polityki, a to 
niekorzystne zjawisko mogą zrównoważyć 
jedynie przejście na bezpieczne dla 
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współzależność i solidarność między 
państwami członkowskimi;

środowiska dostawy energii oraz 
efektywność energetyczna, a także
wzajemne powiązania, współzależność i 
solidarność między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 85
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wskazuje, że wyższy poziom 
uzależnienia UE od importowanych paliw 
kopalnych może mieć poważny wpływ na 
niezawisłość decyzji podejmowanych 
przez nią w innych obszarach polityki, a to 
niekorzystne zjawisko mogą zrównoważyć 
jedynie wzajemne powiązania, 
współzależność i solidarność między 
państwami członkowskimi;

11. wskazuje, że wyższy poziom 
uzależnienia UE od importowanych paliw 
kopalnych może mieć poważny wpływ na 
niezawisłość decyzji podejmowanych 
przez nią w innych obszarach polityki, a to 
niekorzystne zjawisko mogą zrównoważyć 
jedynie niezawodna infrastruktura 
wewnętrzna gwarantująca wzajemne 
powiązania, elastyczność i solidarność 
między państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 86
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wskazuje, że wyższy poziom 
uzależnienia UE od importowanych paliw 
kopalnych może mieć poważny wpływ na 
niezawisłość decyzji podejmowanych 
przez nią w innych obszarach polityki, a to 
niekorzystne zjawisko mogą zrównoważyć 
jedynie wzajemne powiązania, 
współzależność i solidarność między 

11. wskazuje, że wyższy poziom 
uzależnienia UE od importowanych paliw 
kopalnych może mieć poważny wpływ na 
niezawisłość decyzji podejmowanych 
przez nią w innych obszarach polityki, a to 
niekorzystne zjawisko mogą zrównoważyć 
jedynie wzajemne powiązania i solidarność 
między państwami członkowskimi oraz 
wdrożenie zasad trzeciego pakietu 
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państwami członkowskimi; energetycznego;

Or. lt

Poprawka 87
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wskazuje, że wyższy poziom 
uzależnienia UE od importowanych paliw 
kopalnych może mieć poważny wpływ na 
niezawisłość decyzji podejmowanych 
przez nią w innych obszarach polityki, a to 
niekorzystne zjawisko mogą zrównoważyć 
jedynie wzajemne powiązania, 
współzależność i solidarność między 
państwami członkowskimi;

11. wskazuje, że wyższy poziom 
uzależnienia UE od importowanych paliw 
kopalnych osłabi jej polityczny wpływ i
może mieć poważny wpływ na 
niezawisłość decyzji podejmowanych 
przez nią w innych obszarach polityki, a to 
niekorzystne zjawisko mogą zrównoważyć 
jedynie wzajemne powiązania, 
współzależność i solidarność między 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 88
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wskazuje, że wyższy poziom 
uzależnienia UE od importowanych paliw 
kopalnych może mieć poważny wpływ na 
niezawisłość decyzji podejmowanych 
przez nią w innych obszarach polityki, a to 
niekorzystne zjawisko mogą zrównoważyć 
jedynie wzajemne powiązania, 
współzależność i solidarność między 
państwami członkowskimi;

11. wskazuje, że wyższy poziom 
uzależnienia UE od importowanych paliw 
kopalnych może mieć poważny wpływ na 
niezawisłość decyzji podejmowanych 
przez nią w innych obszarach polityki oraz 
że to niekorzystne zjawisko mogą 
zrównoważyć jedynie w pełni 
funkcjonujące wzajemne powiązania, 
współzależność i solidarność między 
państwami członkowskimi;
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Or. en

Poprawka 89
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. potwierdza, że polityka UE w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego jest oparta 
na dywersyfikacji źródeł i tras; podkreśla 
europejską wartość dodaną oraz 
znaczenie południowego korytarza 
gazowego jako środka zwiększającego 
bezpieczeństwo dostaw gazu dla UE; 
uważa, że takie projekty jak gazociąg 
Nabucco, który jest priorytetem dla UE, i 
inne mniejsze projekty, takie jak gazociąg 
transadriatycki (TAP), paneuropejski 
rurociąg naftowy (PEOP), rurociąg 
międzysystemowy Turcja-Grecja-Włochy 
(ITGI) czy rurociąg międzysystemowy 
Azerbejdżan-Gruzja-Rumunia (AGRI), 
świadczą zarówno o dużym znaczeniu 
zaangażowania Unii Europejskiej w 
regionie Morza Śródziemnego, jak i o 
przyszłej potrzebie ściślejszej współpracy 
między krajami regionu Morza Czarnego; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
oraz ich partnerów do wspierania i 
przyśpieszenia realizacji tych projektów;

Or. ro

Poprawka 90
Paweł Zalewski

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zwraca się do Komisji o wsparcie 
badań i rozwoju także w zakresie zasobów 
własnych surowców energetycznych oraz 
o wsparcie dla realizacji dostaw surowców 
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z kierunków dywersyfikujących 
dostawców, źródła zaopatrzenia i trasy 
przesyłu surowców do poszczególnych 
regionów UE w celu zapewnienia 
minimum dwóch różnych kierunków 
dostaw do każdego z nich (zgodnie z 
zgodnie z COM(2010)677 punkt 4.1.2);

Or. pl

Poprawka 91
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że zewnętrzna polityka 
energetyczna UE powinna przyczyniać się 
do zapewnienia bezpiecznej, pewnej, 
zrównoważonej i dostępnej energii, a 
także być spójna z ogólnymi celami 
unijnej polityki energetycznej dotyczącymi 
konkurencyjności, bezpieczeństwa i 
zrównoważoności dostaw oraz z unijnymi 
celami w dziedzinie energii i klimatu, 
które mają zostać osiągnięte do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 92
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 11b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. podkreśla potencjał odnawialnych 
źródeł energii w regionie Morza Czarnego 
i Dunaju, które mogłyby w istotny sposób 
przyczynić się do bezpieczeństwa 
energetycznego Unii Europejskiej i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
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wzywa Komisję i kraje regionu Morza 
Czarnego i Dunaju do wykorzystania tego 
potencjału;

Or. ro

Poprawka 93
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że należy przyspieszyć 
działania na rzecz dywersyfikacji 
dostawców, tras i źródeł dostaw energii do 
UE, przede wszystkim te mające na celu 
utworzenie nowych korytarzy 
transportowych (korytarz wschodni, 
korytarz południowy i basen Morza 
Śródziemnego), a także poprzez 
utworzenie prawdziwie konkurencyjnych 
źródeł dostaw gazu dzięki zwiększeniu 
udziału LNG w UE oraz dotarciu do 
nowych oddalonych dostawców (Australia, 
Kanada, Stany Zjednoczone, Ameryka 
Łacińska, Afryka Subsaharyjska, Azja 
Środkowa itp.), poprzez poprawę 
wzajemnego połączenia sieci 
energetycznych oraz ukończenie 
eurośródziemnomorskich połączeń 
infrastruktury energii elektrycznej i gazu 
przy jednoczesnym unowocześnieniu i 
usprawnieniu istniejących zakładów 
energii elektrycznej i elektrowni 
gazowych, a także odnośnej infrastruktury 
(sieci i rurociągów);

12. podkreśla, że należy przyspieszyć 
działania na rzecz dywersyfikacji 
dostawców, tras i źródeł dostaw energii do 
UE, przede wszystkim priorytetowych 
korytarzy transportu gazu, elektryczności i 
ropy, a także poprzez utworzenie 
prawdziwie konkurencyjnych źródeł 
dostaw gazu dzięki zwiększeniu udziału
LNG w UE oraz dotarciu do nowych 
oddalonych dostawców (Australia, Kanada, 
Stany Zjednoczone, Ameryka Łacińska, 
Afryka Subsaharyjska, Azja Środkowa 
itp.), poprzez poprawę wzajemnego 
połączenia sieci energetycznych oraz 
ukończenie eurośródziemnomorskich 
połączeń infrastruktury energii elektrycznej 
i gazu przy jednoczesnym 
unowocześnieniu i usprawnieniu 
istniejących zakładów energii elektrycznej 
i elektrowni gazowych, a także odnośnej 
infrastruktury (sieci, terminali 
skroplonego gazu ziemnego, podziemnych 
magazynów gazu i rurociągów);

Or. en

Poprawka 94
Teresa Riera Madurell
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że należy przyspieszyć 
działania na rzecz dywersyfikacji 
dostawców, tras i źródeł dostaw energii do 
UE, przede wszystkim te mające na celu 
utworzenie nowych korytarzy 
transportowych (korytarz wschodni, 
korytarz południowy i basen Morza 
Śródziemnego), a także poprzez 
utworzenie prawdziwie konkurencyjnych 
źródeł dostaw gazu dzięki zwiększeniu 
udziału LNG w UE oraz dotarciu do 
nowych oddalonych dostawców (Australia, 
Kanada, Stany Zjednoczone, Ameryka 
Łacińska, Afryka Subsaharyjska, Azja 
Środkowa itp.), poprzez poprawę 
wzajemnego połączenia sieci 
energetycznych oraz ukończenie 
eurośródziemnomorskich połączeń 
infrastruktury energii elektrycznej i gazu 
przy jednoczesnym unowocześnieniu i 
usprawnieniu istniejących zakładów 
energii elektrycznej i elektrowni 
gazowych, a także odnośnej infrastruktury
(sieci i rurociągów);

12. podkreśla, że należy przyspieszyć 
działania na rzecz dywersyfikacji 
dostawców, tras i źródeł dostaw energii do 
UE, przede wszystkim priorytetowych 
korytarzy transportu gazu, elektryczności i 
ropy, a także poprzez utworzenie 
prawdziwie konkurencyjnych źródeł 
dostaw gazu dzięki zwiększeniu udziału 
LNG w UE oraz dotarciu do nowych 
oddalonych dostawców (Australia, Kanada, 
Stany Zjednoczone, Ameryka Łacińska, 
Afryka Subsaharyjska, Azja Środkowa 
itp.), poprzez poprawę wzajemnego 
połączenia sieci energetycznych oraz 
ukończenie eurośródziemnomorskich 
połączeń infrastruktury energii elektrycznej 
i gazu przy jednoczesnym 
unowocześnieniu i usprawnieniu 
istniejących zakładów energii elektrycznej 
i elektrowni gazowych, a także odnośnej 
infrastruktury (sieci, rurociągów, terminali 
skroplonego gazu ziemnego i
podziemnych magazynów gazu);

