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Poprawka 1
Adam Szejnfeld

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że aby stawić czoła 
ogólnoświatowym wyzwaniom z zakresu 
energii i zrealizować cele dotyczące 
energii i zmiany klimatu, UE musi 
również podejmować wspólne działania na 
arenie międzynarodowej;

1. przypomina, że aby stawić czoła 
wyzwaniom budowania europejskiej 
strategii bezpieczeństwa energetycznego, 
Unia Europejska musi podjąć działania 
również na arenie międzynarodowej;

Or. pl

Poprawka 2
Jean-Marie Le Pen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że aby stawić czoła 
ogólnoświatowym wyzwaniom z zakresu 
energii i zrealizować cele dotyczące energii 
i zmiany klimatu, UE musi również 
podejmować wspólne działania na arenie 
międzynarodowej;

1. przypomina, że aby stawić czoła 
europejskim wyzwaniom z zakresu energii,
zrealizować cele dotyczące energii i 
zmiany klimatu oraz umożliwić państwom 
członkowskim prowadzenie krajowej 
polityki przemysłowej w sposób skuteczny 
i zrównoważony, UE musi również 
rozważyć ramy współpracy europejskiej w 
zakresie dostaw energii;

Or. fr

Poprawka 3
David Borrelli, Tiziana Beghin
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że aby stawić czoła 
ogólnoświatowym wyzwaniom z zakresu 
energii i zrealizować cele dotyczące energii 
i zmiany klimatu, UE musi również 
podejmować wspólne działania na arenie 
międzynarodowej;

1. przypomina, że aby stawić czoła 
ogólnoświatowym wyzwaniom z zakresu 
energii, utrzymać konkurencyjność 
gospodarki i zrealizować cele dotyczące 
energii i zmiany klimatu, UE musi również 
podejmować wspólne działania na arenie 
międzynarodowej, w szczególności przez 
analizowanie możliwości, które mogą
obejmować wprowadzenie krajowych 
mechanizmów rabatowych lub środków 
dostosowania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla 
w celu zagwarantowania równych 
warunków działania partnerom
handlowym UE i konkurentom, którzy nie 
są związani unijnymi normami
środowiskowymi;

Or. en

Poprawka 4
Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że aby stawić czoła 
ogólnoświatowym wyzwaniom z zakresu 
energii i zrealizować cele dotyczące energii 
i zmiany klimatu, UE musi również 
podejmować wspólne działania na arenie 
międzynarodowej;

1. przypomina, że aby stawić czoła 
ogólnoświatowym wyzwaniom z zakresu 
energii i zrealizować cele dotyczące energii 
i zmiany klimatu, państwa członkowskie 
UE muszą współpracować ze sobą na 
arenie międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 5
Davor Ivo Stier
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że aby stawić czoła 
ogólnoświatowym wyzwaniom z zakresu 
energii i zrealizować cele dotyczące energii 
i zmiany klimatu, UE musi również 
podejmować wspólne działania na arenie 
międzynarodowej;

1. przypomina, że aby stawić czoła 
ogólnoświatowym wyzwaniom z zakresu 
energii i zrealizować cele dotyczące energii 
i zmiany klimatu, UE musi również 
podejmować wspólne działania na arenie 
międzynarodowej; zauważa w związku z 
tym, że obecnie pilnie potrzebna jest 
lepsza i pogłębiona współpraca i 
koordynacja działań państw 
członkowskich UE w dziedzinie 
bezpieczeństwa energetycznego;

Or. en

Poprawka 6
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że aby stawić czoła 
ogólnoświatowym wyzwaniom z zakresu 
energii i zrealizować cele dotyczące energii 
i zmiany klimatu, UE musi również 
podejmować wspólne działania na arenie 
międzynarodowej;

1. przypomina, że aby stawić czoła 
ogólnoświatowym wyzwaniom z zakresu 
energii i zrealizować cele dotyczące energii 
i zmiany klimatu, UE musi również 
podejmować wspólne działania na arenie 
międzynarodowej; podkreśla, że 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
jest najskuteczniejszym sposobem 
zmniejszania zależności od zewnętrznych 
źródeł energii i osiągnięcia celów 
dotyczących klimatu;

Or. en

Poprawka 7
Christofer Fjellner
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że aby stawić czoła 
ogólnoświatowym wyzwaniom z zakresu 
energii i zrealizować cele dotyczące energii 
i zmiany klimatu, UE musi również 
podejmować wspólne działania na arenie 
międzynarodowej;

1. przypomina, że aby stawić czoła 
ogólnoświatowym wyzwaniom z zakresu 
energii i zrealizować cele dotyczące energii 
i zmiany klimatu, UE musi również 
podejmować wspólne działania na arenie 
międzynarodowej, poruszając w miarę 
możliwości kwestie bezpieczeństwa 
energetycznego w obszarze 
międzynarodowej polityki handlowej;

Or. en

Poprawka 8
Klaus Buchner

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że wycofanie dopłat do 
węglowodorowych źródeł energii, o 
którym mowa w art. 2 ust. 1 protokołu z 
Kioto, stanowiłoby pożądany krok na 
drodze do włączania rozdziałów o energii 
w przyszłych umowach handlowych i 
wspierania w ten sposób zdolności Unii 
Europejskiej do różnicowania swoich 
międzynarodowych dostaw;

Or. en

Poprawka 9
Klaus Buchner

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1b. wyraża głębokie przekonanie, że 
podstawą długoterminowej strategii 
bezpieczeństwa energetycznego dla 
Europy powinna być skuteczność, 
połączenia międzysystemowe i odnawialne 
źródła energii;

Or. en

Poprawka 10
Jean-Marie Le Pen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że państwa członkowskie 
są głównym funkcjonalnym szczeblem 
gwarantowania własnego bezpieczeństwa 
energetycznego i w ten sposób 
przyczyniają się do zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego Unii; w 
związku z tym uważa, że UE powinna 
wspierać krajową politykę energetyczną, a
jednocześnie ułatwiać współpracę w tym 
zakresie zgodnie z zasadą pomocniczości;

Or. fr

Poprawka 11
Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zaznacza ponownie, że energia to 
podstawowa potrzeba ludzka; nalega 
zatem, aby unijna strategia bezpieczeństwa 

2. zaznacza ponownie, że energia jest
niezbędna do działalności gospodarczej 
człowieka i konkurencyjności przemysłu; 
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energetycznego zapewniała wszystkim 
przystępny cenowo dostęp do energii oraz 
wzmacniała publiczną kontrolę i 
regulację;

nalega zatem, aby unijna strategia 
bezpieczeństwa energetycznego 
zapewniała wszystkim stabilny, bezpieczny 
i przewidywalny dostęp do energii oraz w 
jak największym stopniu ograniczała 
zależność od jednej drogi dostaw lub 
tranzytu;

Or. en

Poprawka 12
Christofer Fjellner

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zaznacza ponownie, że energia to 
podstawowa potrzeba ludzka; nalega 
zatem, aby unijna strategia bezpieczeństwa 
energetycznego zapewniała wszystkim
przystępny cenowo dostęp do energii oraz 
wzmacniała publiczną kontrolę i 
regulację;

2. nalega, aby unijna strategia 
bezpieczeństwa energetycznego w obszarze 
handlu międzynarodowego zapewniała 
zarówno obywatelom, jak i 
przedsiębiorstwom przystępny cenowo 
dostęp do energii; podkreśla, że właściwym 
krokiem na drodze do osiągnięcia tego 
celu jest dalsza liberalizacja europejskich 
i międzynarodowych rynków energii i sieci 
energetycznych oraz poprawa połączeń 
między nimi;

