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9.12.2015 A8-0341/11 

Poprawka  11 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw AH 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AH. mając na uwadze, że bardziej 

zintegrowany pod względem 

gospodarczym i fizycznym jednolity rynek 

energii mógłby przynieść znaczące zyski w 

zakresie efektywności; 

AH. mając na uwadze, że bardziej 

zintegrowany pod względem fizycznym 

jednolity rynek energii mógłby przynieść 

znaczące zyski w zakresie efektywności; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/12 

Poprawka  12 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 

Komisji zatytułowany „Strategia ramowa 

na rzecz stabilnej unii energetycznej 

opartej na przyszłościowej polityce w 

dziedzinie klimatu”; przyjmuje do 

wiadomości pięć filarów unii 

energetycznej nakreślonych przez 

Komisję; nalega na to, aby strategie 

polityczne realizowane w ramach tych 

filarów zawsze przyczyniały się do 

zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 

energii, dekarbonizacji i długoterminowej 

stabilności gospodarki oraz umożliwiały 

uzyskanie przystępnych i 

konkurencyjnych cen energii; 

1. przyjmuje do wiadomości komunikat 

Komisji zatytułowany „Strategia ramowa 

na rzecz stabilnej unii energetycznej 

opartej na przyszłościowej polityce w 

dziedzinie klimatu”; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/13 

Poprawka  13 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 

do zadbania o to, aby wszystkie wnioski 

ustawodawcze dotyczące unii 

energetycznej podlegały zwykłej 

procedurze ustawodawczej, co zapewni 

pełne zaangażowanie Parlamentu i 

skuteczny nadzór demokratyczny; 

oczekuje, że ramy zarządzania unią 

energetyczną w okresie po roku 2020 będą 

ambitne, wiarygodne, przejrzyste, 

demokratyczne i będą zakładać pełne 

zaangażowanie Parlamentu oraz 

zapewnią osiągnięcie wyznaczonych na 

rok 2030 celów polityki w zakresie klimatu 

i energii, w szczególności dzięki pełnemu 

wdrożeniu, egzekwowaniu i 

aktualizowaniu obowiązujących przepisów 

w dziedzinie klimatu i energii; zwraca się 

do Komisji, aby co roku – bez uszczerbku 

dla innych zobowiązań w zakresie 

sprawozdawczości – przedstawiała 

sprawozdanie z realizacji unii 

energetycznej, zawierające szczegóły na 

temat wdrożenia przepisów dotyczących 

energii i postępów w kierunku osiągnięcia 

wyznaczonych na rok 2020 i 2030 celów, a 

także aby przygotowała i aktualizowała 

zestaw kluczowych wskaźników, które 

zostaną uwzględnione w sprawozdaniu i 

posłużą do oceny postępów w realizacji 

unii energetycznej; takie wskaźniki 

2. odrzuca model zarządzania unią 

energetyczną zakładany przez Komisję, 

jako że oznacza on przekazanie Unii 

Europejskiej wyłącznych kompetencji 

państw członkowskich zapisanych w art. 

194 TFUE; zauważa ponadto, że taki 

sposób zarządzania, będący wierną kopią 

europejskiego semestru, może 

doprowadzić do takich samych poważnych 

konfliktów politycznych między 

państwami członkowskimi, jakie wywołał 

europejski semestr; wzywa Komisję do 

zadbania o to, aby wszystkie wnioski 

ustawodawcze dotyczące unii 

energetycznej podlegały zwykłej 

procedurze ustawodawczej, co zapewni 

pełne zaangażowanie Parlamentu i 

skuteczny nadzór demokratyczny; 
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mogłyby obejmować, między innymi, lecz 

nie wyłącznie, przepustowość połączeń 

wzajemnych, integrację rynku, 

ograniczenie importu energii, poziom 

dywersyfikacji, ceny i koszty energii, 

rozwój produkcji energii na poziomie 

społeczności i lokalnym, poziomy ubóstwa 

energetycznego i narażenie na nie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/14 

Poprawka  14 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  6a. uważa, że tworzenie infrastruktury 

energetycznej mającej na celu 

zapewnienie ciągłości i pewności dostaw w 

UE powinno być wolne od uprzedzeń 

politycznych i oceniane na podstawie 

kosztów i pewności samych dostaw; 

Or. en 



 

AM\1081266PL.doc  PE573.403v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