Or. en

Poprawka 95
Algirdas Saudargas

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że należy przyspieszyć 
działania na rzecz dywersyfikacji 
dostawców, tras i źródeł dostaw energii do 
UE, przede wszystkim te mające na celu 
utworzenie nowych korytarzy 
transportowych (korytarz wschodni, 

12. podkreśla, że należy przyspieszyć 
działania na rzecz dywersyfikacji 
dostawców, tras i źródeł dostaw energii do 
UE, przede wszystkim te mające na celu 
utworzenie nowych i usprawnienie 
istniejących korytarzy transportowych 
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korytarz południowy i basen Morza 
Śródziemnego), a także poprzez 
utworzenie prawdziwie konkurencyjnych 
źródeł dostaw gazu dzięki zwiększeniu 
udziału LNG w UE oraz dotarciu do 
nowych oddalonych dostawców 
(Australia, Kanada, Stany Zjednoczone, 
Ameryka Łacińska, Afryka 
Subsaharyjska, Azja Środkowa itp.),
poprzez poprawę wzajemnego połączenia 
sieci energetycznych oraz ukończenie 
eurośródziemnomorskich połączeń 
infrastruktury energii elektrycznej i gazu 
przy jednoczesnym unowocześnieniu i 
usprawnieniu istniejących zakładów 
energii elektrycznej i elektrowni 
gazowych, a także odnośnej infrastruktury 
(sieci i rurociągów);

(korytarz wschodni, korytarz południowy i 
basen Morza Śródziemnego), a także 
poprzez utworzenie prawdziwie 
konkurencyjnych źródeł dostaw gazu 
dzięki zwiększeniu udziału LNG w UE 
oraz dotarciu do nowych oddalonych 
dostawców poprzez poprawę wzajemnego 
połączenia sieci energetycznych 
gwarantującego, że żaden europejski 
rynek energii nie pozostanie odizolowany,
oraz ukończenie eurośródziemnomorskich 
połączeń infrastruktury energii elektrycznej 
i gazu przy jednoczesnym 
unowocześnieniu i usprawnieniu 
istniejących zakładów energii elektrycznej 
i elektrowni gazowych, a także odnośnej 
infrastruktury (sieci i rurociągów);

Or. en

Poprawka 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że należy przyspieszyć 
działania na rzecz dywersyfikacji 
dostawców, tras i źródeł dostaw energii do 
UE, przede wszystkim te mające na celu 
utworzenie nowych korytarzy 
transportowych (korytarz wschodni, 
korytarz południowy i basen Morza 
Śródziemnego), a także poprzez 
utworzenie prawdziwie konkurencyjnych 
źródeł dostaw gazu dzięki zwiększeniu 
udziału LNG w UE oraz dotarciu do 
nowych oddalonych dostawców (Australia, 
Kanada, Stany Zjednoczone, Ameryka 
Łacińska, Afryka Subsaharyjska, Azja 
Środkowa itp.), poprzez poprawę 
wzajemnego połączenia sieci 
energetycznych oraz ukończenie 
eurośródziemnomorskich połączeń 
infrastruktury energii elektrycznej i gazu 

12. podkreśla, że należy przyspieszyć 
działania na rzecz dywersyfikacji 
dostawców, tras i źródeł dostaw energii do 
UE, przede wszystkim te mające na celu 
utworzenie nowych korytarzy 
transportowych (korytarz wschodni, 
korytarz południowy i basen Morza 
Śródziemnego), a także poprzez 
utworzenie prawdziwie konkurencyjnych 
źródeł dostaw gazu dzięki zwiększeniu 
udziału LNG w UE oraz dotarciu do 
nowych oddalonych dostawców (Australia, 
Kanada, Stany Zjednoczone, Ameryka 
Łacińska, Afryka Subsaharyjska, Azja 
Środkowa itp.), poprzez poprawę 
wzajemnego połączenia sieci 
energetycznych, wdrożenie planu działań 
w zakresie połączeń międzysystemowych 
na rynku energii państw bałtyckich i
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przy jednoczesnym unowocześnieniu i 
usprawnieniu istniejących zakładów 
energii elektrycznej i elektrowni 
gazowych, a także odnośnej infrastruktury 
(sieci i rurociągów);

ukończenie eurośródziemnomorskich 
połączeń infrastruktury energii elektrycznej 
i gazu przy jednoczesnym 
unowocześnieniu i usprawnieniu 
istniejących zakładów energii elektrycznej 
i elektrowni gazowych, a także odnośnej 
infrastruktury (sieci i rurociągów);

Or. lt

Poprawka 97
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że należy przyspieszyć
działania na rzecz dywersyfikacji 
dostawców, tras i źródeł dostaw energii do 
UE, przede wszystkim te mające na celu 
utworzenie nowych korytarzy 
transportowych (korytarz wschodni, 
korytarz południowy i basen Morza 
Śródziemnego), a także poprzez 
utworzenie prawdziwie konkurencyjnych 
źródeł dostaw gazu dzięki zwiększeniu 
udziału LNG w UE oraz dotarciu do 
nowych oddalonych dostawców (Australia, 
Kanada, Stany Zjednoczone, Ameryka 
Łacińska, Afryka Subsaharyjska, Azja 
Środkowa itp.), poprzez poprawę 
wzajemnego połączenia sieci 
energetycznych oraz ukończenie 
eurośródziemnomorskich połączeń 
infrastruktury energii elektrycznej i gazu 
przy jednoczesnym unowocześnieniu i 
usprawnieniu istniejących zakładów 
energii elektrycznej i elektrowni 
gazowych, a także odnośnej infrastruktury 
(sieci i rurociągów);

12. podkreśla, że należy przyspieszyć 
działania na rzecz dywersyfikacji 
dostawców, tras i źródeł dostaw energii do 
UE, przede wszystkim te mające na celu 
utworzenie nowych korytarzy 
transportowych (korytarz wschodni, 
korytarz południowy i basen Morza 
Śródziemnego), a także poprzez 
utworzenie prawdziwie konkurencyjnych 
źródeł dostaw gazu dzięki zwiększeniu 
udziału LNG w UE oraz dotarciu do 
nowych oddalonych dostawców (Australia, 
Kanada, Stany Zjednoczone, Ameryka 
Łacińska, Afryka Subsaharyjska, Azja 
Środkowa itp.), poprzez poprawę 
wzajemnego połączenia sieci 
energetycznych, ukończenie 
eurośródziemnomorskich połączeń 
infrastruktury energii elektrycznej i gazu 
oraz planu wzajemnego połączenia 
bałtyckiego rynku energii przy 
jednoczesnym unowocześnieniu i 
usprawnieniu istniejących zakładów 
energii elektrycznej i elektrowni 
gazowych, a także odnośnej infrastruktury 
(sieci i rurociągów);
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Or. en

Poprawka 98
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że należy przyspieszyć 
działania na rzecz dywersyfikacji 
dostawców, tras i źródeł dostaw energii do 
UE, przede wszystkim te mające na celu 
utworzenie nowych korytarzy 
transportowych (korytarz wschodni, 
korytarz południowy i basen Morza 
Śródziemnego), a także poprzez 
utworzenie prawdziwie konkurencyjnych 
źródeł dostaw gazu dzięki zwiększeniu 
udziału LNG w UE oraz dotarciu do 
nowych oddalonych dostawców (Australia, 
Kanada, Stany Zjednoczone, Ameryka 
Łacińska, Afryka Subsaharyjska, Azja 
Środkowa itp.), poprzez poprawę 
wzajemnego połączenia sieci 
energetycznych oraz ukończenie 
eurośródziemnomorskich połączeń 
infrastruktury energii elektrycznej i gazu 
przy jednoczesnym unowocześnieniu i 
usprawnieniu istniejących zakładów 
energii elektrycznej i elektrowni 
gazowych, a także odnośnej infrastruktury 
(sieci i rurociągów);

12. podkreśla, że należy przyspieszyć 
działania na rzecz dywersyfikacji 
dostawców, tras i źródeł dostaw energii do 
UE, przede wszystkim te mające na celu 
utworzenie prawdziwie konkurencyjnego 
rynku gazu, nowych korytarzy 
transportowych (korytarz wschodni, 
korytarz południowy i basen Morza 
Śródziemnego), konkurencji pomiędzy 
źródłami dostaw gazu dzięki zwiększeniu 
udziału LNG w UE oraz dotarciu do 
nowych oddalonych dostawców (Australia, 
Kanada, Stany Zjednoczone, Ameryka 
Łacińska, Afryka Subsaharyjska, Azja 
Środkowa itp.), poprzez poprawę 
wzajemnego połączenia sieci 
energetycznych oraz ukończenie 
eurośródziemnomorskich połączeń 
infrastruktury energii elektrycznej i gazu 
przy jednoczesnym unowocześnieniu i 
usprawnieniu istniejących zakładów 
energii elektrycznej i elektrowni 
gazowych, a także odnośnej infrastruktury 
(sieci i rurociągów);

Or. en

Poprawka 99
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że należy przyspieszyć 
działania na rzecz dywersyfikacji 
dostawców, tras i źródeł dostaw energii do 
UE, przede wszystkim te mające na celu 
utworzenie nowych korytarzy 
transportowych (korytarz wschodni, 
korytarz południowy i basen Morza 
Śródziemnego), a także poprzez 
utworzenie prawdziwie konkurencyjnych 
źródeł dostaw gazu dzięki zwiększeniu 
udziału LNG w UE oraz dotarciu do 
nowych oddalonych dostawców (Australia, 
Kanada, Stany Zjednoczone, Ameryka 
Łacińska, Afryka Subsaharyjska, Azja 
Środkowa itp.), poprzez poprawę 
wzajemnego połączenia sieci 
energetycznych oraz ukończenie 
eurośródziemnomorskich połączeń 
infrastruktury energii elektrycznej i gazu 
przy jednoczesnym unowocześnieniu i 
usprawnieniu istniejących zakładów
energii elektrycznej i elektrowni 
gazowych, a także odnośnej infrastruktury 
(sieci i rurociągów);

12. podkreśla, że należy przyspieszyć 
działania na rzecz dywersyfikacji 
dostawców, tras i źródeł dostaw energii do 
UE, przede wszystkim te mające na celu 
utworzenie nowych korytarzy 
tranzytowych (korytarz wschodni, korytarz 
południowy i basen Morza Śródziemnego), 
a także poprzez utworzenie prawdziwie 
konkurencyjnych źródeł dostaw gazu 
dzięki zwiększeniu udziału LNG w UE 
oraz dotarciu do nowych oddalonych 
dostawców (Australia, Kanada, Stany 
Zjednoczone, Ameryka Łacińska, Afryka 
Subsaharyjska, Azja Środkowa itp.), 
poprzez poprawę wzajemnego połączenia 
sieci energetycznych oraz ukończenie 
eurośródziemnomorskich połączeń 
infrastruktury energii elektrycznej i gazu 
przy jednoczesnym unowocześnieniu i 
usprawnieniu istniejących elektrowni, a 
także odnośnej infrastruktury (sieci
elektrycznych oraz sieci przesyłowych 
ropy i gazu);

