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9.12.2015 A8-0341/31 

Poprawka  31 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

71. z zadowoleniem przyjmuje znaczenie, 

jakie Komisja przywiązuje do ściślejszej 

współpracy regionalnej; wzywa Komisję 

do zbadania i ustalenia, jaka jest optymalna 

skala współpracy w ramach sieci (i rynku) 

energii elektrycznej i gazu w UE; 

zaznacza, że w niektórych przypadkach 

państwa członkowskie same są w stanie 

najlepiej ustalić, co jest konieczne na ich 

terytorium, a w innych występuje wyraźna 

wartość dodana współpracy kierowanej 

przez UE; wskazuje jednak, że w 

niektórych przypadkach stwierdzono, iż 

dzięki dalekosiężnej współpracy 

regionalnej przy wspólnych wyzwaniach 

grupy państw członkowskich osiągnęły 

wyniki szybciej, tak jak w przypadku 

pięciostronnego forum energetycznego; 

zgadza się z Komisją, że istniejące 

ustalenia regionalne mogą stanowić model 

dla całej UE; 

71. z zadowoleniem przyjmuje ściślejszą 

współpracę regionalną; wzywa Komisję 

do zbadania i ustalenia, jaka jest optymalna 

skala współpracy w ramach sieci (i rynku) 

energii elektrycznej i gazu w UE; 

zaznacza, że państwa członkowskie same 

są w stanie najlepiej ustalić, co jest 

konieczne na ich terytorium; wskazuje, że 

w niektórych przypadkach stwierdzono, iż 

dzięki dalekosiężnej współpracy 

regionalnej przy wspólnych wyzwaniach 

grupy państw członkowskich osiągnęły 

wyniki szybciej, tak jak w przypadku 

pięciostronnego forum energetycznego; 

zgadza się z Komisją, że istniejące 

ustalenia regionalne mogą stanowić model 

dla innych państw członkowskich; jest 

zaniepokojony, gdy takie osiągnięcia są 

niweczone przez arbitralne decyzje 

Agencji ds. Współpracy Organów 

Regulacji Energetyki (ACER); 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/32 

Poprawka  32 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. wzywa do rozwijania dobrze 

zintegrowanych i konkurencyjnych 

regionalnych rynków energii elektrycznej i 

gazu, które zapewnią adekwatność i 

elastyczność systemu energetycznego 

obejmującego całą Unię Europejską; 

domaga się, aby Komisja podjęła 

zdecydowane i przejrzyste działania 

przeciwko wszelkim przypadkom 

protekcjonizmu i zachowań 

antykonkurencyjnych oraz barierom w 

wejściu na rynek i wycofaniu się z niego; 

podkreśla znaczenie, jakie ma zapewnienie 

stabilnych krajowych ram regulacyjnych, 

usuwanie barier administracyjnych i 

 usprawnienie krajowych procedur 

administracyjnych, a także 

zagwarantowanie równych warunków 

działania dla projektów obywatelskich; 

76. wzywa do rozwijania dobrze 

zintegrowanych i konkurencyjnych 

regionalnych rynków energii elektrycznej i 

gazu, które zapewnią adekwatność i 

elastyczność systemu energetycznego 

obejmującego całą Unię Europejską; 

domaga się, aby Komisja podjęła 

zdecydowane i przejrzyste działania 

przeciwko zachowaniom 

antykonkurencyjnym oraz barierom w 

wejściu na rynek i wycofaniu się z niego; 

podkreśla znaczenie, jakie ma zapewnienie 

stabilnych krajowych ram regulacyjnych, 

usuwanie barier administracyjnych i 

 usprawnienie krajowych procedur 

administracyjnych, a także 

zagwarantowanie równych warunków 

działania dla projektów obywatelskich; 

przypomina, że austriacko-niemiecki 

obszar rynkowy jest przykładem 

najlepszych praktyk w zakresie takiego 

regionalnego rynku energii elektrycznej; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/33 