9.12.2015 A8-0341/15 

Poprawka  15 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. podkreśla, że dla UE niezwykle ważne 

jest skończenie z odizolowaniem państw 

członkowskich i regionów od 

wewnętrznego rynku energii, co ujawniły 

przeprowadzone przez Komisję testy 

wytrzymałościowe dotyczące gazu; w 

związku z tym wzywa Komisję do 

regularnego przeprowadzania takich 

testów; uważa, że UE powinna w pierwszej 

kolejności pomóc najbardziej narażonym 

krajom w zdywersyfikowaniu ich źródeł i 

dróg dostaw; w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 

bezzwłocznego wdrożenia zaleceń 

wynikających z testów 

wytrzymałościowych systemów gazowych; 

zaleca, aby Komisja rozważyła 

przeprowadzenie „testów wytrzymałości 

elektrycznej” w celu uzyskania pełnego 

obrazu odporności całego rynku energii; 

podkreśla, że takie testy wytrzymałościowe 

powinny przede wszystkim ukazać stan, 

zdolności i wytrzymałość całego 

krajowego systemu sieci przesyłu oraz 

stopień połączeń międzysystemowych i 

zdolności transgranicznych oraz że 

zalecenia wynikające z tego rodzaju testów 

odnoszące się do wybranych elementów 

działań muszą obejmować pełne oceny 

skutków zarówno planów krajowych, jak i 

celów unijnych; 

12. podkreśla, że ważne jest skończenie z 

odizolowaniem państw członkowskich i 

regionów od wewnętrznego rynku energii, 

co ujawniły przeprowadzone przez 

Komisję testy wytrzymałościowe 

dotyczące gazu; w związku z tym wzywa 

państwa członkowskie i Komisję do 

bezzwłocznego wdrożenia zaleceń 

wynikających z testów 

wytrzymałościowych systemów gazowych; 

zaleca, aby Komisja rozważyła 

przeprowadzenie „testów wytrzymałości 

elektrycznej” w celu uzyskania pełnego 

obrazu odporności całego rynku energii; 

podkreśla, że takie testy wytrzymałościowe 

powinny przede wszystkim ukazać stan, 

zdolności i wytrzymałość całego 

krajowego systemu sieci przesyłu oraz 

stopień połączeń międzysystemowych i 

zdolności transgranicznych oraz że 

zalecenia wynikające z tego rodzaju testów 

muszą obejmować pełne oceny skutków 

planów krajowych dla realizacji wszelkich 

zalecanych działań; 
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Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/16 

Poprawka  16 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  12a. nalega, by Komisja powstrzymała się 

od podziału istniejących – właściwie 

funkcjonujących i płynnych – obszarów 

rynkowych, które przynoszą korzyści 

zarówno producentom, jak i 

konsumentom; jest zdania, że austriacko-

niemiecka strefa cenowa jest wzorem 

najlepszych praktyk i że nie należy jej 

dzielić, lecz ją wspierać; nalega, by przy 

podejmowaniu decyzji Komisja 

uwzględniła nie tylko opinię i mandat 

ACER, lecz również związane z dużym 

obszarem rynkowym daleko idące 

konsekwencje i korzyści dla 

bezpieczeństwa energetycznego, 

konsumentów i producentów; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/17 

Poprawka  17 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej do najpilniejszych 

kwestii należą ilościowe i jakościowe 

bezpieczeństwo dostaw energii oraz 

konkurencyjność, co wymaga od państw 

członkowskich, aby przy opracowaniu 

swojej polityki energetycznej udoskonaliły 

koordynację działań i współpracę na 

szczeblu UE ze swoimi sąsiadami; wzywa 

zatem Komisję, aby zbadała, w jaki sposób 

można by poprawić na szczeblu 

regionalnym i unijnym obecną strukturę 

krajowych środków zapobiegawczych i 

środków postępowania awaryjnego; 

13. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej do najpilniejszych 

kwestii należą ilościowe i jakościowe 

bezpieczeństwo dostaw energii oraz 

konkurencyjność, co wymaga od państw 

członkowskich, aby przy opracowaniu 

swojej polityki energetycznej udoskonaliły 

współpracę ze swoimi sąsiadami; wzywa 

zatem państwa członkowskie, aby zbadały, 

w jaki sposób można by poprawić na 

szczeblu regionalnym obecną strukturę 

krajowych środków zapobiegawczych i 

środków postępowania awaryjnego; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/18 