Or. en

Poprawka 100
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że należy przyspieszyć 
działania na rzecz dywersyfikacji 
dostawców, tras i źródeł dostaw energii do 
UE, przede wszystkim te mające na celu 
utworzenie nowych korytarzy 
transportowych (korytarz wschodni,
korytarz południowy i basen Morza 
Śródziemnego), a także poprzez 

12. podkreśla, że należy przyspieszyć 
działania na rzecz dywersyfikacji 
dostawców, tras i źródeł dostaw energii do 
UE, przede wszystkim te mające na celu 
utworzenie nowych korytarzy 
transportowych (korytarz południowy i 
basen Morza Śródziemnego), 
usprawnienie istniejących korytarzy 
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utworzenie prawdziwie konkurencyjnych 
źródeł dostaw gazu dzięki zwiększeniu 
udziału LNG w UE oraz dotarciu do 
nowych oddalonych dostawców (Australia, 
Kanada, Stany Zjednoczone, Ameryka 
Łacińska, Afryka Subsaharyjska, Azja 
Środkowa itp.), poprzez poprawę 
wzajemnego połączenia sieci 
energetycznych oraz ukończenie 
eurośródziemnomorskich połączeń 
infrastruktury energii elektrycznej i gazu 
przy jednoczesnym unowocześnieniu i 
usprawnieniu istniejących zakładów 
energii elektrycznej i elektrowni 
gazowych, a także odnośnej infrastruktury 
(sieci i rurociągów);

(korytarz wschodni), a także poprzez 
utworzenie prawdziwie konkurencyjnych 
źródeł dostaw gazu dzięki zwiększeniu 
udziału LNG w UE oraz dotarciu do 
nowych oddalonych dostawców (Australia, 
Kanada, Stany Zjednoczone, Ameryka 
Łacińska, Afryka Subsaharyjska, Azja 
Środkowa itp.), poprzez poprawę 
wzajemnego połączenia sieci 
energetycznych oraz ukończenie 
eurośródziemnomorskich połączeń 
infrastruktury energii elektrycznej i gazu 
przy jednoczesnym unowocześnieniu i 
usprawnieniu istniejących zakładów 
energii elektrycznej i elektrowni 
gazowych, a także odnośnej infrastruktury 
(sieci i rurociągów);

Or. en

Poprawka 101
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że należy przyspieszyć 
działania na rzecz dywersyfikacji 
dostawców, tras i źródeł dostaw energii do 
UE, przede wszystkim te mające na celu 
utworzenie nowych korytarzy 
transportowych (korytarz wschodni, 
korytarz południowy i basen Morza 
Śródziemnego), a także poprzez 
utworzenie prawdziwie konkurencyjnych 
źródeł dostaw gazu dzięki zwiększeniu 
udziału LNG w UE oraz dotarciu do 
nowych oddalonych dostawców (Australia, 
Kanada, Stany Zjednoczone, Ameryka 
Łacińska, Afryka Subsaharyjska, Azja 
Środkowa itp.), poprzez poprawę 
wzajemnego połączenia sieci 
energetycznych oraz ukończenie 
eurośródziemnomorskich połączeń 

12. podkreśla, że należy przyspieszyć 
działania na rzecz dywersyfikacji 
dostawców, tras i źródeł dostaw energii do 
UE, przede wszystkim te mające na celu 
utworzenie nowych korytarzy 
transportowych (korytarz wschodni, 
korytarz południowy i basen Morza 
Śródziemnego), a także poprzez 
utworzenie prawdziwie konkurencyjnych 
źródeł dostaw gazu dzięki zwiększeniu 
udziału LNG w UE oraz dotarciu do 
nowych oddalonych dostawców (Australia, 
Kanada, Stany Zjednoczone, Ameryka 
Łacińska, Afryka Subsaharyjska, Azja 
Środkowa itp.), poprzez poprawę 
wzajemnego połączenia sieci 
energetycznych oraz ukończenie 
eurośródziemnomorskich połączeń 
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infrastruktury energii elektrycznej i gazu 
przy jednoczesnym unowocześnieniu i 
usprawnieniu istniejących zakładów 
energii elektrycznej i elektrowni 
gazowych, a także odnośnej infrastruktury 
(sieci i rurociągów);

infrastruktury energii elektrycznej i gazu 
przy jednoczesnym unowocześnieniu i 
usprawnieniu istniejących zakładów 
energii elektrycznej i elektrowni 
gazowych, a także odnośnej infrastruktury 
(sieci, rurociągów oraz terminali 
skroplonego gazu ziemnego i 
transportujących go statków);

Or. en

Poprawka 102
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję do większego 
zainteresowania się korytarzem 
południowym, zwłaszcza rozwojem 
infrastruktury energetycznej biegnącej od 
zewnętrznej granicy UE do źródeł energii;
podkreśla, że każda nienależąca do UE 
część infrastruktury powinna być 
zarządzana w oparciu o zasady rynku 
wewnętrznego i charakteryzować się 
elastycznością umożliwiającą dodanie do 
niej w przyszłości nowych dostaw z innych 
źródeł; wzywa Komisję do wykorzystania 
w pełni mandatu przyznanego jej przez 
Radę;

Or. en

Poprawka 103
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)



PE483.535v01-00 58/99 AM\892622PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

12a. z zadowoleniem przyjmuje zalecenia 
Komisji dotyczące zacieśnienia 
współpracy politycznej ze wschodnimi 
sąsiadami i uważa, że istotne znaczenie 
ma, aby przystąpienie Turcji do Traktatu 
o Wspólnocie Energetycznej oraz otwarcie 
rozdziału dotyczącego energii w 
negocjacjach w sprawie przystąpienia do 
UE potraktowane zostało jako kwestia 
wyjątkowo pilna; z zadowoleniem odnosi 
się ponadto do inicjatywy trójstronnego 
dialogu UE-Ukraina-Rosja i podkreśla 
konieczność zapewnienia kompleksowej 
współpracy politycznej i administracyjnej 
z oboma partnerami;

Or. en

Poprawka 104
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 12b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie instrumentu „Łącząc 
Europę”, który przyczyni się do dalszego 
rozwoju wewnętrznego rynku energii 
poprzez lepsze połączenia 
międzysystemowe, zwiększy 
bezpieczeństwo dostaw oraz umożliwi 
efektywny pod względem kosztów 
transport energii odnawialnej w UE; 
wzywa Komisję do wykorzystania tego 
instrumentu do poprawy energetycznych 
połączeń międzysystemowych z krajami 
sąsiadującymi;

Or. ro
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Poprawka 105
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. przyznaje, że region Morza Czarnego 
ma geostrategiczne znaczenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego UE, 
zwłaszcza w odniesieniu do dywersyfikacji 
dostaw energii łączących Europę z 
obszarem Morza Kaspijskiego, Bliskim 
Wschodem i Azją Środkową; podkreśla 
potrzebę zacieśnienia wielostronnej 
współpracy w dziedzinie energetyki w 
regionie Morza Czarnego i rozwinięcie 
jego infrastruktury energetycznej;

Or. en

Poprawka 106
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że działania służące 
zwiększaniu wewnętrznej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych mają 
krytyczne znaczenie dla zmniejszenia 
zależności UE od zewnętrznego importu 
węglowodorów; uważa, że określenie na 
nowo unijnej produkcji energii i struktury 
dystrybucyjnej powinno zostać poddane 
ocenie w zakresie zgodności z 
długofalowymi celami w dziedzinie energii 
i klimatu;

Or. en
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Poprawka 107
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. przypomina o znaczącym wkładzie 
LNG w unijne dostawy energii i wzywa do 
zacieśnienia współpracy z głównymi 
dostawcami, a także z obecnymi i 
przyszłymi odbiorcami;

Or. en

Poprawka 108
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 12b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. podkreśla, że dywersyfikacja 
powinna oznaczać nowe niepochodzące z 
Rosji źródła ropy, gazu i energii 
elektrycznej dla tych państw 
członkowskich, które w zbyt dużym 
stopniu uzależnione są od tego 
pojedynczego dostawcy; podkreśla, że 
wprawdzie rosyjski gaz stanowi jedynie 
24% gazu wykorzystywanego w całej UE, 
ale z kolei udział tego gazu w zasobach 
dwunastu z 27 państw członkowskich 
kształtuje się na poziomach od ponad 48% 
do 100% i tym samym ma bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo energetyczne 
Unii;

Or. en

Poprawka 109
Marian-Jean Marinescu
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Projekt rezolucji
Ustęp 12b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. podkreśla znaczenie projektów o 
kluczowym priorytecie, takich jak 
rurociąg Nabucco, wraz z mniejszymi 
przedsięwzięciami, takimi jak rurociąg 
transadriatycki (TAP), rurociąg 
międzysystemowy Turcja-Grecja-Włochy 
(ITGI) czy rurociąg międzysystemowy 
Azerbejdżan-Gruzja-Rumunia (AGRI), 
jako sposobów na zwiększenie 
bezpieczeństwa dostaw do UE;

Or. en

Poprawka 110
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Jest zdania, że wraz z 
upowszechnieniem się nowych, 
niekonwencjonalnych technologii 
energetycznych (piaski roponośne i gaz 
łupkowy w Kanadzie, Stanach 
Zjednoczonych, Australii, Katarze, 
Brazylii, Argentynie oraz eksploracja 
energetyczna regionu arktycznego, dalsze 
wydobycie w Iraku, Wenezueli i 
państwach afrykańskich), w charakterze 
potencjalnych przyszłych dostawców 
pojawiają się nowi partnerzy, nowe 
podmioty i regiony, a UE również musi 
skoncentrować swoje wysiłki na pełnym 
wykorzystaniu tej nowej sytuacji oraz 
utworzeniu nowych partnerstw 
energetycznych w celu zdywersyfikowania 

skreślony
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dostawców;

