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9.12.2015 A8-0341/1 

Poprawka  1 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że unia energetyczna 

powinna stanowić nowy model 

energetyczny dla Europy oparty na 

silnych przekrojowych podstawach 

ustawodawczych i silnych celach; mając 

na uwadze, że zarządzanie unią 

energetyczną musi być przejrzyste, 
gwarantować stabilne ramy i włączać 

Parlament w proces decyzyjny, a 

jednocześnie promować rolę władz 

lokalnych i obywateli; 

F. mając na uwadze, że unia energetyczna 

powinna gwarantować stabilne ramy i 

włączać parlamenty krajowe w proces 

decyzyjny, a jednocześnie promować rolę 

władz lokalnych i obywateli; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/2 

Poprawka  2 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że celem stabilnej unii 

energetycznej, której podstawę stanowi 

ambitna polityka w dziedzinie klimatu, jest 

zapewnienie przejścia na nowy model 

energetyczny umożliwiający 

gospodarstwom domowym i 

przedsiębiorstwom produkcję i 

użytkowanie bezpiecznej, zrównoważonej, 

konkurencyjnej i niedrogiej energii; 

I. mając na uwadze, że celem stabilnej unii 

energetycznej jest zapewnienie struktur 

umożliwiających gospodarstwom 

domowym i przedsiębiorstwom produkcję i 

użytkowanie bezpiecznej, konkurencyjnej i 

niedrogiej energii; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/3 

Poprawka  3 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że w ramach unii 

energetycznej musi zostać rozwiązany 
problem ubóstwa energetycznego przez 

wzmocnienie pozycji konsumentów 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 

poprawę efektywności energetycznej dla 

osób w najtrudniejszej sytuacji oraz 

stworzenie środków pomocowych, dzięki 

którym cena energii będzie przystępna dla 

osób w potrzebie; 

J. mając na uwadze, że państwa 

członkowskie muszą rozwiązać problem 

ubóstwa energetycznego przez 

wzmocnienie pozycji konsumentów 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 

poprawę efektywności energetycznej dla 

osób w najtrudniejszej sytuacji oraz 

stworzenie środków pomocowych, dzięki 

którym cena energii będzie przystępna dla 

osób w potrzebie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/4 

Poprawka  4 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw L 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

L. mając na uwadze, że przyszła wizja unii 

energetycznej musi zakładać, iż państwa 

członkowskie uznają swoją wzajemną 

zależność, jeśli chodzi o dostawy 

bezpiecznej i zrównoważonej energii po 

przystępnych cenach do obywateli, musi 

opierać się na prawdziwej solidarności i 

zaufaniu, a także musi przewidywać, że 

Unia Europejska będzie przemawiać 

jednym głosem w kwestiach globalnych; 

mając na uwadze, że każde państwo 

członkowskie ma zatem obowiązek 

nadania priorytetu efektywności 

energetycznej i obniżeniu 

zapotrzebowania na energię w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego UE i wszystkich jej państw 

członkowskich; 

L. mając na uwadze, że przyszła wizja unii 

energetycznej musi zakładać, iż państwa 

członkowskie uznają swoją wzajemną 

zależność, jeśli chodzi o dostawy 

bezpiecznej i zrównoważonej energii po 

przystępnych cenach do obywateli, i musi 

opierać się na zaufaniu, bez uszczerbku dla 

suwerenności państw członkowskich przy 

określaniu ich koszyka energetycznego; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/5 

Poprawka  5 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że unijne strategie 

polityczne w dziedzinie energii i klimatu 

muszą się wzajemnie uzupełniać, a ich 

cele muszą się nawzajem wzmacniać; 

mając na uwadze, że unia energetyczna 

powinna zatem uzupełniać europejskie 

cele w zakresie reindustrializacji i wzrostu 

gospodarczego, wspierać transformację w 

kierunku zrównoważonej gospodarki 

opartej głównie na efektywności 

energetycznej i energii odnawialnej, co 

zwiększy konkurencyjność gospodarki 

europejskiej na świecie, a jednocześnie 

będzie skutecznie zapobiegać ucieczce 

emisji; 

M. mając na uwadze, że unia energetyczna 

powinna uzupełniać cele UE w zakresie 

reindustrializacji i wzrostu gospodarczego, 

co zwiększy konkurencyjność gospodarki 

UE na świecie, a jednocześnie będzie 

skutecznie zapobiegać ucieczce emisji; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/6 