Poprawka  18 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. uważa, że krajowe mechanizmy 

zdolności wytwórczych powinny być 

wykorzystywane w ostateczności, kiedy 

zostaną wyczerpane wszystkie inne opcje, 

włącznie ze zwiększeniem połączeń 

międzysystemowych między państwami 

sąsiadującymi, środkami reagowania po 

stronie popytu i innymi formami 

regionalnej integracji rynku; 

14. uważa, że krajowe mechanizmy 

zdolności wytwórczych nie powinny być 

wykorzystywane, dopóki będą do wyboru 

inne opcje, włącznie ze zwiększeniem 

połączeń międzysystemowych między 

państwami sąsiadującymi, środkami 

reagowania po stronie popytu i innymi 

formami regionalnej integracji rynku; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/19 

Poprawka  19 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że unia energetyczna pociąga 

za sobą konieczność jednolitego 

stanowiska negocjacyjnego w rozmowach 

z państwami trzecimi; wzywa Komisję do 

przeanalizowania adekwatności i 

potencjalnej struktury mechanizmu 

dobrowolnych zakupów zbiorczych oraz 

jego wpływu na funkcjonowanie 

wewnętrznego rynku gazu, 

przedsiębiorstw, na które będzie to miało 

wpływ, oraz na jego wkład w 

zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw 

gazu; zauważa, że ze względu na istnienie 

kilku modeli zakupów zbiorczych gazu 

należy wykonać dodatkowe prace, aby 

określić najlepszy model rynkowy, który 

można by zastosować do regionów UE 

oraz danych dostawców, oraz warunki, w 

jakich ten mechanizm dobrowolnych 

zakupów zbiorczych będzie można 

uruchomić; uważa, że koordynacja 

stanowisk oraz zbiorowe zakupy gazu 

powinny zaczynać się na poziomie 

regionalnym; zaleca tymczasem, aby 

Komisja i Sekretariat Wspólnoty 

Energetycznej wspierały te państwa 

członkowskie oraz odpowiednio strony 

umawiające się Wspólnoty Energetycznej, 

które pragną dobrowolnie negocjować 

umowy energetyczne, zgodnie z dorobkiem 

prawnym UE dotyczącym rynku 

15. ponownie zwraca uwagę, że wszelkie 

wiążące formy mechanizmu zakupów 

zbiorowych na szczeblu UE, jak i 

uczestnictwa Komisji w negocjacjach lub 

w umowach międzyrządowych są wbrew 

postanowieniom art. 194 TFUE; uważa, 

że koordynacja stanowisk oraz zbiorowe 

zakupy gazu powinny zaczynać się na 

poziomie regionalnym; zaleca tymczasem, 

aby Komisja i Sekretariat Wspólnoty 

Energetycznej wspierały odpowiednio te 

państwa członkowskie oraz strony 

umawiające się Wspólnoty Energetycznej, 

które pragną dobrowolnie negocjować 

umowy energetyczne; 
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wewnętrznego oraz z zasadami 

konkurencji UE i Światowej Organizacji 

Handlu, oraz by zapewniły ochronę 

szczególnie chronionych informacji 

handlowych; podkreśla, że umowy 

energetyczne muszą być oparte na cenach 

rynkowych i konkurencyjności; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/20 

Poprawka  20 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wyraża zaniepokojenie z powodu 

proponowanego podwojenia zdolności 

gazociągu Nord Stream oraz skutków, 

jakie miałoby to dla bezpieczeństwa 

energetycznego i dywersyfikacji dostaw 

oraz zasady solidarności między 

państwami członkowskimi; w związku z 

trwającymi rozmowami trójstronnymi 

pomiędzy UE, Ukrainą i Rosją podkreśla 

potrzebę zapewnienia długoterminowych 

dostaw energii na Ukrainę i przez ten kraj; 

19. akceptuje proponowane podwojenie 

zdolności gazociągu Nord Stream oraz 

skutki, jakie miałoby to dla 

bezpieczeństwa energetycznego i 

dywersyfikacji dostaw oraz zasady 

solidarności między państwami 

członkowskimi; w związku z trwającymi 

rozmowami trójstronnymi pomiędzy UE, 

Ukrainą i Rosją podkreśla potrzebę 

dywersyfikacji szlaków długoterminowych 

dostaw energii na Ukrainę, Białoruś i 

przez te państwa oraz przez Morze 

Bałtyckie i Morze Czarne; 

Or. en 

 

 