Or. en

Poprawka 13
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zaznacza ponownie, że energia to 
podstawowa potrzeba ludzka; nalega 
zatem, aby unijna strategia bezpieczeństwa 
energetycznego zapewniała wszystkim 

2. zaznacza ponownie, że energia to 
podstawowa potrzeba ludzka; nalega 
zatem, aby unijna strategia bezpieczeństwa 
energetycznego zapewniała wszystkim 
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przystępny cenowo dostęp do energii oraz 
wzmacniała publiczną kontrolę i regulację;

przystępny cenowo dostęp do energii oraz 
wzmacniała publiczną kontrolę i regulację, 
by skupić się na kwestii ubóstwa 
energetycznego i wspieraniu działań 
służących rozwiązaniu tego problemu, 
który w 2012 r. dotyczył jednej czwartej 
obywateli UE, czyli 124 milionów osób, 
podczas gdy na całym świecie co szósta 
osoba nie ma w ogóle dostępu do energii, 
a co trzecia nie ma dostępu do 
zrównoważonej energii;

Or. en

Poprawka 14
David Borrelli, Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zaznacza ponownie, że energia to 
podstawowa potrzeba ludzka; nalega 
zatem, aby unijna strategia bezpieczeństwa 
energetycznego zapewniała wszystkim 
przystępny cenowo dostęp do energii oraz 
wzmacniała publiczną kontrolę i regulację;

2. zaznacza ponownie, że energia to 
podstawowa potrzeba ludzka; nalega 
zatem, aby unijna strategia bezpieczeństwa 
energetycznego zapewniała wszystkim 
przystępny cenowo dostęp do energii oraz 
wzmacniała publiczną kontrolę i regulację; 
równocześnie w procesach podejmowania 
decyzji dotyczących ważnych projektów w 
dziedzinie infrastruktury energetycznej 
powinny uczestniczyć społeczności 
lokalne, których projekty te bezpośrednio 
dotyczą;

Or. en

Poprawka 15
Adam Szejnfeld

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. zaznacza ponownie, że energia to 
podstawowa potrzeba ludzka; nalega 
zatem, aby unijna strategia bezpieczeństwa 
energetycznego zapewniała wszystkim 
przystępny cenowo dostęp do energii oraz 
wzmacniała publiczną kontrolę i 
regulację;

2. zaznacza ponownie, że energia to 
podstawowa potrzeba ludzka; nalega 
zatem, aby unijna strategia bezpieczeństwa 
energetycznego zapewniała wszystkim 
przystępny cenowo dostęp do energii, co 
oznacza, że polityka energetyczna UE 
powinna być skorelowana z polityką 
wspierania wzrostu 
gospodarczego służącego ograniczaniu 
biedy i wykluczenia; duże znaczenie musi 
mieć także wzmacnianie publicznej 
kontroli i regulacji oraz uczciwej 
konkurencji na rynku energii;

Or. pl

Poprawka 16
Davor Ivo Stier

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zaznacza ponownie, że energia to 
podstawowa potrzeba ludzka; nalega 
zatem, aby unijna strategia bezpieczeństwa 
energetycznego zapewniała wszystkim 
przystępny cenowo dostęp do energii oraz 
wzmacniała publiczną kontrolę i regulację;

2. zaznacza ponownie, że energia to 
podstawowa potrzeba ludzka; nalega 
zatem, aby unijna strategia bezpieczeństwa 
energetycznego zapewniała wszystkim 
przystępny cenowo i zrównoważony dostęp 
do energii oraz wzmacniała publiczną 
kontrolę i regulację;

Or. en

Poprawka 17
Jean-Marie Le Pen

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla ponadto, że wytwarzanie, 
przesył i dystrybucja energii odbywają się 
w każdym państwie członkowskim w 
odmiennie zorganizowanych sieciach, 
które realizują cele usług publicznych i 
niezależnej krajowej polityki 
przemysłowej;

Or. fr

Poprawka 18
Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa do zapewnienia większej 
spójności między unijną polityką 
handlową i energetyczną i zauważa, że 
unijne umowy o wolnym handlu –
zawierane zarówno z wieloletnimi 
partnerami, jak i z nowymi i 
perspektywicznymi krajami partnerskimi, 
m.in. z takich regionów, jak Azja 
Środkowa, Afryka Północna oraz 
Ameryka Północna i Południowa –
powinny zmierzać do większego dostępu
do rynku zasobów i produktów 
energetycznych;

Or. en

Poprawka 19
Salvatore Cicu

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca szczególną uwagę na sytuację 
obszarów wyspiarskich, aby wdrożono
działania i interwencje mające przywrócić 
równowagę i bezpieczeństwo energetyczne 
na wyspiarskich obszarach UE, które pod 
względem infrastrukturalnym i 
geograficznym pozostają odizolowane lub 
nie mają dostępu do punktów 
zaopatrzenia w odpowiednich 
korytarzach;

Or. xm

Poprawka 20
Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że handel odgrywa kluczową 
rolę w bezpieczeństwie energetycznym 
oraz że silne partnerstwa energetyczne, 
wzmocnione rozdziałami o energii 
zawartymi w unijnych umowach 
handlowych, to podstawowe narzędzia; 
uważa, że kluczowe znaczenie ma 
ograniczenie zależności od energii 
importowanej;

3. podkreśla, że handel odgrywa kluczową 
rolę w bezpieczeństwie energetycznym 
oraz że silne partnerstwa energetyczne, 
wzmocnione dzięki włączeniu rozdziałów
o energii do unijnych umów o wolnym 
handlu, to podstawowe narzędzia; uważa, 
że kluczowe znaczenie ma to, by w tych
rozdziałach nie tylko ograniczono
zależność od energii importowanej z 
jednego źródła, lecz również wspierano
zróżnicowanie dróg dostaw i własną 
produkcję, szczególnie w odniesieniu do 
mniej konwencjonalnych i odnawialnych 
źródeł energii; 

Or. en

Poprawka 21
Victor Boștinaru
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że handel odgrywa kluczową 
rolę w bezpieczeństwie energetycznym
oraz że silne partnerstwa energetyczne, 
wzmocnione rozdziałami o energii 
zawartymi w unijnych umowach 
handlowych, to podstawowe narzędzia; 
uważa, że kluczowe znaczenie ma 
ograniczenie zależności od energii 
importowanej;

3. podkreśla, że handel odgrywa kluczową 
rolę w bezpieczeństwie energetycznym; 
uważa, że unijne umowy handlowe, w tym 
transatlantyckie partnerstwo handlowo-
inwestycyjne (TTIP), powinny zawierać 
rozdziały o energii oraz służyć 
zaspokojeniu wyraźnych potrzeb i 
osiąganiu celów określonych w
europejskiej strategii energetycznej; 
uważa, że kluczowe znaczenie ma 
ograniczenie zależności od energii 
importowanej i zapewnienie większej 
dywersyfikacji unijnych źródeł energii, 
aby uniknąć zależności od jednego 
dostawcy;

Or. en

Poprawka 22
Adam Szejnfeld

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że handel odgrywa kluczową 
rolę w bezpieczeństwie energetycznym 
oraz że silne partnerstwa energetyczne, 
wzmocnione rozdziałami o energii 
zawartymi w unijnych umowach 
handlowych, to podstawowe narzędzia; 
uważa, że kluczowe znaczenie ma 
ograniczenie zależności od energii 
importowanej;