Poprawka  6 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw P 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, że wiele krajów jest w 

dużej mierze uzależnionych od jednego 

dostawcy, co może narażać je na przerwy 

w dostawach; 

P. mając na uwadze, że niektóre konkretne 

państwa członkowskie są w dużej mierze 

uzależnione od jednego dostawcy, co może 

narażać je na przerwy w dostawach; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/7 

Poprawka  7 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw R 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

R. mając na uwadze, że ważnym 

elementem polityki zagranicznej Rosji 

stało się opracowanie i wdrażanie strategii 

dotyczącej zasobów strategicznych, w 

szczególności ropy naftowej i gazu 

ziemnego, w celu wywierania politycznego 

nacisku na inne kraje; zauważa, że miało to 

miejsce w przypadku wielu krajów 

sąsiadujących z Rosją oraz kilku państw 

członkowskich Unii Europejskiej; 

R. mając na uwadze, że ważnym 

elementem polityki zagranicznej państw 

eksportujących energię stało się 

opracowanie i wdrażanie strategii 

dotyczącej zasobów strategicznych, w 

szczególności ropy naftowej i gazu 

ziemnego, w celu wywierania politycznego 

nacisku na inne kraje;  

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/8 

Poprawka  8 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw U 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

U. mając na uwadze, że polityka na rzecz 

bezpieczeństwa energetycznego musi 

odpowiadać na potrzebę stabilnych dostaw 

z różnych źródeł energii, zapewniając 

gospodarce europejskiej energię niezbędną 

w transporcie, przemyśle i mieszkalnictwie 

w sposób wspierający konkurencyjność i 

politykę na rzecz klimatu, a jednocześnie 

musi do minimum ograniczyć zależność od 

tych, którzy rozmyślnie chcą wykorzystać 

źródła energii do własnych celów 

politycznych, aby wpływać na rozwój 

wydarzeń politycznych w innych 

państwach; 

U. mając na uwadze, że polityka na rzecz 

bezpieczeństwa energetycznego musi 

odpowiadać na potrzebę stabilnych dostaw 

z różnych źródeł energii, zapewniając 

gospodarce UE energię niezbędną w 

transporcie, przemyśle i mieszkalnictwie w 

sposób wspierający konkurencyjność, a 

jednocześnie musi do minimum ograniczyć 

zależność od tych, którzy rozmyślnie chcą 

wykorzystać źródła energii do własnych 

celów politycznych, aby wpływać na 

rozwój wydarzeń politycznych w innych 

państwach; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/9 

Poprawka  9 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw W 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

W. mając na uwadze, że spory o gaz 

między Rosją i krajem tranzytowym – 

Ukrainą w 2006 i 2009 r. naraziły wiele 

państw UE na poważne niedobory; mając 

na uwadze, że przerwy w dostawach 

pokazują, że działania podjęte do tej pory 

były niewystarczające, aby wyeliminować 

zależność Europy od rosyjskiego gazu 

ziemnego; 

W. mając na uwadze, że spory o gaz 

między Rosją i krajem tranzytowym – 

Ukrainą w 2006 i 2009 r. naraziły wiele 

państw członkowskich UE na poważne 

niedobory; mając na uwadze, że przerwy w 

dostawach pokazują, że działania podjęte 

do tej pory były niewystarczające, aby 

wyeliminować nieuprawnione 

przywłaszczanie przez Ukrainę gazu 

przeznaczonego dla państw członkowskich 

UE; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/10 

Poprawka  10 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw Y 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Y. mając na uwadze, że do 2020 r. trzeba 

zainwestować ponad 1 bln EUR tylko w 

unijny sektor energetyczny oraz mając na 

uwadze, że na każde euro 

niezainwestowane w infrastrukturę 

energetyczną do 2020 r. po 2020 r. trzeba 

będzie wydać 4,3 EUR, aby osiągnąć te 

same cele, co stanowiłoby niepotrzebne 

obciążenie przyszłych pokoleń; 

Y. mając na uwadze, że wysokie ceny 

energii w państwach członkowskich UE 

wynikają głównie z opodatkowania i opłat 

nakładanych na konwencjonalne źródła 

energii w celu dotowania odnawialnych 

źródeł energii; 

Or. en 

 

 