Or. en

Poprawka 111
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że wraz z 
upowszechnieniem się nowych, 
niekonwencjonalnych technologii 
energetycznych (piaski roponośne i gaz 
łupkowy w Kanadzie, Stanach 
Zjednoczonych, Australii, Katarze, 
Brazylii, Argentynie oraz eksploracja 
energetyczna regionu arktycznego, dalsze 
wydobycie w Iraku, Wenezueli i 
państwach afrykańskich), w charakterze 
potencjalnych przyszłych dostawców 
pojawiają się nowi partnerzy, nowe 
podmioty i regiony, a UE również musi 
skoncentrować swoje wysiłki na pełnym 
wykorzystaniu tej nowej sytuacji oraz 
utworzeniu nowych partnerstw 
energetycznych w celu zdywersyfikowania 
dostawców;

13. jest zdania, że wraz z 
upowszechnieniem się nowych, 
niekonwencjonalnych technologii 
energetycznych (piaski roponośne i gaz 
łupkowy w Kanadzie, Stanach 
Zjednoczonych, Australii, Katarze, 
Brazylii, Argentynie oraz eksploracja 
energetyczna regionu arktycznego, dalsze 
wydobycie w Iraku, Wenezueli i 
państwach afrykańskich), w charakterze 
potencjalnych przyszłych dostawców 
pojawiają się nowi partnerzy, nowe 
podmioty i regiony, a UE również musi 
skoncentrować swoje wysiłki na pełnym 
wykorzystaniu tej nowej sytuacji oraz 
utworzeniu nowych partnerstw 
energetycznych w celu zdywersyfikowania 
dostawców, głównie za sprawą euro-
atlantyckich szlaków dostawczych;

Or. en

Poprawka 112
Paweł Zalewski

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. doceniając wagę przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną, podkreśla 
konieczność zachowania jej 
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konkurencyjności i innowacyjności, m.in. 
poprzez wykorzystanie odpowiednich 
instrumentów polityki handlowej; 
przejście na gospodarkę niskoemisyjną 
musi się odbywać w sposób dostosowany 
do potencjału danego obszaru 
geograficznego, specyfiki systemu 
energetycznego, energy – mix danego 
państwa członkowskiego i jego struktury 
geologicznej. Takie podejście umożliwi 
zachowanie maksymalnego poziomu 
bezpieczeństwa energetycznego i 
konkurencyjności gospodarki, a 
jednocześnie pozwoli poszanować 
traktatową niezależność każdego państwa 
członkowskiego do określania warunków 
wykorzystania jego zasobów 
energetycznych, wyboru między różnymi
źródłami energii i ogólnej struktury jego 
zaopatrzenia w energię;

Or. pl

Poprawka 113
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uważa, że państwa członkowskie – w 
ramach swoich koszyków energetycznych 
i globalnego rynku energii oraz 
bezpieczeństwa energetycznego – powinny 
w dalszym ciągu mieć prawo do 
rozwijania wszystkich rodzimych źródeł 
energii, w tym krajowych źródeł gazu; 
uważa, że rozwój rodzimych źródeł wciąż 
jest potrzebny w celu zrównoważenia 
zagrożeń wynikających z importu zasobów 
surowcowych spoza UE;

Or. en
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Poprawka 114
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że w związku z 
dokonującym się obecnie przesunięciem 
dostaw energii w stronę gospodarek 
rozwijających się, UE powinna podjąć 
intensywny dialog i współpracę z krajami 
BRICS w zakresie efektywności 
energetycznej, odnawialnych źródeł 
energii, czystego węgla, CCS, 
inteligentnych sieci, badań nad syntezą 
jądrową i bezpieczeństwa nuklearnego;

Or. en

Poprawka 115
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla rolę, jaką gaz 
niekonwencjonalny odgrywa w zmianach 
zachodzących na ogólnoświatowym rynku 
LNG;

Or. en

Poprawka 116
Paweł Zalewski

Projekt rezolucji
Ustęp 13b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. dostrzega znaczenie bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych UE w budowę i 
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modernizację infrastruktury energetycznej 
w krajach rozwijających się; podkreśla 
jednocześnie konieczność odpowiedniej 
prawnej ochrony tych inwestycji, co może 
służyć rozszerzeniu dorobku prawnego 
UE na państwa trzecie (m.in. poprzez 
wzmocnienie i rozszerzenie 
obowiązywania Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej;

Or. pl

Poprawka 117
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 13b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. odnotowuje znaczenie szeroko 
zakrojonej współpracy w regionie 
arktycznym, zwłaszcza pomiędzy krajami 
leżącymi w obszarze euro-atlantyckim;

Or. en

Poprawka 118
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Śródtytuł trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

Zrównoważony charakter – silniejsze 
partnerstwo z państwami-dostawcami

Zrównoważony charakter – silniejsze 
partnerstwo z państwami-dostawcami i 
organizacjami międzynarodowymi

Or. en
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Poprawka 119
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że coraz większa koncentracja 
rezerw paliw kopalnych w państwach w 
znacznym stopniu niestabilnych i 
niedemokratycznych zagraża UE oraz 
poważnie zakłóca stworzenie wiarygodnej, 
skutecznej i spójnej wspólnej europejskiej 
polityki energetycznej;

14. uważa, że coraz większy popyt na 
energię na świecie oraz wysoka
koncentracja rezerw paliw kopalnych w 
państwach w znacznym stopniu 
niestabilnych i niedemokratycznych 
zagraża UE oraz poważnie zakłóca 
stworzenie wiarygodnej, skutecznej i 
spójnej wspólnej europejskiej polityki 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 120
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że coraz większa koncentracja 
rezerw paliw kopalnych w państwach w 
znacznym stopniu niestabilnych i 
niedemokratycznych zagraża UE oraz 
poważnie zakłóca stworzenie wiarygodnej, 
skutecznej i spójnej wspólnej europejskiej 
polityki energetycznej;

14. uważa, że coraz większa koncentracja 
rezerw paliw kopalnych w państwach w 
znacznym stopniu niestabilnych i 
niedemokratycznych zagraża UE oraz 
poważnie zakłóca stworzenie wiarygodnej, 
skutecznej i spójnej wspólnej europejskich
polityk;

Or. en

Poprawka 121
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. jest zdania, że Unia Europejska 
powinna zawierać wzajemnie korzystne 
partnerstwa energetyczne z głównymi 
uczestnikami rynku, obejmujące wszystkie 
zagadnienia leżące w obopólnym interesie, 
w tym bezpieczeństwo energetyczne, 
inwestycje na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska, 
technologie niskoemisyjne, efektywność 
energetyczną oraz bezpieczeństwo 
jądrowe;

Or. ro

Poprawka 122
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 14b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. uważa, że partnerstwa energetyczne 
zawierane przez Unię Europejską oraz jej 
zaangażowanie na forach światowych, 
takich jak np. G-20, muszą również 
wspierać bardziej zrównoważoną politykę 
energetyczną w państwach trzecich, a 
jednocześnie zwiększać przejrzystość 
rynku, łagodzić wahania na rynkach 
międzynarodowych oraz dążyć do 
utworzenia globalnego rynku energii 
mniej narażonego na szoki podażowe i 
zakłócenia;

Or. ro

Poprawka 123
Silvia-Adriana Ţicău
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Projekt rezolucji
Ustęp 14c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. podkreśla potrzebę wzmocnienia 
wielostronnej współpracy energetycznej w 
regionie Morza Czarnego, której 
podstawowe zasady zostały określone 
przez WTO i w Traktacie karty 
energetycznej; popiera pełną integrację 
rynków i ram regulacyjnych na podstawie 
prawodawstwa UE w zakresie energii i 
środowiska; zachęca państwa z szeroko 
pojętego regionu Morza Czarnego do 
przystąpienia do Traktatu karty 
energetycznej; wzywa UE, EBI i EBOR do 
pomocy w modernizacji infrastruktury 
energetycznej w regionie Morza 
Czarnego;

Or. ro

Poprawka 124
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla konieczność rozszerzenia 
połączeń poprzez utworzenie nowych 
wzajemnych powiązań między europejską 
siecią energetyczną a państwami 
ościennymi (Bałkany Zachodnie, sąsiedzi 
wschodni oraz państwa basenu Morza 
Kaspijskiego), także poprzez stworzenie 
szerszego obszaru regulacyjnego przy 
jednoczesnym unikaniu budowy w pobliżu 
granic UE elektrowni tanich, ale 
emitujących znaczne ilości CO2;

15. podkreśla konieczność rozszerzenia 
połączeń między europejską siecią 
energetyczną a państwami ościennymi 
(Bałkany Zachodnie, sąsiedzi wschodni 
oraz państwa basenu Morza Kaspijskiego) 
poprzez tworzenie nowych linii 
międzysystemowych i promowanie 
zbliżania przepisów regulacyjnych, a 
jednym z celów takich działań jest 
unikanie budowania w pobliżu granic UE 
elektrowni tanich, ale emitujących znaczne 
ilości CO2;

Or. en
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Poprawka 125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla konieczność rozszerzenia 
połączeń poprzez utworzenie nowych 
wzajemnych powiązań między europejską 
siecią energetyczną a państwami 
ościennymi (Bałkany Zachodnie, sąsiedzi 
wschodni oraz państwa basenu Morza 
Kaspijskiego), także poprzez stworzenie 
szerszego obszaru regulacyjnego przy 
jednoczesnym unikaniu budowy w pobliżu 
granic UE elektrowni tanich, ale 
emitujących znaczne ilości CO2;

15. podkreśla konieczność rozszerzenia 
połączeń poprzez utworzenie nowych 
wzajemnych powiązań między europejską 
siecią energetyczną a państwami 
ościennymi (Bałkany Zachodnie, sąsiedzi 
wschodni oraz państwa basenu Morza 
Kaspijskiego), także poprzez stworzenie 
szerszego obszaru regulacyjnego przy 
jednoczesnym unikaniu budowy w pobliżu 
granic UE elektrowni niespełniających 
najwyższych norm bezpieczeństwa 
jądrowego i elektrowni tanich, ale 
emitujących znaczne ilości CO2;

Or. lt

Poprawka 126
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla konieczność rozszerzenia 
połączeń poprzez utworzenie nowych 
wzajemnych powiązań między europejską 
siecią energetyczną a państwami 
ościennymi (Bałkany Zachodnie, sąsiedzi 
wschodni oraz państwa basenu Morza 
Kaspijskiego), także poprzez stworzenie 
szerszego obszaru regulacyjnego przy 
jednoczesnym unikaniu budowy w pobliżu 
granic UE elektrowni tanich, ale 
emitujących znaczne ilości CO2;