3. podkreśla, że handel międzynarodowy
odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie 
energetycznym oraz że silne partnerstwa 
energetyczne, wzmocnione rozdziałami o 
energii zawartymi w unijnych umowach 
handlowych, to podstawowe narzędzia; w 
związku z wagą umów międzynarodowych, 
szczególną uwagę w tym zakresie powinno 
się poświecić negocjowanym zapisom
porozumienia handlowego między Unią 
Europejską a Stanami Zjednoczonymi ;
uważa, że kluczowe znaczenie ma 
ograniczenie zależności od importowanych 
surowców energetycznych i energii, co 
oznacza, iż europejska strategia 
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bezpieczeństwa energetycznego powinna 
przewidywać odpowiednie wykorzystanie 
także rodzimych źródeł energii, w tym 
paliw kopalnych;

Or. pl

Poprawka 23
David Borrelli, Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że handel odgrywa kluczową 
rolę w bezpieczeństwie energetycznym 
oraz że silne partnerstwa energetyczne, 
wzmocnione rozdziałami o energii 
zawartymi w unijnych umowach 
handlowych, to podstawowe narzędzia; 
uważa, że kluczowe znaczenie ma 
ograniczenie zależności od energii 
importowanej;

3. podkreśla, że handel odgrywa kluczową 
rolę w bezpieczeństwie energetycznym 
oraz że silne partnerstwa energetyczne na 
rzecz odnawialnych źródeł energii i 
zmniejszenia zużycia energii, wzmocnione 
rozdziałami o energii zawartymi w 
unijnych umowach handlowych, to 
podstawowe narzędzia; uważa, że 
kluczowe znaczenie ma ograniczenie 
zależności od energii importowanej, i jest 
zdania, że sprzedaż strategicznych 
aktywów w Unii, takich jak platformy 
handlu gazem, miałaby niekorzystny 
wpływ; przypomina również o znaczeniu 
skutecznych środków ochrony handlu w 
zapobieganiu przypadkom dumpingu i 
przywracaniu uczciwej konkurencji wśród 
partnerów handlowych i konkurentów;

Or. en

Poprawka 24
Christofer Fjellner

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że handel odgrywa kluczową 
rolę w bezpieczeństwie energetycznym 
oraz że silne partnerstwa energetyczne, 
wzmocnione rozdziałami o energii 
zawartymi w unijnych umowach 
handlowych, to podstawowe narzędzia;
uważa, że kluczowe znaczenie ma 
ograniczenie zależności od energii 
importowanej;

3. podkreśla, że handel odgrywa kluczową 
rolę w bezpieczeństwie energetycznym 
oraz że silne partnerstwa energetyczne, 
wzmocnione rozdziałami o energii 
zawartymi w unijnych umowach 
handlowych, szczególnie w 
transatlantyckim partnerstwie handlowo-
inwestycyjnym, to podstawowe narzędzia;

Or. en

Poprawka 25
Bernd Lange

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że handel odgrywa kluczową
rolę w bezpieczeństwie energetycznym 
oraz że silne partnerstwa energetyczne, 
wzmocnione rozdziałami o energii 
zawartymi w unijnych umowach 
handlowych, to podstawowe narzędzia; 
uważa, że kluczowe znaczenie ma 
ograniczenie zależności od energii 
importowanej;

3. podkreśla, że handel odgrywa kluczową 
rolę w bezpieczeństwie energetycznym 
oraz że silne partnerstwa energetyczne, 
wzmocnione rozdziałami o energii 
zawartymi w unijnych umowach 
handlowych, to podstawowe narzędzia, 
które umożliwiają dywersyfikację źródeł 
energii, ustanowienie standardów jakości
produktów energetycznych i opracowanie 
wspólnych standardów w kontekście 
zrównoważonego wytwarzania energii; 
uważa, że kluczowe znaczenie ma 
ograniczenie zależności od energii 
importowanej, szczególnie przez bardziej 
zdecydowane wspieranie odnawialnych 
źródeł energii i efektywności 
energetycznej; wzywa Komisję do 
zapewnienia państwom członkowskim UE 
jak najlepszego wsparcia technicznego, 
aby zapewnić szybkie i prawidłowe 
egzekwowanie istniejących przepisów 
unijnych w dziedzinie efektywności 
energetycznej;
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Or. de

Poprawka 26
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że handel odgrywa kluczową 
rolę w bezpieczeństwie energetycznym 
oraz że silne partnerstwa energetyczne, 
wzmocnione rozdziałami o energii 
zawartymi w unijnych umowach 
handlowych, to podstawowe narzędzia; 
uważa, że kluczowe znaczenie ma 
ograniczenie zależności od energii 
importowanej;

3. podkreśla, że handel odgrywa kluczową 
rolę w bezpieczeństwie energetycznym 
oraz że silne partnerstwa energetyczne, 
wzmocnione rozdziałami o energii 
zawartymi w unijnych umowach 
handlowych, to podstawowe narzędzia; 
uważa, że kluczowe znaczenie ma 
ograniczenie zależności od energii 
importowanej; zwraca uwagę, że ujemne 
saldo handlowe odnotowywane przez 
niektóre państwa członkowskie UE 
wynika najczęściej z kosztów importu 
paliw kopalnych, w szczególności w 
okresie słabych notowań euro względem 
dolara amerykańskiego, który jest 
najczęściej stosowaną walutą w przypadku 
kontraktów na ropę naftową i gaz;

Or. en

Poprawka 27
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do włączenia 
odrębnego rozdziału o energii do 
porozumienia o transatlantyckim 
partnerstwie handlowo-inwestycyjnym;

Or. en



AM\1051221PL.doc 17/46 PE549.391v01-00

PL

Poprawka 28
Victor Boștinaru

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że ścisła koordynacja 
europejskiej polityki handlowej z polityką 
energetyczną, zagraniczną i WPBiO jest 
konieczna do zapewnienia skuteczności 
europejskiej strategii bezpieczeństwa 
energetycznego i większej spójności 
działań zewnętrznych UE;

Or. en

Poprawka 29
Bernd Lange

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę, że umowa handlowa 
zawiera już wstępne założenia dotyczące 
współpracy w dziedzinie efektywności 
energetycznej i oznakowania efektywności
energetycznej (np. oznakowanie „Energy 
Star” w USA); wzywa do kontynuowania 
tych działań również w przyszłości;

Or. de

Poprawka 30
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że można ograniczyć 
znaczną i niezróżnicowaną zależność od 
importu gazu, wspierając rozproszone i
lokalne skojarzone wytwarzanie energii 
elektrycznej i ciepła, wzmacniającą
łańcuchy wartości w poszczególnych 
regionach UE;

Or. en

Poprawka 31
Klaus Buchner

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę, że ograniczenie 
krajowego zużycia energii i wzrost 
efektywności energetycznej nie mają
jedynie na celu zagwarantowania
zrównoważonego wkładu w realizację 
międzynarodowych zobowiązań UE, w 
szczególności procesów przewidzianych na 
okres po zakończeniu wdrażania 
milenijnych celów rozwoju (MCR) w 2015 
r., przez uwzględnianie odpowiednich 
aspektów w programie międzynarodowej 
polityki handlowej UE, lecz również ma 
kluczowe znaczenie dla zmniejszenia 
zależności od importu energii; zauważa 
ponadto, że celem umów handlowych nie 
powinno być zwiększenie zależności od 
zagranicznych producentów energii, lecz 
zróżnicowanie europejskiego koszyka 
energetycznego;

