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POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Spraw 
Zagranicznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Bezpieczeństwo dostaw energii jest 
kluczowym elementem europejskiej 
polityki energetycznej, w której zasadnicze 
znaczenie odgrywa współpraca z krajami 
sąsiadującymi oparta na regulacyjnej 
integracji rynku, dywersyfikacji zasobów i 
dróg przesyłania. Niniejsze 
rozporządzenie powinno pomagać w 
realizacji tych celów zgodnie z art. 194 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, Traktatem o Wspólnocie 
Energetycznej, traktatem karty 
energetycznej, w tym jego protokołem w 
sprawie tranzytu, trzecim pakietem 
legislacyjnym w sprawie rynków energii 
elektrycznej i gazu oraz komunikatem 
Komisji w sprawie bezpieczeństwa dostaw 
energii i międzynarodowej współpracy 
energetycznej.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Stabilne ramy współpracy z krajami 
sąsiadującymi w dziedzinie energii i 



PE483.709v01-00 4/7 PA\893778PL.doc

PL

surowców, spójne z unijnymi przepisami o 
rynku wewnętrznym, przyczyniają się do 
zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego i surowcowego Unii.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19c) Mając na uwadze, że Rada 
Europejska wyznaczyła rok 2014 jako 
termin ustanowienia wewnętrznego rynku 
elektryczności i gazu, należy w pełni i 
spójnie rozwijać zewnętrzny wymiar tych 
strategii politycznych, zaś 
najodpowiedniejszymi instrumentami 
realizacji tego celu są umowy o 
partnerstwie z krajami sąsiadującymi.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Walka ze zmianą klimatu to jedno z
największych wyzwań stojących przed 
Unią i wymagających podjęcia pilnych 
działań na skalę międzynarodową.
Zgodnie z zamiarem wyrażonym przez 
Komisję w komunikacie w sprawie 
wieloletnich ram finansowych z czerwca 
2011 r., dotyczącym podniesienia do co 
najmniej 20 % części budżetu Unii 
przeznaczonej na działania w dziedzinie 
klimatu, niniejsze rozporządzenie powinno 

(20) Walka ze zmianą klimatu to jedno z 
wyzwań, wobec których należy podjąć 
realne działania na skalę 
międzynarodową. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczyniać się 
do realizacji tego celu w ramach szerzej 
zakrojonej polityki, która będzie zmierzała 
do transgranicznego wspierania wszelkich 
rodzajów rozwiązań w dziedzinie energii, 
które wykazują potencjał zmniejszania 
emisji gazów cieplarnianych.
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przyczyniać się do realizacji tego celu.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zapewnienie stopniowej integracji z 
unijnym rynkiem wewnętrznym oraz 
zacieśnionej współpracy sektorowej i 
międzysektorowej, również za sprawą 
zbliżenia przepisów i konwergencji 
regulacyjnej z unijnymi normami oraz 
innymi ważnymi normami 
międzynarodowymi, powiązanego rozwoju 
instytucjonalnego i inwestycji, głównie w 
obszarze wzajemnych połączeń;

(b) zapewnienie stopniowej integracji z 
unijnym rynkiem wewnętrznym oraz 
zacieśnionej współpracy sektorowej i 
międzysektorowej, również za sprawą 
zbliżenia przepisów i konwergencji 
regulacyjnej z unijnymi normami oraz 
innymi ważnymi normami 
międzynarodowymi, powiązanego rozwoju 
instytucjonalnego i inwestycji, głównie w 
obszarze wzajemnych połączeń mających 
na celu zwiększenie dywersyfikacji 
łańcuchów dostaw energii i dalszą 
liberalizację rynków energii;

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) wzmocnienie celów Traktatu o 
Wspólnocie Energetycznej i traktatu karty 
energetycznej, w tym jego protokołu w 
sprawie tranzytu, poprzez dążenie do 
przystąpienia krajów partnerstwa 
wschodniego do pierwszego z tych 
traktatów oraz do ratyfikacji przez 
wszystkie kraje partnerskie i Federację 
Rosyjską drugiego z tych traktatów;
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakres realizacji tych celów mierzy się 
przede wszystkim przy pomocy 
odpowiednich sprawozdań okresowych UE 
dotyczących wdrażania polityki, natomiast 
w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – stosując 
odpowiednie wskaźniki ustanowione przez 
międzynarodowe organizacje i inne 
właściwe organy; w przypadku ust. 2 lit. 
b), c) i d) – oceniając przejęcie istotnych 
ram regulacyjnych UE przez kraje 
partnerskie; w przypadku ust. 2 lit. c) i f) –
oceniając liczbę odpowiednich umów i 
działań w ramach współpracy. Wskaźniki 
obejmować będą między innymi 
odpowiednie monitorowanie 
demokratycznych wyborów, poziom 
korupcji, przepływy handlowe, wskaźniki 
umożliwiające pomiar wewnętrznych 
nierówności gospodarczych, w tym 
poziomu zatrudnienia.

3. Zakres realizacji tych celów mierzy się 
przede wszystkim przy pomocy 
odpowiednich sprawozdań okresowych UE 
dotyczących wdrażania polityki, natomiast 
w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – stosując 
odpowiednie wskaźniki ustanowione przez 
międzynarodowe organizacje i inne 
właściwe organy; w przypadku ust. 2 lit. 
b), ba), c) i d) – oceniając przejęcie 
istotnych ram regulacyjnych UE przez 
kraje partnerskie; w przypadku ust. 2 lit. c) 
i f) – oceniając liczbę odpowiednich umów 
i działań w ramach współpracy. Wskaźniki 
obejmować będą między innymi 
odpowiednie monitorowanie
demokratycznych wyborów, poziom 
korupcji, stan wdrożenia odpowiednich 
aktów prawa unijnego i umów 
międzynarodowych, przepływy handlowe, 
wskaźniki umożliwiające pomiar 
wewnętrznych nierówności gospodarczych, 
w tym poziomu zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólne ramy polityki do celów 
programowania i wdrażania wsparcia 
unijnego na mocy niniejszego 
rozporządzenia obejmują umowy o 

1. Ogólne ramy polityki do celów 
programowania i wdrażania wsparcia 
unijnego na mocy niniejszego 
rozporządzenia obejmują umowy o 
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partnerstwie i współpracy, układy o 
stowarzyszeniu oraz inne istniejące lub 
przyszłe umowy ustanawiające stosunki z 
krajami partnerskimi, odpowiednie 
komunikaty, konkluzje Rady i rezolucje 
Parlamentu Europejskiego oraz stosowne 
wnioski z posiedzeń ministerialnych z 
krajami partnerskimi.

partnerstwie i współpracy, układy o 
stowarzyszeniu oraz inne istniejące lub 
przyszłe umowy ustanawiające stosunki z 
krajami partnerskimi, ze szczególnym 
uwzględnieniem Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej i traktatu karty 
energetycznej, w tym jego protokołu w 
sprawie tranzytu, odpowiednie 
komunikaty, konkluzje Rady i rezolucje 
Parlamentu Europejskiego oraz stosowne 
wnioski z posiedzeń ministerialnych z 
krajami partnerskimi.

Or. en