15. podkreśla konieczność rozszerzenia 
połączeń poprzez utworzenie nowych 
wzajemnych powiązań między europejską 
siecią energetyczną a państwami 
ościennymi (Bałkany Zachodnie, sąsiedzi 
wschodni, państwa basenu Morza 
Kaspijskiego, państwa 
północnoafrykańskie i bliskowschodnie), 
także poprzez stworzenie szerszego 
obszaru regulacyjnego przy jednoczesnym 
unikaniu budowy w pobliżu granic UE 
elektrowni tanich, ale emitujących znaczne 
ilości CO2, lub elektrowni atomowych;
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Or. en

Poprawka 127
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla konieczność rozszerzenia 
połączeń poprzez utworzenie nowych 
wzajemnych powiązań między europejską 
siecią energetyczną a państwami 
ościennymi (Bałkany Zachodnie, sąsiedzi 
wschodni oraz państwa basenu Morza 
Kaspijskiego), także poprzez stworzenie 
szerszego obszaru regulacyjnego przy 
jednoczesnym unikaniu budowy w pobliżu 
granic UE elektrowni tanich, ale 
emitujących znaczne ilości CO2;

15. podkreśla konieczność rozszerzenia 
połączeń poprzez utworzenie nowych 
wzajemnych powiązań między europejską 
siecią energetyczną a państwami 
ościennymi (Bałkany Zachodnie, sąsiedzi 
wschodni oraz państwa basenu Morza 
Kaspijskiego), także poprzez stworzenie 
szerszego obszaru regulacyjnego przy 
jednoczesnym unikaniu budowy w pobliżu 
granic UE elektrowni tanich, ale 
emitujących znaczne ilości CO2, oraz 
niebezpiecznych elektrowni atomowych;

Or. en

Poprawka 128
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uważa za ważne, aby kontynuować 
przedsięwzięcia infrastrukturalne mające 
znaczenie wspólnotowe, o których mowa 
jest we wniosku Komisji dotyczącym 
rozporządzenia w sprawie wytycznych 
dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej oraz w 
komunikacie Komisji pt. „Priorytety w 
odniesieniu do infrastruktury 
energetycznej na 2020 r. i w dalszej 
perspektywie”. Biorąc pod uwagę 
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strategiczne znaczenie tych projektów,
wynikające z nich umowy z zewnętrznymi 
partnerami muszą otrzymać odpowiedni 
priorytet, zostać w zrównoważony sposób 
opracowane i sprawnie zawarte w ramach 
opartego na regułach systemu rynkowego;

Or. en

Poprawka 129
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. w pełni popiera i ponownie podkreśla 
potrzebę opracowania nowego wymiaru 
zewnętrznej polityki energetycznej UE 
opartego na partnerstwach strategicznych 
z kluczowymi graczami w dziedzinie 
energetyki w obszarach zrównoważonej 
polityki energetycznej, badań, współpracy 
naukowo-technologicznej w zakresie 
przyjaznych dla środowisko technologii i 
innowacji, równoważenia systemów, a 
także substytucji metali ziem rzadkich i 
zwiększania efektywności energetycznej; 
przypomina o możliwościach biznesowych 
dla unijnych przedsiębiorstw w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 130
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że projekty budowy 
elektrowni jądrowych w pobliżu granic 
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UE powinny być realizowane z 
zachowaniem najwyższych norm 
bezpieczeństwa jądrowego i standardów 
bezpieczeństwa oraz kontrolowane w 
oparciu o wspólne reguły i oceny; wzywa 
UE do aktywniejszego zaangażowania w 
działalność MAEA w celu określenia 
prawnie wiążących międzynarodowych 
norm bezpieczeństwa jądrowego;

Or. lt

Poprawka 131
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że w dialogu energetycznym 
UE–Rosja, w którym UE powinna 
przemawiać jednym głosem, pod uwagę 
należy wziąć specyficzne położenie i 
zależność państw członkowskich UE z 
Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ 
ich zależność energetyczną można 
zlikwidować jedynie poprzez połączenie 
całej infrastruktury energetycznej UE oraz 
poprzez pełne wdrożenie reguł 
wewnętrznego rynku energii;

16. podkreśla, że w dialogu energetycznym 
UE–Rosja, w którym UE powinna 
przemawiać jednym głosem, pod uwagę 
należy wziąć specyficzne położenie i 
zależność państw członkowskich UE z 
Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ 
ich zależność energetyczną można 
zlikwidować jedynie poprzez połączenie 
całej infrastruktury energetycznej UE oraz 
poprzez pełne wdrożenie reguł 
wewnętrznego rynku energii; uważa, że w 
dialogu tym należy podejmować takie 
istotne kwestie, jak dostęp do zasobów 
energii, sieci i rynków eksportujących 
energię, bezpieczeństwo inwestycji, 
wzajemne oddziaływanie, zapobieganie 
kryzysom i współpraca, równe zasady 
działania i ustalania cen energii; 
podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na kwestię rurociągu Przyjaźń oraz 
podjąć konkretne działania na szczeblu 
UE w celu odnowienia dostaw ropy na 
zamkniętych szlakach;

Or. lt
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Poprawka 132
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że w dialogu energetycznym 
UE–Rosja, w którym UE powinna
przemawiać jednym głosem, pod uwagę 
należy wziąć specyficzne położenie i 
zależność państw członkowskich UE z 
Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ
ich zależność energetyczną można 
zlikwidować jedynie poprzez połączenie 
całej infrastruktury energetycznej UE oraz 
poprzez pełne wdrożenie reguł 
wewnętrznego rynku energii;

16. zaznacza, że w dialogu energetycznym 
UE–Rosja, UE powinna przemawiać 
jednym głosem; kwestię specyficznego
położenia państw członkowskich UE z 
Europy Środkowej i Wschodniej, 
szczególnie krajów bałtyckich 
odizolowanych od infrastruktury rynku 
energii UE, i ich zależności od dostawcy 
zewnętrznego należy rozwiązać w trybie 
natychmiastowym do końca 2015 r. 
poprzez połączenie całej infrastruktury 
energetycznej UE oraz poprzez pełne 
wdrożenie reguł wewnętrznego rynku 
energii;

Or. lt

Poprawka 133
Algirdas Saudargas

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że w dialogu energetycznym 
UE–Rosja, w którym UE powinna 
przemawiać jednym głosem, pod uwagę 
należy wziąć specyficzne położenie i 
zależność państw członkowskich UE z 
Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ 
ich zależność energetyczną można 
zlikwidować jedynie poprzez połączenie 
całej infrastruktury energetycznej UE oraz 
poprzez pełne wdrożenie reguł 
wewnętrznego rynku energii;

16. podkreśla, że w dialogu energetycznym 
UE–Rosja, w którym UE powinna 
przemawiać jednym głosem, pod uwagę 
należy wziąć specyficzne położenie i 
zależność państw członkowskich UE z 
Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ
bezpieczeństwo dostaw energii w tych 
krajach można zagwarantować jedynie 
poprzez połączenie całej infrastruktury 
energetycznej UE oraz poprzez pełne 
wdrożenie reguł wewnętrznego rynku 
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energii;

Or. en

Poprawka 134
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że w dialogu energetycznym 
UE–Rosja, w którym UE powinna 
przemawiać jednym głosem, pod uwagę 
należy wziąć specyficzne położenie i 
zależność państw członkowskich UE z 
Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ 
ich zależność energetyczną można 
zlikwidować jedynie poprzez połączenie 
całej infrastruktury energetycznej UE oraz 
poprzez pełne wdrożenie reguł 
wewnętrznego rynku energii;

16. podkreśla, że w dialogu energetycznym 
UE–Rosja, w którym UE powinna 
przemawiać jednym głosem, pod uwagę 
należy wziąć specyficzne położenie i 
zależność państw członkowskich UE z 
Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ 
ich zależność energetyczną można 
zlikwidować jedynie poprzez wzajemne 
powiązanie infrastruktury UE oraz poprzez 
pełne wdrożenie reguł wewnętrznego 
rynku energii;

Or. en

Poprawka 135
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że w związku z tym, iż 
państwa członkowskie rozpoczynają 
łączenie i integrację swoich rynków 
krajowych poprzez inwestycje w 
infrastrukturę i przyjęcie wspólnych 
regulacji, należy także podjąć działania na 
rzecz współpracy z Rosją w celu 
określenia kreatywnych i wzajemnie 
akceptowalnych środków mających na 
celu zmniejszanie rozbieżności pomiędzy 
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oboma rynkami energii;

Or. en

Poprawka 136
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla znaczenie dialogu z Rosją 
w dziedzinie energetyki oraz planu 
działania UE-Rosja zaproponowanego 
przez Radę ds. Energii; przypomina o 
znaczeniu włączenia do tego planu 
współpracy w obszarach wzajemnej 
korzyści, takich jak wspólne badania i 
transfer technologii, zwłaszcza w 
dziedzinie efektywności energetycznej i 
odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 137
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. apeluje o rozszerzenie Traktatu karty 
energetycznej o większą liczbę krajów oraz 
o podjęcie na forum Konferencji karty 
energetycznej działań na rzecz negocjacji 
w sprawie porozumienia prowadzącego do 
pełnej akceptacji przez Rosję zasad karty 
energetycznej i dołączonej do niej 
protokołów;

Or. en
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Poprawka 138
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla rolę Zgromadzenia 
Parlamentarnego Euronest, które 
przyczyni się do realizacji celów 
Partnerstwa Wschodniego, a tym samym 
będzie mieć pozytywny wpływ na kwestie 
związane z bezpieczeństwem 
energetycznym;

Or. en

Poprawka 139
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. przypomina, że państwa Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego są już częścią 
rynku wewnętrznego UE, a współpraca 
między nimi jest kluczowa dla osiągnięcia 
celów energetycznych na 2020 r.; z 
zadowoleniem przyjmuje obecne 
inicjatywy na rzecz wzmocnienia 
współpracy ze Szwajcarią, które powinny 
zmierzać także do jej włączenia 
w wewnętrzny rynek energetyczny UE;

17. przypomina, że państwa Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego są już częścią 
rynku wewnętrznego UE, a współpraca 
między nimi jest kluczowa dla osiągnięcia 
celów energetycznych na 2020 r.; z 
zadowoleniem przyjmuje obecne 
inicjatywy na rzecz wzmocnienia 
współpracy ze Szwajcarią, które powinny 
zmierzać także do jej pełnego włączenia 
w wewnętrzny rynek energetyczny UE;

Or. en

Poprawka 140
Lena Kolarska-Bobińska
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że zewnętrzna polityka 
energetyczna UE powinna bazować na 
zasadach solidarności, przejrzystości, 
pomocniczości, trwałości i współpracy 
oraz wzajemności, na podejściu rynkowym 
uregulowanym przepisami i na koordynacji 
działań UE, jej państw członkowskich i 
krajów partnerskich, a także promować 
wszystkie te aspekty;