Or. en
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Poprawka 32
David Borrelli, Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. dywersyfikacja źródeł i dróg dostaw 
gazu jest z pewnością korzystną strategią 
rozkładu ryzyka, ale nie może go 
całkowicie wyeliminować; ponadto 
kwestią sporną pozostaje to, na ile 
skuteczne może być zróżnicowanie dostaw 
gazu w kontekście bezpieczeństwa 
energetycznego; ogólnie rzecz ujmując, 
taka dywersyfikacja jest mniej skuteczna 
niż w przypadku strategii ukierunkowanej 
na zwiększenie efektywności energetycznej 
i krajową produkcję energii ze źródeł 
odnawialnych; należy zatem wspierać 
niektóre programy edukacji 
energetycznej, aby zmniejszyć 
marnotrawstwo energii i zoptymalizować 
jej zużycie;

Or. en

Poprawka 33
Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że promowanie 
wykorzystywania lokalnych, 
konwencjonalnych źródeł ropy naftowej i 
gazu w UE, w pełnej zgodności z unijnym 
dorobkiem prawnym, zarówno na 
tradycyjnych (np. Morze Północne), jak i 
nowo odkrytych obszarach ich wydobycia 
(np. wschodnia część basenu Morza 
Śródziemnego, Morze Czarne), zmniejszy 
zależność UE od zewnętrznych dostawców 
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i państw tranzytu, a także zwiększy 
bezpieczeństwo energetyczne UE; w 
związku z tym UE powinna uznać nowo 
odkryte źródła energii na obszarze UE za 
priorytetowe oraz wykorzystać możliwości 
związane ze źródłami energii we 
wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego, w szczególności z myślą o 
utworzeniu śródziemnomorskiego węzła 
gazowego z wykorzystaniem korytarza 
biegnącego z południowo-wschodniej 
części regionu Morza Śródziemnego do 
Europy;

Or. en

Poprawka 34
Klaus Buchner

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. przypomina, że umowy handlowe 
zawierane z państwami trzecimi muszą 
być spójne z wewnętrzną polityką UE i 
unijnym stanowiskiem wobec określonych 
metod pozyskiwania energii z różnych 
źródeł, takich jak piaski bitumiczne i gaz 
łupkowy;

Or. en

Poprawka 35
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że rozszerzone 
porozumienie w sprawie handlu energią, 
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będące elementem porozumienia o 
transatlantyckim partnerstwie handlowo-
inwestycyjnym (TTIP), znacznie 
przyczyniłoby się do zróżnicowania 
dostaw, umożliwiając konsumentom 
czerpanie korzyści ze znacznych różnic w 
cenach energii występujących między 
rynkiem amerykańskim i europejskim;

Or. en

Poprawka 36
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że zmniejszenie zależności 
od jednego dostawcy nie może prowadzić 
do zwiększenia zależności od innego 
dostawcy, w szczególności w kontekście 
dostaw gazu skroplonego; przypomina, że 
większość społeczeństwa europejskiego
odrzuca technologię szczelinowania;

Or. en

Poprawka 37
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. uważa, że handel skroplonym gazem 
ziemnym (LNG) między UE a Stanami 
Zjednoczonymi umożliwiłby pełną 
integrację europejskiego rynku gazu z 
rynkiem globalnym i znacznie 
przyczyniłby się do urzeczywistnienia 
wewnętrznego rynku energii;
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Or. en

Poprawka 38
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla, że projekty 
infrastrukturalne związane z 
bezpieczeństwem energetycznym muszą w 
pełni uwzględniać wolę demokratyczną i 
udział lokalnych społeczności, na które te 
projekty wpływają na etapie planowania i 
budowy;

Or. en

Poprawka 39
Klaus Buchner

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla, że negocjowane obecnie 
transatlantyckie partnerstwo handlowo-
inwestycyjne może poważnie zagrozić 
europejskiemu bezpieczeństwu 
energetycznemu ze względu na 
potencjalny efekt hamujący politykę 
energetyczną wynikający z decyzji 
międzynarodowych sądów arbitrażowych i 
postanowień dotyczących współpracy 
regulacyjnej na szczeblu państw 
członkowskich; uznaje potencjalne 
ograniczenie zdolności Unii Europejskiej 
do wypracowania niezależnej polityki 
energetycznej za zagrożenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego;
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Or. en

Poprawka 40
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. zachęca Komisję do uznania 
wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego i regionu Morza 
Kaspijskiego za ważne studia przypadków 
w kontekście dyplomacji energetycznej ze 
względu ma możliwości handlu energią i 
dostępne zasoby;

Or. en

Poprawka 41
Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do państw członkowskich o 
zacieśnienie współpracy dotyczącej 
mechanizmu wymiany informacji w 
odniesieniu do umów międzyrządowych z 
państwami trzecimi w dziedzinie energii, 
aby zwiększyć przejrzystość i połączyć 
wysiłki negocjacyjne względem państw 
trzecich;

4. apeluje do państw członkowskich o 
zbadanie możliwości zacieśnienia
współpracy dotyczącej mechanizmu 
wymiany informacji w odniesieniu do 
umów międzyrządowych z państwami 
trzecimi w dziedzinie energii, aby 
zwiększyć przejrzystość i połączyć wysiłki 
negocjacyjne względem państw trzecich;

Or. en

Poprawka 42
Jan Zahradil
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do państw członkowskich o 
zacieśnienie współpracy dotyczącej 
mechanizmu wymiany informacji w 
odniesieniu do umów międzyrządowych z 
państwami trzecimi w dziedzinie energii, 
aby zwiększyć przejrzystość i połączyć 
wysiłki negocjacyjne względem państw 
trzecich;

4. apeluje do państw członkowskich o 
zacieśnienie współpracy dotyczącej 
mechanizmu wymiany informacji w 
odniesieniu do umów międzyrządowych z 
państwami trzecimi w dziedzinie energii, 
aby zwiększyć przejrzystość i wzmocnić w
miarę możliwości pozycję negocjacyjną
względem państw trzecich;

Or. en

Poprawka 43
Bernd Lange

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do państw członkowskich o 
zacieśnienie współpracy dotyczącej 
mechanizmu wymiany informacji w 
odniesieniu do umów międzyrządowych z 
państwami trzecimi w dziedzinie energii, 
aby zwiększyć przejrzystość i połączyć 
wysiłki negocjacyjne względem państw 
trzecich;

4. apeluje do państw członkowskich o 
zacieśnienie współpracy dotyczącej 
mechanizmu wymiany informacji w 
odniesieniu do umów międzyrządowych z 
państwami trzecimi w dziedzinie energii, 
aby zwiększyć przejrzystość i połączyć 
wysiłki negocjacyjne względem państw 
trzecich; wzywa Komisję do szybkiego 
przedstawienia wniosku przewidującego
obowiązkową ocenę ex ante umowy, 
uwzględniającego skutki utworzenia 
wewnętrznego rynku energii w UE, 
zapewniającego zgodność z przepisami 
unijnymi i wspierającego poprawę 
bezpieczeństwa energetycznego w 
Europie, jak również gwarantującego
wiążące uczestnictwo Komisji w 
negocjacjach dotyczących umów 
energetycznych z państwami trzecimi; 
domaga się, aby Komisja opracowała 
standardy umów energetycznych z 
państwami trzecimi odpowiadające 
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interesom Unii; apeluje do Komisji o 
regularne informowanie Parlamentu 
Europejskiego o umowach 
energetycznych zawieranych między Unią 
Europejską a państwami trzecimi w celu 
zagwarantowania demokracji i 
przejrzystości;

Or. de

Poprawka 44
Adam Szejnfeld

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do państw członkowskich o 
zacieśnienie współpracy dotyczącej 
mechanizmu wymiany informacji w 
odniesieniu do umów międzyrządowych z 
państwami trzecimi w dziedzinie energii, 
aby zwiększyć przejrzystość i połączyć 
wysiłki negocjacyjne względem państw 
trzecich;

4. apeluje do państw członkowskich o 
zacieśnienie współpracy dotyczącej 
mechanizmu wymiany informacji w 
odniesieniu do umów międzyrządowych z 
państwami trzecimi w dziedzinie energii, 
aby zwiększyć przejrzystość i połączyć 
wysiłki negocjacyjne względem państw 
trzecich, zgodnie z przedstawioną przez 
Komisję Europejską strategią budowy unii 
energetycznej; uważa, iż w tym kontekście 
należy rozważyć możliwość wprowadzenia 
w przyszłości mechanizmu wspólnego 
zakupu surowców energetycznych przez 
państwa członkowskie Unii Europejskiej;

Or. pl

Poprawka 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do określenia 
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możliwych wariantów wspólnych 
negocjacji umów energetycznych z 
dostawcami zewnętrznymi w imieniu 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 46
Bernd Lange

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że umowy energetyczne 
muszą zawsze być zgodne z zasadą 
wzajemności, a jednocześnie przestrzegać 
norm jakości i obowiązujących ram 
prawnych; wzywa do opracowywania
umów energetycznych w ramach zwykłej 
procedury ustawodawczej w oparciu o 
wspólny, wewnętrzny rynek energii w UE 
w celu zagwarantowania demokracji, 
przejrzystości i zgodności z przepisami 
unijnymi;

Or. de

Poprawka 47
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że należy położyć kres 
wszelkiej izolacji państw członkowskich i 
regionów od europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

Or. en



AM\1051221PL.doc 27/46 PE549.391v01-00

PL

Poprawka 48
Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że na wniosek państwa 
członkowskiego Komisja mogłaby 
uczestniczyć w negocjacjach umów 
międzyrządowych w charakterze 
obserwatora;

Or. en

Poprawka 49
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że strategia bezpieczeństwa 
energetycznego powinna mieć na celu
łagodzenie napięcia między krajami i 
zmniejszanie liczby nieskutecznych 
mechanizmów rynkowych, które to 
czynniki niweczą korzyści handlowe;
podkreśla potrzebę promowania 
demokratycznych struktur globalnego 
zarządzania w zakresie energii i
surowców;

5. podkreśla, że wyzwanie, jakim jest 
bezpieczeństwo energetyczne, polega na
zmniejszaniu niepewności prowadzącej do 
napięć między krajami i zmniejszaniu
liczby nieskutecznych mechanizmów 
rynkowych, które niweczą korzyści 
handlowe; w związku z tym podkreśla 
potrzebę promowania struktur globalnego 
zarządzania w zakresie surowców w celu 
zmniejszenia międzynarodowych napięć w 
tym obszarze, zaznaczając jednocześnie, że 
bogate w zasoby kraje UE i spoza UE 
mogą uzyskiwać przyzwoite zyski, 
sprzyjające ich odpowiedniemu rozwojowi
gospodarczemu i realizacji strategii na 
rzecz likwidacji ubóstwa;

Or. en
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Poprawka 50
Adam Szejnfeld

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że strategia bezpieczeństwa 
energetycznego powinna mieć na celu 
łagodzenie napięcia między krajami i 
zmniejszanie liczby nieskutecznych
mechanizmów rynkowych, które to 
czynniki niweczą korzyści handlowe; 
podkreśla potrzebę promowania 
demokratycznych struktur globalnego 
zarządzania w zakresie energii i 
surowców;

5. podkreśla, że strategia bezpieczeństwa 
energetycznego powinna mieć na celu 
łagodzenie napięcia między krajami i 
usprawnienie mechanizmów rynkowych, 
w celu skutecznego budowania globalnego 
rynku energii, przynoszącego korzyści 
handlowe jego wszystkim uczestnikom;

Or. pl

Poprawka 51
Victor Boștinaru

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że strategia bezpieczeństwa 
energetycznego powinna mieć na celu 
łagodzenie napięcia między krajami i 
zmniejszanie liczby nieskutecznych 
mechanizmów rynkowych, które to 
czynniki niweczą korzyści handlowe; 
podkreśla potrzebę promowania 
demokratycznych struktur globalnego 
zarządzania w zakresie energii i surowców;

5. podkreśla, że strategia bezpieczeństwa 
energetycznego powinna mieć na celu 
łagodzenie napięcia między krajami i 
zmniejszanie liczby nieskutecznych 
mechanizmów rynkowych, które to 
czynniki niweczą korzyści handlowe; 
podkreśla potrzebę promowania 
demokratycznych struktur globalnego 
zarządzania w zakresie energii i surowców 
oraz ustanowienia jasnych i skutecznych 
klauzul o obowiązkach i karach,
mających zapewniać, aby różnego rodzaju 
zdarzenia, również natury politycznej, nie 
wpływały na podaż energii;

Or. en
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Poprawka 52
Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że strategia bezpieczeństwa 
energetycznego powinna mieć na celu 
łagodzenie napięcia między krajami i 
zmniejszanie liczby nieskutecznych 
mechanizmów rynkowych, które to 
czynniki niweczą korzyści handlowe; 
podkreśla potrzebę promowania 
demokratycznych struktur globalnego 
zarządzania w zakresie energii i 
surowców;

5. podkreśla, że strategia bezpieczeństwa 
energetycznego powinna mieć na celu 
łagodzenie napięcia między krajami i 
zmniejszanie liczby nieskutecznych 
mechanizmów rynkowych, które to 
czynniki niweczą korzyści handlowe; 
podkreśla potrzebę promowania struktur 
globalnego zarządzania i 
międzynarodowych zasad w zakresie 
handlu energią w celu zmniejszenia 
międzynarodowych napięć i zwiększenia 
stabilności prawnej w tym obszarze; z 
zadowoleniem przyjmuje działania 
realizowane przez Międzynarodowe 
Forum Energetyczne (IEF), ale uważa, że 
w długoterminowej perspektywie to 
Światowa Organizacja Handlu (WTO) 
powinna odgrywać przewodnią rolę w 
zapewnianiu większej przejrzystości 
rynkowej oraz ograniczaniu nadużyć i 
manipulacji na rynku;

Or. en

Poprawka 53
Jean-Marie Le Pen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że strategia bezpieczeństwa 
energetycznego powinna mieć na celu 
łagodzenie napięcia między krajami i 
zmniejszanie liczby nieskutecznych 

5. podkreśla, że strategia bezpieczeństwa 
energetycznego powinna mieć na celu 
łagodzenie napięcia między krajami i 
zmniejszanie liczby nieskutecznych 
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mechanizmów rynkowych, które to 
czynniki niweczą korzyści handlowe; 
podkreśla potrzebę promowania 
demokratycznych struktur globalnego 
zarządzania w zakresie energii i 
surowców;

mechanizmów rynkowych, które to 
czynniki niweczą korzyści handlowe;