18. uważa, że zewnętrzna polityka 
energetyczna UE powinna bazować na 
zasadach solidarności, przejrzystości, 
pomocniczości, trwałości i współpracy 
oraz wzajemności, na podejściu rynkowym 
uregulowanym przepisami i na koordynacji 
działań UE, jej państw członkowskich i 
krajów partnerskich, a także promować 
wszystkie te aspekty; wzywa Radę do 
przyznania Komisji mandatu do 
rozpoczęcia negocjacji w sprawie 
przekształcenia w prawnie wiążące teksty 
obowiązujących protokołów ustaleń 
dotyczących kwestii energetycznych 
podpisanych z państwami sąsiadującymi;

Or. en

Poprawka 141
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że zewnętrzna polityka 
energetyczna UE powinna bazować na 
zasadach solidarności, przejrzystości, 
pomocniczości, trwałości i współpracy 
oraz wzajemności, na podejściu rynkowym 
uregulowanym przepisami i na koordynacji 
działań UE, jej państw członkowskich i 
krajów partnerskich, a także promować 
wszystkie te aspekty;

18. uważa, że zewnętrzna polityka 
energetyczna UE powinna bazować na 
zasadach solidarności, przejrzystości, 
pomocniczości, trwałości i współpracy 
oraz wzajemności, na podejściu rynkowym 
uregulowanym przepisami i na koordynacji 
działań UE, jej państw członkowskich i 
krajów partnerskich, a także promować 
wszystkie te aspekty; uważa, że 
przestrzeganie założeń horyzontalnych 
zapisanych w Traktacie z Lizbony ma 
zasadnicze znaczenie dla potwierdzenia 
roli Europy w zmienianiu regionalnego 
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kontekstu politycznego;

Or. en

Poprawka 142
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. śledzi dyskusje na temat 
finansowanych przez sektor przemysłu 
przedsięwzięć w dziedzinie odnawialnych 
źródeł energii poza granicami UE, które 
zwiększają wiarygodność długofalowego 
celu w zakresie gospodarki w pełni opartej 
na odnawialnych źródłach energii i 
oferują prawdziwie zrównoważoną 
energię i perspektywę rozwoju 
gospodarczego krajom spoza UE, pod 
warunkiem, że dane przedsięwzięcie służy 
lokalnemu popytowi na zrównoważoną 
energię i tworzeniu nowych miejsc pracy 
w odnośnych krajach; podkreśla w 
związku z tym, że wspólne projekty nie 
powinny niweczyć wysiłków UE na rzecz 
promowania odnawialnych źródeł energii 
na szczeblu krajowym, aby zrealizować 
docelowe założenie dotyczące przejścia na 
w pełni wydajną energetycznie 
gospodarkę opartą na odnawialnych 
źródłach energii;

Or. en

Poprawka 143
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla znaczenie dalszego 
uwzględniania głównych zasad w 
odniesieniu do handlu i inwestycji, w tym 
tych promujących równe szanse w 
dziedzinie inwestycji w zrównoważoną 
energię, zarówno w umowach 
dwustronnych, jak i w wielostronnych 
ramach prawnych, takich jak Traktat 
karty energetycznej czy WTO, oraz 
egzekwowania tych zasad za sprawą 
skutecznych mechanizmów rozwiązywania 
sporów;

Or. en

Poprawka 144
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że oprócz współpracy w 
zakresie wydobycia, handlu i tranzytu 
produktów energetycznych do UE 
konieczne jest również wzmocnienie 
współpracy dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony technologii energetycznych, 
wymiany danych w sprawie transferu 
know-how, promocji efektywności 
energetycznej oraz oszczędzania energii, 
a także czystych i odnawialnych źródeł 
energii przede wszystkim z krajami, 
w których zużycie energii szybko wzrasta;

19. jest zdania, że oprócz współpracy w 
zakresie wydobycia, handlu i tranzytu 
produktów energetycznych do UE 
konieczne jest również wzmocnienie 
współpracy dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony technologii energetycznych, 
wymiany danych w sprawie transferu 
know-how, promocji efektywności 
energetycznej oraz oszczędzania energii, 
a także czystych i odnawialnych źródeł 
energii przede wszystkim z krajami, 
w których zużycie energii szybko wzrasta. 
UE powinna przyjąć strategię na rzecz 
tych krajów w celu promowania 
zrównoważonego i bezpiecznego systemu 
energetycznego przyczyniającego się do 
walki ze zmianą;

Or. en
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Poprawka 145
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że oprócz współpracy w 
zakresie wydobycia, handlu i tranzytu 
produktów energetycznych do UE 
konieczne jest również wzmocnienie 
współpracy dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony technologii energetycznych, 
wymiany danych w sprawie transferu 
know-how, promocji efektywności 
energetycznej oraz oszczędzania energii, 
a także czystych i odnawialnych źródeł 
energii przede wszystkim z krajami, 
w których zużycie energii szybko wzrasta;

19. jest zdania, że oprócz współpracy w 
zakresie wydobycia, handlu i tranzytu 
produktów energetycznych do UE 
konieczne jest również wzmocnienie 
współpracy i opracowanie konkretnych 
instrumentów w zakresie bezpieczeństwa i 
ochrony technologii energetycznych (tak 
jak w przypadku Instrumentu Współpracy 
w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego), 
wymiany danych w sprawie transferu 
know-how, promocji efektywności 
energetycznej oraz oszczędzania energii, 
a także czystych i odnawialnych źródeł 
energii przede wszystkim z krajami, 
w których zużycie energii szybko wzrasta;

Or. en

Poprawka 146
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. przypomina, że produkcja energii ze 
źródeł odnawialnych, magazynowanie 
energii elektrycznej i inne zaawansowane 
rozwiązania energetyczne wymagają 
różnego rodzaju surowców, w tym 
rzadkich minerałów, których dostawa ma 
w chwili obecnej zasadnicze znaczenie; 
jest zdania, że w celu opracowania 
technologii wykorzystujących nowe 
surowce lub materiały zastępcze oraz 
zmniejszenia wykorzystania surowców, 
które są problematyczne ze względu na 
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brak stabilności dostaw, toksyczność lub 
wpływ na środowisko, niezbędna jest 
skoordynowana działalność badawcza 
Unii Europejskiej i liderów w dziedzinie 
technologii, w tym USA i Japonii;

Or. ro

Poprawka 147
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. w celu promowania globalnie 
bezpiecznej, chronionej i ekologicznej 
produkcji energii popiera wzmocnienie i 
promowanie ochrony radiologicznej, 
gwarancji, norm bezpieczeństwa 
jądrowego, ścisłych wymogów 
dotyczących dalekomorskich instalacji 
roponośnych i gazowych, bezpieczeństwa 
transportu morskiego produktów ropy 
naftowej, a także współpracy w dziedzinie 
nowych technologii, badań, rozwoju i 
innowacji oraz prac nad normami 
międzynarodowymi;

20. w celu promowania globalnie 
bezpiecznej, chronionej i ekologicznej 
produkcji energii popiera wzmocnienie i 
promowanie ochrony radiologicznej, 
gwarancji, norm bezpieczeństwa 
jądrowego, ścisłych wymogów 
dotyczących dalekomorskich instalacji 
roponośnych i gazowych, bezpieczeństwa 
transportu morskiego produktów ropy 
naftowej i skroplonego gazu ziemnego 
(LNG), a także współpracy w dziedzinie 
nowych technologii, badań, rozwoju i 
innowacji oraz prac nad normami 
międzynarodowymi;

Or. en

Poprawka 148
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa do rozszerzenia na cały świat 
możliwie najwyższych i prawnie 
wiążących norm bezpieczeństwa ze 
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szczególnym uwzględnieniem w trybie 
pilnym elektrowni jądrowych 
znajdujących się lub mających powstać w 
najbliższym sąsiedztwie UE;

Or. en

Poprawka 149
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uznaje, że wiedza ekspercka nabyta w 
UE oparta na naszym doświadczeniu 
w projektowaniu i wdrażaniu systemu 
handlu uprawnieniami do emisji mogłyby 
przynieść korzyści państwom trzecim, i 
wzywa Komisję do udzielania pomocy 
państwom trzecim i zachęcania ich do 
ustanowienia i stworzenia własnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji w 
celu połączenia takich systemów z 
systemem UE;

21. jest zdania, że nie można zmniejszyć 
ogólnoświatowych wyzwań w dziedzinie 
zmiany klimatu bez zaangażowania 
największych emitentów oraz zachęca 
Komisję do stworzenia wspólnej strategii 
w celu wypracowania wraz z tymi krajami 
globalnego rozwiązania; uznaje, że wiedza 
ekspercka nabyta w UE oparta na naszym 
doświadczeniu w projektowaniu i 
wdrażaniu systemu handlu uprawnieniami 
do emisji mogłyby przynieść korzyści 
państwom trzecim, i wzywa Komisję do 
udzielania pomocy państwom trzecim 
i zachęcania ich do ustanowienia i 
stworzenia własnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji w celu połączenia 
takich systemów z systemem UE;

Or. en

Poprawka 150
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla konieczność opracowania 
długoterminowej europejskiej perspektywy 
politycznej, która obejmie nowe globalne 
partnerstwa i instrumenty współpracy 
dwustronnej, które umożliwiłyby Unii 
Europejskiej odgrywanie kluczowej roli w 
ogólnoświatowym ustalaniu priorytetów 
energetycznych poprzez objęcie 
przywództwa w dziedzinie kształtowania 
nowych standardów rynkowych i 
kierowania międzynarodowymi wysiłkami 
w zakresie badań technologicznych i 
innowacji w obszarze energetyki;

Or. en

Poprawka 151
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że UE powinna blisko 
współpracować z głównymi eksporterami 
biopaliw z państw trzecich w celu 
zapewnienia, aby te alternatywne opcje dla 
czystej energii, które mogą przyczynić się 
do dywersyfikacji dostaw, mogły być 
prawdziwie zrównoważone oraz by można 
było uniknąć mających negatywne 
konsekwencje pośrednich zmian 
w użytkowaniu gruntów;