Or. fr

Poprawka 54
Christofer Fjellner

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że strategia bezpieczeństwa 
energetycznego powinna mieć na celu 
łagodzenie napięcia między krajami i 
zmniejszanie liczby nieskutecznych 
mechanizmów rynkowych, które to 
czynniki niweczą korzyści handlowe; 
podkreśla potrzebę promowania 
demokratycznych struktur globalnego 
zarządzania w zakresie energii i surowców;

5. podkreśla, że strategia bezpieczeństwa 
energetycznego powinna mieć na celu 
łagodzenie napięcia między krajami i 
zmniejszanie liczby nieskutecznych 
mechanizmów rynkowych, które to 
czynniki niweczą korzyści handlowe; 
podkreśla potrzebę promowania 
demokratycznych struktur globalnego 
zarządzania w zakresie energii i surowców; 
podkreśla znaczenie ściślejszej współpracy 
z państwami sąsiadującymi z UE w 
dziedzinie energii;

Or. en

Poprawka 55
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że należy mieć nadzieję, 
iż stosunki handlowe z głównymi 
dostawcami energii UE powinny zostać 
uwolnione od napięć do roku 2030, 
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wyznaczającego horyzont proponowanej 
strategii bezpieczeństwa energetycznego, i 
że zainteresowanie, jakie UE wykazuje w 
związku z zakupem czystych i efektywnych 
energetycznie technologii unijnych przez 
kraje bogate w zasoby, zbiega się z 
możliwościami eksportu, jakie kraje te 
posiadają, w szczególności zaś z 
możliwościami dostaw gazu i surowców 
dla europejskiego sektora 
petrochemicznego;

Or. en

Poprawka 56
Klaus Buchner

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że wydobywanie uranu 
niesie ze sobą poważne i potencjalnie 
długotrwałe zagrożenia dla środowiska
oraz zdrowia ludzi i zwierząt, wynikające z 
narażenia na promieniowanie jonizujące, 
a w rezultacie wpływa na stosunki 
handlowe UE;

Or. en

Poprawka 57
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że UE powinna pomagać 
najbardziej narażonym krajom w 
dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw, w tym 
przepływów zwrotnych, przy czym należy 

6. jest zdania, że UE powinna przyspieszyć 
tworzenie wewnętrznego rynku energii,
rozwijając infrastrukturę umożliwiającą
zróżnicowanie źródeł dostaw oraz
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położyć specjalny nacisk na energię 
odnawialną i odnośne instalacje 
magazynowe, aby zwiększyć efektywność 
energetyczną na świecie, a także powinna 
wspomóc eliminowanie ubóstwa, 
przyczyniać się do zrównoważonego 
rozwoju na świecie oraz wspierać 
światowe starania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

przyspieszając tworzenie połączeń 
międzysystemowych;

Or. en

Poprawka 58
Adam Szejnfeld

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że UE powinna pomagać 
najbardziej narażonym krajom w 
dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw, w tym 
przepływów zwrotnych, przy czym należy 
położyć specjalny nacisk na energię 
odnawialną i odnośne instalacje 
magazynowe, aby zwiększyć efektywność 
energetyczną na świecie, a także powinna 
wspomóc eliminowanie ubóstwa, 
przyczyniać się do zrównoważonego 
rozwoju na świecie oraz wspierać 
światowe starania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

6. jest zdania, że UE powinna pomagać 
najbardziej narażonym krajom w 
dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw, przy 
czym należy położyć szczególny nacisk na 
wykorzystanie także rodzimych źródeł 
energii, w tym paliw kopalnych, 
wspieranie energetyki odnawialnej i 
jądrowej oraz rozbudowywanie 
infrastruktury magazynowej i przesyłowej, 
w szczególności transgranicznych 
połączeń przesyłowych i przepływów 
zwrotnych; uważa, iż równie ważne jest 
podejmowania działań na rzecz rozwoju
nowoczesnych technologii wytwarzania 
energii z różnych źródeł, a także 
podnoszenie efektywności energetycznej, 
w tym upowszechnianie kogeneracji;

Or. pl

Poprawka 59
Jan Zahradil
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że UE powinna pomagać 
najbardziej narażonym krajom w 
dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw, w tym 
przepływów zwrotnych, przy czym należy 
położyć specjalny nacisk na energię 
odnawialną i odnośne instalacje 
magazynowe, aby zwiększyć efektywność 
energetyczną na świecie, a także powinna 
wspomóc eliminowanie ubóstwa, 
przyczyniać się do zrównoważonego 
rozwoju na świecie oraz wspierać 
światowe starania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

6. jest zdania, że UE powinna wspierać 
państwa członkowskie najbardziej podatne 
na zagrożenia w dywersyfikacji źródeł i 
dróg dostaw, w tym przepływów 
zwrotnych, przy czym należy położyć 
specjalny nacisk na strategie regionalne, 
które skupiają się na energii odnawialnej 
i powiązanych instalacjach 
magazynowych, a także w dywersyfikacji 
dostawców;

Or. en

Poprawka 60
Jean-Marie Le Pen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że UE powinna pomagać 
najbardziej narażonym krajom w 
dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw, w tym 
przepływów zwrotnych, przy czym należy 
położyć specjalny nacisk na energię 
odnawialną i odnośne instalacje 
magazynowe, aby zwiększyć efektywność 
energetyczną na świecie, a także powinna 
wspomóc eliminowanie ubóstwa, 
przyczyniać się do zrównoważonego 
rozwoju na świecie oraz wspierać 
światowe starania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

6. jest zdania, że UE powinna pomagać 
państwom członkowskim mającym 
najsłabszą podaż energii w dywersyfikacji 
źródeł i dróg dostaw, w tym przepływów 
zwrotnych, przy czym należy położyć 
specjalny nacisk na energię odnawialną i 
odnośne instalacje magazynowe, aby 
zwiększyć efektywność energetyczną 
państw członkowskich, a także powinna 
wspomóc eliminowanie ubóstwa 
energetycznego w państwach 
członkowskich i wzywać je do 
prowadzenia polityki energetycznej 
zgodnej z krajowymi celami w zakresie 
zrównoważonego rozwoju;

Or. fr
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Poprawka 61
Victor Boștinaru

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że UE powinna pomagać 
najbardziej narażonym krajom w 
dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw, w tym 
przepływów zwrotnych, przy czym należy 
położyć specjalny nacisk na energię 
odnawialną i odnośne instalacje 
magazynowe, aby zwiększyć efektywność 
energetyczną na świecie, a także powinna 
wspomóc eliminowanie ubóstwa, 
przyczyniać się do zrównoważonego 
rozwoju na świecie oraz wspierać 
światowe starania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

6. jest zdania, że UE powinna 
dywersyfikować swoje źródła i drogi 
dostaw, a także pomagać w takiej 
dywersyfikacji najbardziej narażonym 
krajom, w tym za pomocą przepływów 
zwrotnych, przy czym należy położyć 
specjalny nacisk na energię odnawialną i 
odnośne instalacje magazynowe, aby 
zwiększyć efektywność energetyczną na 
świecie, a także powinna wspomóc 
eliminowanie ubóstwa, przyczyniać się do 
zrównoważonego rozwoju na świecie oraz 
wspierać światowe starania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

Or. en

Poprawka 62
Bernd Lange

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że UE powinna pomagać 
najbardziej narażonym krajom w 
dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw, w tym 
przepływów zwrotnych, przy czym należy 
położyć specjalny nacisk na energię 
odnawialną i odnośne instalacje 
magazynowe, aby zwiększyć efektywność 
energetyczną na świecie, a także powinna 
wspomóc eliminowanie ubóstwa, 
przyczyniać się do zrównoważonego 
rozwoju na świecie oraz wspierać 

6. jest zdania, że UE powinna pomagać 
najbardziej narażonym krajom w 
dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw, w tym 
przepływów zwrotnych, przy czym należy 
położyć specjalny nacisk na energię 
odnawialną i odnośne instalacje 
magazynowe, jak również środki 
efektywności energetycznej, aby 
zwiększyć efektywność energetyczną na 
świecie, a także powinna wspomóc 
eliminowanie ubóstwa, przyczyniać się do 
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światowe starania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

zrównoważonego rozwoju na świecie oraz 
wspierać światowe starania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

Or. de

Poprawka 63
Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że UE powinna pomagać 
najbardziej narażonym krajom w 
dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw, w tym 
przepływów zwrotnych, przy czym należy 
położyć specjalny nacisk na energię 
odnawialną i odnośne instalacje 
magazynowe, aby zwiększyć efektywność 
energetyczną na świecie, a także powinna 
wspomóc eliminowanie ubóstwa, 
przyczyniać się do zrównoważonego 
rozwoju na świecie oraz wspierać 
światowe starania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

6. podkreśla, że UE powinna pomagać 
najbardziej narażonym krajom w 
dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw, w tym 
przepływów zwrotnych, przy czym należy 
położyć specjalny nacisk na energię 
odnawialną i odnośne instalacje 
magazynowe, aby zwiększyć efektywność 
energetyczną na świecie, a także powinna 
wspomóc eliminowanie ubóstwa, 
przyczyniać się do zrównoważonego 
rozwoju na świecie oraz wspierać 
światowe starania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu; w 
związku z tym przypomina, w kontekście 
zróżnicowania dostaw energii, kluczowe 
znaczenie koszyka energetycznego
obejmującego wszelkiego rodzaju metody 
wytwarzania energii i pozwalającego
poszczególnym państwom członkowskim 
na tworzenie szczególnych warunków 
umożliwiających im osiąganie celów 
energetycznych UE;

Or. en

Poprawka 64
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 
sposób można stworzyć równe warunki 
działania producentom z Europy i spoza 
niej, zwłaszcza przez przeanalizowanie 
wykonalności systemu dostosowywania 
cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
dwutlenku węgla lub wprowadzenia norm 
emisji;

Or. en

Poprawka 65
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że UE powinna wykorzystać 
możliwości związane ze źródłami energii 
we wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego, zwłaszcza w celu 
stworzenia śródziemnomorskiego węzła 
gazowego z wykorzystaniem korytarza 
biegnącego z południowo-wschodniej 
części regionu Morza Śródziemnego do 
Europy, aby zwiększyć bezpieczeństwo
energetyczne UE; Unia powinna wspierać 
inicjatywy na rzecz współpracy w sektorze 
energii między krajami we wschodniej 
części basenu Morza Śródziemnego, 
przyczyniając się tym samym do 
budowania pokoju i dobrobytu 
ekonomicznego ludności;

Or. en

Poprawka 66
Klaus Buchner
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że krajowe i regionalne 
odnawialne źródła energii i łańcuchy 
dostaw mogą dawać niezależność od 
niektórych międzynarodowych rynków 
energii charakteryzujących się znacznymi 
wahaniami, co zwiększy bezpieczeństwo 
energetyczne; podkreśla, że 
magazynowanie i dystrybucja energii to 
jedno z głównych wyzwań w kontekście 
przyszłego rozwoju odnawialnych źródeł 
energii; wyraża przekonanie, że istniejące 
technologie uzyskiwania gazu z energii 
słonecznej i wiatrowej mogą przyczynić się 
do złagodzenia problemu, zważywszy na 
istniejące już obszerne miejsca 
magazynowania, sieci przesyłu i 
nowoczesne elektrownie na gaz ziemny; 
wzywa do zwiększenia finansowania 
projektów polegających na wdrożeniu 
takich technologii;

Or. en

Poprawka 67
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uznaje Europejski Fundusz na rzecz 
Inwestycji Strategicznych (EFIS) i 
instrument „Łącząc Europę” za kluczowe 
mechanizmy rozwoju infrastruktury i 
przyciągnięcia prywatnych inwestycji do 
UE; 

zauważa ponadto, że maksymalne 
wykorzystanie instrumentów finansowych 
przyniesie istotny efekt dźwigni w 
stosunku do finansowania ze środków 
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publicznych i przyciągnie globalny kapitał 
inwestycyjny do UE;

Or. en

Poprawka 68
Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że strategiczna 
infrastruktura, która wspiera 
dywersyfikację dostaw, źródeł i dróg, taka 
jak obiekty służące do magazynowania, 
importu i przesyłu energii, a także 
instalacje służące do skraplania i 
regazyfikacji gazu ziemnego, mogą 
usprawnić dostawy w przypadku 
wystąpienia sytuacji awaryjnych; dlatego 
infrastrukturę można wspierać, 
przyjmując specjalne ustalenia 
regulacyjne lub zapewniając 
finansowanie ze środków publicznych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
347/2013 w sprawie transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej oraz 
z rozporządzeniem (UE) nr 1316/2013 
w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”
lub wsparcie finansowe z unijnych 
instrumentów służących celom
strategicznym UE;

Or. en

Poprawka 69
Adam Szejnfeld

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. uważa możliwości eksportowe dla 
unijnych przedsiębiorstw prywatnych i 
publicznych zajmujących się czystymi, 
bezpiecznymi i efektywnymi 
technologiami energetycznymi za 
szczególnie ważne, zwłaszcza w świetle 
rosnącego ogólnoświatowego popytu na 
energię; apeluje o znaczną redukcję ceł na 
te technologie w ramach inicjatywy 
dotyczącej „zielonych towarów”;

7. uważa możliwości eksportowe dla 
unijnych przedsiębiorstw prywatnych i 
publicznych zajmujących się czystymi, 
bezpiecznymi i efektywnymi 
technologiami energetycznymi za 
szczególnie istotne, podobnie jak ważne 
jest zwiększanie nakładów państw 
członkowskich na badania i rozwój oraz 
wdrażanie nowoczesnych technologii 
energetycznych; apeluje o znaczną 
redukcję ceł na te technologie w ramach 
inicjatywy dotyczącej „zielonych 
towarów”;

Or. pl

Poprawka 70
Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa możliwości eksportowe dla 
unijnych przedsiębiorstw prywatnych i 
publicznych zajmujących się czystymi, 
bezpiecznymi i efektywnymi 
technologiami energetycznymi za 
szczególnie ważne, zwłaszcza w świetle 
rosnącego ogólnoświatowego popytu na 
energię; apeluje o znaczną redukcję ceł na 
te technologie w ramach inicjatywy 
dotyczącej „zielonych towarów”;

7. uważa możliwości handlowe dla 
unijnych przedsiębiorstw prywatnych i 
publicznych zajmujących się czystymi, 
bezpiecznymi i efektywnymi 
technologiami energetycznymi za 
szczególnie ważne, zwłaszcza w świetle 
rosnącego ogólnoświatowego popytu na 
energię; apeluje nie tylko o znaczną 
redukcję ceł na te technologie w ramach 
inicjatywy dotyczącej „zielonych 
towarów”, lecz również we wszystkich 
unijnych umowach o wolnym handlu, 
które muszą także obejmować kwestie 
barier pozataryfowych w obszarze 
zasobów, produktów i technologii 
energetycznych, umożliwiając stabilny, 
przejrzysty i przewidywalny handel;