22. uważa, że UE powinna blisko 
współpracować z głównymi eksporterami 
biopaliw z państw trzecich w celu 
zapewnienia, aby te alternatywne opcje dla 
czystej energii, które mogą przyczynić się 
do dywersyfikacji dostaw, mogły być 
prawdziwie zrównoważone oraz by można 
było uniknąć mających negatywne 
konsekwencje pośrednich zmian 
w użytkowaniu gruntów; podkreśla, że 
zewnętrznymi zasobami biopaliw należy 
zarządzać w oparciu o te same normy, 
które odnoszą się do zasobów UE, 
zwłaszcza normy dotyczące ochrony 
środowiska i klimatu; uważa, że Unia 
musi wspierać zarówno wewnętrzne, jak i 
zewnętrzne przyjęcie technologii biopaliw 
drugiej i trzeciej generacji;
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Or. en

Poprawka 152
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że UE powinna blisko 
współpracować z głównymi eksporterami 
biopaliw z państw trzecich w celu 
zapewnienia, aby te alternatywne opcje dla 
czystej energii, które mogą przyczynić się 
do dywersyfikacji dostaw, mogły być 
prawdziwie zrównoważone oraz by można 
było uniknąć mających negatywne 
konsekwencje pośrednich zmian 
w użytkowaniu gruntów;

22. podkreśla konieczność usprawnienia 
współpracy w dziedzinie badań, rozwoju i 
innowacji z państwami trzecimi w celu 
odpowiedzi na ogólnoświatowe wyzwania;
uważa, że UE powinna blisko 
współpracować z głównymi eksporterami 
biopaliw z państw trzecich w celu 
zapewnienia, aby te alternatywne opcje dla 
czystej energii, które mogą przyczynić się 
do dywersyfikacji dostaw, mogły być 
prawdziwie zrównoważone oraz by można 
było uniknąć mających negatywne 
konsekwencje pośrednich zmian 
w użytkowaniu gruntów;

Or. en

Poprawka 153
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że UE powinna blisko 
współpracować z głównymi eksporterami 
biopaliw z państw trzecich w celu 
zapewnienia, aby te alternatywne opcje dla 
czystej energii, które mogą przyczynić się 
do dywersyfikacji dostaw, mogły być
prawdziwie zrównoważone oraz by można 
było uniknąć mających negatywne 

22. uważa, że UE powinna dokonać 
przeglądu swoich celów dotyczących 
biopaliw i blisko współpracować z 
głównymi eksporterami biopaliw z państw 
trzecich w celu zapewnienia tego, by 
import tych alternatywnych paliw był 
dozwolony w przypadku, gdy są one
prawdziwie zrównoważone oraz gdy unika 
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konsekwencje pośrednich zmian 
w użytkowaniu gruntów;

się pośrednich zmian w użytkowaniu 
gruntów;

Or. en

Poprawka 154
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że UE powinna blisko 
współpracować z głównymi eksporterami 
biopaliw z państw trzecich w celu 
zapewnienia, aby te alternatywne opcje dla 
czystej energii, które mogą przyczynić się 
do dywersyfikacji dostaw, mogły być
prawdziwie zrównoważone oraz by można 
było uniknąć mających negatywne 
konsekwencje pośrednich zmian 
w użytkowaniu gruntów;

22. uważa, że UE powinna blisko 
współpracować z głównymi eksporterami 
biopaliw z państw trzecich w celu 
zapewnienia, aby te alternatywne opcje dla 
czystej energii, które mogą przyczynić się 
do dywersyfikacji dostaw, były prawdziwie 
zrównoważone oraz by uniknąć mających 
negatywne konsekwencje pośrednich 
zmian w użytkowaniu gruntów;

Or. en

Poprawka 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. uważa, że UE powinna dopilnować, 
aby energetyka stała się kluczowym 
elementem zewnętrznych programów 
pomocowych UE, ponieważ dostęp do 
energii, która ma zasadnicze znaczenie 
dla rozwoju gospodarczego, wciąż 
pozostaje wyzwaniem w rozwijających się 
krajach;
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Or. en

Poprawka 156
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. uważa, że współpraca w dziedzinie 
rozwoju i wdrażania przyszłościowych 
technologii energetycznych powinna być 
w centrum unijnej współpracy z 
uprzemysłowionymi partnerami i 
wyłaniającymi się gospodarkami;

Or. en

Poprawka 157
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 22b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. jest zdania, że UE powinna uczynić z 
kwestii energetycznych centralny punkt 
inicjatyw europejskich, takich jak 
Partnerstwo Wschodnie, Unia dla 
Śródziemnomorza i europejska polityka 
sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 158
Edit Herczog
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca się do Komisji o szczegółowe 
opracowanie wspólnych energetycznych 
planów działania nie tylko z kluczowymi 
dostawcami energii takimi jak Rosja, ale 
także z kluczowymi partnerami, którzy 
borykają się z podobnymi wyzwaniami i 
podzielają podobne wartości, na przykład z 
USA, Kanadą, Australią i Japonią, przede 
wszystkim w celu promowania współpracy 
technologicznej, badawczej i przemysłowej 
oraz ustanowienia wspólnych norm dla 
technologii energii odnawialnej, 
efektywności energetycznej, pojazdów 
elektrycznych, nowych i 
niekonwencjonalnych technologii 
energetycznych, bezpieczeństwa 
odwiertów morskich, a także 
bezpieczeństwa jądrowego;

23. zwraca się do Komisji o szczegółowe 
opracowanie wspólnych energetycznych 
planów działania ze wszystkimi
kluczowymi dostawcami energii, 
z ważnymi z punktu widzenia 
strategicznego krajami tranzytowymi i z 
partnerstwami z krajami, które borykają 
się z podobnymi wyzwaniami 
energetycznymi i podzielają podobne 
wartości, przede wszystkim w celu 
promowania współpracy technologicznej, 
badawczej i przemysłowej oraz 
ustanowienia wspólnych norm dla 
technologii energii odnawialnej, 
efektywności energetycznej, pojazdów 
elektrycznych, nowych i 
niekonwencjonalnych technologii 
energetycznych, bezpieczeństwa 
odwiertów morskich, a także 
bezpieczeństwa jądrowego i 
nierozprzestrzeniania broni jądrowej;

Or. en

Poprawka 159
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca się do Komisji o szczegółowe 
opracowanie wspólnych energetycznych 
planów działania nie tylko z kluczowymi 
dostawcami energii takimi jak Rosja, ale 
także z kluczowymi partnerami, którzy 
borykają się z podobnymi wyzwaniami i 
podzielają podobne wartości, na przykład z 
USA, Kanadą, Australią i Japonią, przede 
wszystkim w celu promowania współpracy 

23. zwraca się do Komisji o szczegółowe 
opracowanie wspólnych energetycznych 
planów działania nie tylko z kluczowymi 
dostawcami energii takimi jak Rosja i 
Algieria, ale także z kluczowymi 
partnerami, którzy borykają się z 
podobnymi wyzwaniami i podzielają 
podobne wartości, na przykład z USA, 
Kanadą, Australią i Japonią, przede 
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technologicznej, badawczej i przemysłowej 
oraz ustanowienia wspólnych norm dla 
technologii energii odnawialnej, 
efektywności energetycznej, pojazdów 
elektrycznych, nowych i 
niekonwencjonalnych technologii 
energetycznych, bezpieczeństwa 
odwiertów morskich, a także 
bezpieczeństwa jądrowego;

wszystkim w celu promowania współpracy 
technologicznej, badawczej i przemysłowej 
oraz ustanowienia wspólnych norm dla 
technologii energii odnawialnej, 
efektywności energetycznej, pojazdów 
elektrycznych, nowych i 
niekonwencjonalnych technologii 
energetycznych, bezpieczeństwa 
odwiertów morskich, a także 
bezpieczeństwa jądrowego;

Or. en

Poprawka 160
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca się do Komisji o szczegółowe 
opracowanie wspólnych energetycznych 
planów działania nie tylko z kluczowymi 
dostawcami energii takimi jak Rosja, ale 
także z kluczowymi partnerami, którzy 
borykają się z podobnymi wyzwaniami i 
podzielają podobne wartości, na przykład z 
USA, Kanadą, Australią i Japonią, przede 
wszystkim w celu promowania współpracy 
technologicznej, badawczej i przemysłowej 
oraz ustanowienia wspólnych norm dla 
technologii energii odnawialnej, 
efektywności energetycznej, pojazdów 
elektrycznych, nowych i 
niekonwencjonalnych technologii 
energetycznych, bezpieczeństwa 
odwiertów morskich, a także 
bezpieczeństwa jądrowego;

23. zwraca się do Komisji o szczegółowe 
opracowanie wspólnych energetycznych 
planów działania nie tylko z kluczowymi 
dostawcami energii takimi jak Rosja i 
Algieria, ale także z kluczowymi 
partnerami, którzy borykają się z 
podobnymi wyzwaniami i podzielają 
podobne wartości, na przykład z USA, 
Kanadą, Australią i Japonią, przede 
wszystkim w celu promowania współpracy 
technologicznej, badawczej i przemysłowej 
oraz ustanowienia wspólnych norm dla 
technologii energii odnawialnej, 
efektywności energetycznej, pojazdów 
elektrycznych, nowych i 
niekonwencjonalnych technologii 
energetycznych, bezpieczeństwa 
odwiertów morskich, a także 
bezpieczeństwa jądrowego;

Or. en

Poprawka 161
Silvia-Adriana Ţicău
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Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję do rozwijania 
partnerstw z Indiami, Brazylią i 
Argentyną w dziedzinach stanowiących 
przedmiot wspólnego zainteresowania, 
dotyczących np. polityki energetycznej 
oraz kwestii regulacyjnych, ustalania 
norm oraz badań i innowacji w dziedzinie 
technologii, w tym w takich obszarach jak 
energia ze źródeł odnawialnych, 
zrównoważone biopaliwa, czysty węgiel, 
efektywność energetyczna, inteligentne 
sieci oraz synteza jądrowa;

Or. ro

Poprawka 162
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa do podjęcia skoordynowanych 
działań z innymi wiodącymi w dziedzinie 
technologii krajami (USA i Japonia), aby 
odpowiedzieć na pojawiające się 
wyzwania, takie jak niedobór surowców 
czy metale ziem rzadkich, które 
negatywnie wpływają na wdrażanie 
technologii w dziedzinie odnawialnych 
źródeł energii, magazynowania energii i 
zaawansowanych zastosowań energii;

Or. en

Poprawka 163
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. dostrzega potrzebę, aby unijne 
programy współpracy w dziedzinie 
energetyki z krajami rozwijającymi się 
ułatwiały odnośną strukturę rynku i 
uwarunkowania regulacyjne w celu 
zapewnienia konsumentom krajowym 
korzyści płynących z odnawialnych źródeł 
energii w odpowiedniej cenie;