Or. en
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Poprawka 71
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa możliwości eksportowe dla 
unijnych przedsiębiorstw prywatnych i 
publicznych zajmujących się czystymi, 
bezpiecznymi i efektywnymi 
technologiami energetycznymi za 
szczególnie ważne, zwłaszcza w świetle 
rosnącego ogólnoświatowego popytu na 
energię; apeluje o znaczną redukcję ceł na 
te technologie w ramach inicjatywy 
dotyczącej „zielonych towarów”;

7. uważa możliwości eksportowe dla 
unijnych przedsiębiorstw prywatnych i 
publicznych zajmujących się czystymi, 
bezpiecznymi i efektywnymi 
technologiami energetycznymi oraz
technologiami magazynowania energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych za 
szczególnie ważne w świetle rosnącego 
ogólnoświatowego popytu na energię; 
apeluje o znaczną redukcję ceł na te 
technologie w ramach inicjatywy 
dotyczącej „zielonych towarów”;

Or. en

Poprawka 72
Christofer Fjellner

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa możliwości eksportowe dla 
unijnych przedsiębiorstw prywatnych i 
publicznych zajmujących się czystymi, 
bezpiecznymi i efektywnymi 
technologiami energetycznymi za 
szczególnie ważne, zwłaszcza w świetle 
rosnącego ogólnoświatowego popytu na 
energię; apeluje o znaczną redukcję ceł na 
te technologie w ramach inicjatywy 
dotyczącej „zielonych towarów”;

7. uważa możliwości eksportowe dla 
unijnych przedsiębiorstw prywatnych i 
publicznych zajmujących się czystymi, 
bezpiecznymi i efektywnymi 
technologiami energetycznymi za 
szczególnie ważne, zwłaszcza w świetle 
rosnącego ogólnoświatowego popytu na 
energię; apeluje o znaczną redukcję ceł na 
te technologie w ramach toczących się 
negocjacji dotyczących porozumienia w 
sprawie towarów środowiskowych;

Or. en
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Poprawka 73
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do zapewnienia 
bardziej rygorystycznego monitorowania 
antykonkurencyjnych zachowań oraz do 
wprowadzenia działań antydumpingowych 
w celu ochrony europejskiego przemysłu 
energetycznego przed nieuczciwym 
przywozem z państw trzecich;

Or. en

Poprawka 74
Klaus Buchner

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca uwagę, że przetwarzanie 
energii jądrowej nie jest neutralne pod 
względem emisji dwutlenku węgla, a
powiązana z tym procesem emisja 
dwutlenku węgla wynosi od 32 do 60 
kg/kWh, przy uwzględnieniu ogólnej 
emisji wynikającej z budowy, wycofywania 
z eksploatacji, wydobycia uranu, 
wzbogacaniu uranu, składowania 
odpadów, transportu i konserwacji 
podczas całego okresu funkcjonowania 
elektrowni jądrowej;

Or. en
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Poprawka 75
Christofer Fjellner

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla znaczenie ciągłej spójności 
europejskiej strategii bezpieczeństwa 
energetycznego z polityką handlową UE, 
szczególnie w odniesieniu do stosowania 
unijnych instrumentów ochrony handlu; 
zauważa, że UE nałożyła cła 
antydumpingowe na wszystkie odnawialne 
źródła energii, w tym panele słoneczne, 
biopaliwo, bioetanol i włókno szklane 
wykorzystywane w produkcji turbin 
wiatrowych; wyraża zaniepokojenie 
prowadzonym obecnie dochodzeniem w 
sprawie teksturowanej stali 
elektrotechnicznej, stosowanej w 
produkcji wysokiej jakości 
transformatorów w sieciach przesyłu 
energii elektrycznej; wzywa Komisję, by
uwzględniła interesy Unii, rozważając 
wprowadzenie ceł na produkty i towary 
pośrednie potrzebne do zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego;

Or. en

Poprawka 76
Klaus Buchner

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że energia jądrowa jest jednym 
z wielu źródeł energii oraz że należy 
rozważyć rzeczywiste gospodarcze i 
finansowe koszty jej posiadania w 
europejskim koszyku energetycznym;
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Poprawka 77
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do zapewnienia, aby
cele i działania podejmowane przez nią w 
obszarze bezpieczeństwa energetycznego 
były spójne ze wspólnymi celami polityki 
UE, w szczególności w odniesieniu do 
zapewnienia pokoju i rozwoju na szczeblu 
międzynarodowym, oraz aby integracja 
poszczególnych krajów z gospodarką
światową obejmowała również ich dostęp 
do energii;

Or. en

Poprawka 78
David Borrelli, Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. bezpieczeństwo energetyczne Unii 
Europejskiej można skutecznie osiągnąć, 
nie tylko finansując nowe projekty
infrastrukturalne i obiekty, lecz również 
wspierając optymalizację obecnych 
technologii, badania i opracowywanie
nowych rozwiązań oraz zachęcając do 
stosowania odnawialnych źródeł i 
technologii energetycznych;

(Jest to nowy ustęp 8.)

Or. en
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Poprawka 79
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wyraża ubolewanie, że dyskusje 
dotyczące unowocześnienia instrumentów 
ochrony handlu są opóźniane przez Radę, 
mimo że Parlament wyraził zdecydowane 
poparcie dla ostrzejszych środków 
ograniczających nieuczciwy przywóz z 
państw trzecich;

Or. en

Poprawka 80
Christofer Fjellner

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. potwierdza konieczność dokonania 
znacznych inwestycji w obszarze energii i 
infrastruktury energetycznej, przede 
wszystkim w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych i technologii 
ekologicznych; uważa, że kompleksowe 
rozdziały poświęcone inwestycjom, 
zawarte w umowach o wolnym handlu i 
zawierające postanowienia dotyczące 
liberalizacji i ochrony inwestycji, są 
niezbędne do wspierania i zabezpieczenia 
tych inwestycji, a więc kluczowe dla 
poprawy europejskiego bezpieczeństwa 
energetycznego; 

Or. en
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Poprawka 81
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa Komisję do zapewnienia, aby
kraje kandydujące do UE w pełni 
realizowały swoje zobowiązania do 
osiągnięcia zgodności ze wspólnotowym 
dorobkiem prawnym w obszarze ochrony 
środowiska; domaga się, aby Komisja 
interweniowała w sprawie 
przedstawionych niedawno przez strony 
trzecie propozycji dużych inwestycji w 
budowę bardzo zanieczyszczających i 
przestarzałych elektrowni węglowych w 
niektórych krajach kandydujących;

Or. en

Poprawka 82
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. wzywa Komisję do kontynuowania 
procesu modernizacji instrumentów 
ochrony handlu w celu zapewnienia, aby
europejski przemysł wytwórczy mógł w 
pełni korzystać z transformacji sektora 
energetycznego, w szczególności z turbin, 
paneli słonecznych, wysokiej jakości stali i 
materiałów budowlanych;

Or. en

Poprawka 83
Helmut Scholz
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Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
zawartej w komunikacie Komisji w 
sprawie unii energetycznej zapowiedzi 
przygotowania przepisów dotyczących 
utworzenia wspólnego mechanizmu 
zdolności energetycznych, który 
zmuszałby państwa członkowskie 
inwestujące w modernizację swoich 
dostaw energii do współfinansowania 
wydłużonego użytkowania przestarzałych i 
niezgodnych z zasadami zrównoważonego 
rozwoju elektrowni w niektórych innych 
państwach członkowskich;

Or. en