Or. en

Poprawka 164
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. uważa, że UE powinna nasilić swoje 
działania prowadzone na forach 
wielostronnych, w tym w ramach 
Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej (MAEA), aby zapewnić to, że 
najwyższe normy bezpieczeństwa 
jądrowego są prawnie wiążące na całym 
świecie;

Or. lt

Poprawka 165
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 23b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. uważa, że obowiązujące w UE 
wysokie normy bezpieczeństwa jądrowego 
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powinny być odzwierciedlone w 
strategiach UE dotyczących relacji z 
krajami zewnętrznymi, w szczególności z 
tymi krajami ościennymi, które 
wybudowały lub planują wybudować 
elektrownie jądrowe mające istotny wpływ 
na bezpieczeństwo UE;

Or. lt

Poprawka 166
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje niedawne zaangażowanie 
Transatlantyckiej Rady Gospodarczej oraz 
Rady ds. Energii UE–USA w zwiększenie 
współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa 
energii, norm dla inteligentnych sieci, 
technologii wodorowych i ogniw 
paliwowych, technologii odnawialnych 
źródeł energii i innych technologii czystej 
energii, efektywności energetycznej i 
skutecznych strategii politycznych dla 
potrzeb ułatwienia handlu i wprowadzania 
technologii czystej energii na rynek;

24. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje niedawne zaangażowanie 
Transatlantyckiej Rady Gospodarczej oraz 
Rady ds. Energii UE–USA w zwiększenie 
współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa 
energii, norm dla inteligentnych sieci, 
technologii wodorowych i ogniw 
paliwowych, technologii odnawialnych 
źródeł energii i innych technologii czystej 
energii, efektywności energetycznej i 
skutecznych strategii politycznych dla 
potrzeb ułatwienia handlu i wprowadzania 
technologii czystej energii na rynek; 
wyraża życzenie, aby konkluzje Rady UE-
USA ds. Energii były sprawniej 
przekazywane strukturom decyzyjnym;

Or. en

Poprawka 167
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24a. uważa, że rosnący wpływ 
wyłaniających się gospodarek, takich jak 
Chiny, Indie czy Brazylia, na 
ogólnoświatowych rynkach energii, a 
także bezprecedensowy wzrost ich popytu 
na energię sprawia, że dla Unii sprawą o 
fundamentalnym znaczeniu jest 
nawiązanie kompleksowej współpracy z 
tymi partnerami we wszystkich obszarach 
związanych z energetyką;

Or. en

Poprawka 168
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Komisję do zacieśnienia 
współpracy z Międzynarodową Agencją 
Energetyczną, która udostępnia istotne 
informacje na temat planowania 
energetycznego oraz dane; uważa, że Unia 
i wszystkie państwa członkowskie, które 
nie są członkami MEA, powinny wystąpić 
z wnioskiem o członkostwo w tej 
organizacji;

Or. en

Poprawka 169
Jan Březina

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24a. z zadowoleniem przyjmuje udział UE 
w projekcie „Międzynarodowy 
Eksperymentalny Reaktor Termojądrowy” 
(ITER) oraz w Międzynarodowym Forum 
„Generacja IV” (GIF);

Or. en

Poprawka 170
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 24b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. wzywa Unię i państwa członkowskie 
do dalszego stanowienia wraz z 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie na temat zagadnień 
dotyczących bezpieczeństwa 
energetycznego i ochrony krytycznej 
infrastruktury energetycznej;

Or. en

Poprawka 171
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 24c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24c. zwraca się do Rady o podjęcie stałego 
i ustrukturyzowanego dialogu z cywilnymi 
i wojskowymi organami NATO na temat 
bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza 
m.in. w obszarach ochrony na morzu i 
ochrony infrastruktury krytycznej; 
podkreśla, że współpraca z NATO ma 
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fundamentalne znaczenie dla wszystkich 
przyszłych zewnętrznych strategii 
energetycznych oraz dla unijnej reakcji w 
przypadku wystąpienia kryzysu 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 172
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 24d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24d. zwraca się do Rady i Komisji o 
współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i 
innymi sojusznikami na rzecz ochrony 
infrastruktury energetycznej przed 
atakami cybernetycznymi; podkreśla, że w 
związku ze stopniowym wprowadzaniem 
„inteligentnej” sieci, to zagrożenie, 
któremu nie są w stanie zapobiec 
tradycyjne środki bezpieczeństwa, 
odgrywać będzie jeszcze bardziej istotną 
rolę w ochronie infrastruktury krytycznej;

Or. en

Poprawka 173
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo 
Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. Z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane „Partnerstwo Energetyczne 
UE–Południowy Region Morza 
Śródziemnego”; uważa, że powinno się 
ono skupić na ogromnym potencjale 

25. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane „Partnerstwo Energetyczne 
UE–Południowy Region Morza 
Śródziemnego”; uważa, że powinno się 
ono skupić na ogromnym potencjale 
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energii odnawialnej (słonecznej) tego 
regionu i uważa, że partnerstwo to 
powinno wprowadzić środki niezbędne do 
zapewnienia koniecznych umów 
regulacyjnych, inwestycji i infrastruktury, 
co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia 
dywersyfikacji dostaw energii 
niskoemisyjnej;

energii odnawialnej (słonecznej) tego 
regionu i uważa, że partnerstwo to 
powinno wprowadzić środki niezbędne do 
zaspokojenia znaczących potrzeb 
energetycznych w krajach leżących w 
południowym regionie Morza 
Śródziemnego za sprawą trwałych 
rozwiązań;

Or. en

Poprawka 174
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane „Partnerstwo Energetyczne 
UE–Południowy Region Morza 
Śródziemnego”; uważa, że powinno się 
ono skupić na ogromnym potencjale 
energii odnawialnej (słonecznej) tego 
regionu i uważa, że partnerstwo to 
powinno wprowadzić środki niezbędne do 
zapewnienia koniecznych umów 
regulacyjnych, inwestycji i infrastruktury, 
co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia 
dywersyfikacji dostaw energii 
niskoemisyjnej;

25. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane „Partnerstwo Energetyczne 
UE–Południowy Region Morza 
Śródziemnego”; uważa, że powinno się 
ono skupić na ogromnym potencjale 
energii odnawialnej (słonecznej i 
wiatrowej) tego regionu i uważa, że 
partnerstwo to powinno wprowadzić środki 
niezbędne do zapewnienia koniecznych 
umów regulacyjnych, inwestycji i 
infrastruktury w celu zapewnienia 
demokratycznego procesu decyzyjnego i 
oceny lokalnych potrzeb energetycznych, 
co jest warunkiem wstępnym zwiększenia 
dywersyfikacji dostaw energii 
niskoemisyjnej;

Or. en

Poprawka 175
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

25a. uznaje wkład programu GMES w 
identyfikację z przestrzeni kosmicznej 
zasobów energii słonecznej, z których 
korzysta Ziemia; mając na uwadze, że w 
ramach programu GMES stwierdzono, że 
obszary pustynne otrzymują w ciągu 
jednego dnia więcej energii słonecznej niż 
cała ludzkość zużywa w ciągu jednego 
roku1, zwraca się do Komisji o 
opracowanie partnerstw z krajami, gdzie 
znajdują się ogromne obszary pustynne, w 
szczególności z krajami afrykańskimi, 
oraz o opracowanie strategii i technologii 
wydajnego wykorzystania tego potencjału 
energetycznego, w tym poprzez 
wykorzystanie mechanizmów współpracy i 
rozwoju przewidzianych w pakiecie 
energetyczno-klimatycznym;
__________________
1

http://download.esa.int/docs/EarthObserv
ation/GMES_brief_solar_issue4_March2
011.pdf.

Or. ro

Poprawka 176
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. apeluje o dalsze poszerzenie grona 
członków Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej o większą liczbę krajów 
sąsiadujących z UE, zwłaszcza krajów 
należących do Partnerstwa Wschodniego i 
republik Azji Środkowej; podkreśla, że 
Komisja powinna dopilnować i 
wyegzekwować terminowe i precyzyjne 
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wdrożenie przez państwa członkowskie 
Traktatu o Wspólnocie Energetycznej 
unijnych reguł w dziedzinie energetyki, 
zwłaszcza poprzez uzależnienie 
dostępności funduszy UE od 
przestrzegania postanowień Traktatu;

Or. en

Poprawka 177
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras, 
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. uważa, że dostęp do zrównoważonej 
energii jest główną siłą napędową rozwoju 
i apeluje, aby unijne działania na rzecz 
rozwoju koncentrowały się na pomocy 
krajom rozwijającym się w promowaniu 
polityki zrównoważonej energii, działań 
reformujących, rozwoju infrastruktury, 
korzystnych warunków inwestycyjnych i 
efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 178
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla rolę „projektu Helios” w 
przesyłaniu z Europy Południowej do 
Środkowej energii elektrycznej 
wytworzonej ze źródeł odnawialnych;

Or. en
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Poprawka 179
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 25b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. wzywa do podjęcia specjalnego 
dialogu na temat energetyki z krajami 
regionu Morza Kaspijskiego i z 
zadowoleniem przyjmuje prace nad 
korporacją na rzecz rozwoju regionu 
Morza Kaspijskiego; zwraca się do 
Komisji o kontynuowanie prac nad 
zacieśnieniem stosunków Unii z 
Azerbejdżanem i Turkmenistanem;

Or. en

Poprawka 180
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 25b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. uważa, że unijne priorytety dotyczące 
zewnętrznej polityki energetycznej 
powinny zostać odpowiednio ujęte w 
zewnętrznych instrumentach 
finansowania w okresie po 2013 r.;

Or. en

Poprawka 181
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla znaczenie platformy 
bezpieczeństwa energetycznego 
Partnerstwa Wschodniego w zakresie 
wdrażania europejskich standardów w 
polityce energetycznej i regulacjach 
związanych z energią, wspierania rozwoju 
infrastruktury i połączeń, zwiększania 
wydajności energetycznej i wykorzystania 
źródeł odnawialnych; popiera ideę 
partnerstwa państw Europy Wschodniej 
na rzecz efektywności energetycznej i 
środowiska (E5P); ma nadzieję, że oprócz 
Ukrainy do tego programu przyłączą się 
wkrótce również inne państwa 
Partnerstwa Wschodniego;

Or. lt

Poprawka 182
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. przypomina niedawne napięcia we 
wschodnim regionie Morza Śródziemnego 
dotyczące obecności węglowodorów; 
podkreśla, że energetyka powinna być 
wykorzystywana jako główny czynnik 
sprzyjający pokojowi, współpracy i 
stabilności w tym regionie;

Or. en