Poprawka  33 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. wskazuje, że aby z powodzeniem 

zrównoważyć rynek wewnętrzny, 

potrzebne są inwestycje nie tylko w 

połączenia międzysystemowe, ale również, 

między innymi, w sieci krajowe, 

elektrownie wykorzystujące paliwa 

kopalne wyposażone w systemy 

wychwytywania dwutlenku węgla, nowe 

elektrownie jądrowe (w tych państwach 

członkowskich, które sobie tego życzą) 

jako krytyczne źródło niskoemisyjnego 

obciążenia podstawowego, w zdolności 

magazynowania (takie jak terminale LNG), 

inteligentne sieci oraz elastyczne 

technologie wytwarzania energii w celu 

poradzenia sobie ze zwiększoną generacją 

energii ze źródeł odnawialnych i z 

generacją rozproszoną; 

77. wskazuje, że aby z powodzeniem 

zrównoważyć rynek wewnętrzny, 

potrzebne są inwestycje nie tylko w 

połączenia międzysystemowe, ale również, 

między innymi, w sieci krajowe, 

elektrownie wykorzystujące paliwa 

kopalne wyposażone w najlepsze dostępne 

technologie ograniczające 

zanieczyszczenia, nowe elektrownie 

jądrowe (w tych państwach członkowskich, 

które sobie tego życzą) jako krytyczne 

źródło niskoemisyjnego obciążenia 

podstawowego, w zdolności 

magazynowania (takie jak terminale LNG), 

inteligentne sieci oraz elastyczne 

technologie wytwarzania energii w celu 

poradzenia sobie ze zwiększoną generacją 

energii ze źródeł odnawialnych i z 

generacją rozproszoną; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/34 

Poprawka  34 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 87 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

87. wzywa Komisję, aby podczas 

przygotowywania planu działania na rzecz 

znoszenia cen regulowanych zachowała 

możliwość regulacji cen i standaryzacji 

struktur taryf, jeżeli prowadziłoby to do 

ograniczania opłat monopolowych lub 

nadzwyczajnych zysków zakłócających 

rynek, w celu ochrony konsumentów 

podatnych na zagrożenia lub ułatwienia 

porównywania cen konkurujących 

dostawców; 

87. wzywa państwa członkowskie do 

zachowania regulacji cen i standaryzacji 

struktur taryf, jeżeli prowadziłoby to do 

ograniczania opłat monopolowych lub 

nadzwyczajnych zysków zakłócających 

rynek, w celu ochrony konsumentów 

podatnych na zagrożenia lub ułatwienia 

porównywania cen konkurujących 

dostawców; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/35 

Poprawka  35 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 90 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  90a.  wzywa Komisję do zbadania 

ewentualnych obszarów, w których 

negatywnie oddziałują na siebie działania 

w zakresie efektywności energetycznej i 

systemu handlu emisjami (ETS); 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/36 

Poprawka  36 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 91 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

91. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do stosowania zasady „po 

pierwsze efektywność energetyczna”; 

odnotowuje, że według Międzynarodowej 

Agencji Energetycznej efektywność 

energetyczna jest „pierwszym paliwem” i 

oferuje najwyższy zwrot z inwestycji, 

niezależnie od źródła energii; podkreśla, 

że korzyści pod względem efektywności 

energetycznej, zwłaszcza ograniczenie strat 

energii w budynkach, mają zasadniczy 

wpływ na ograniczenie unijnego importu 

energii z państw trzecich, zważywszy, że 

61% gazu importowanego do Unii 

Europejskiej zużywa się w budynkach, 

głównie na ogrzewanie; wzywa w związku 

z tym do traktowania projektów 

dotyczących efektywności energetycznej i 

projektów infrastrukturalnych jako 

kluczowych inwestycji o podobnym 

znaczeniu jak inwestycje w nową zdolność 

wytwarzania; 

91. podkreśla, że korzyści pod względem 

efektywności energetycznej, zwłaszcza 

ograniczenie strat energii w budynkach, 

mają zasadniczy wpływ na ograniczenie 

unijnego przywozu energii z państw 

trzecich, mając na uwadze, że 61% gazu 

importowanego do Unii Europejskiej 

zużywa się w budynkach, głównie na 

potrzeby ogrzewania; wzywa w związku z 

tym do traktowania projektów dotyczących 

efektywności energetycznej i projektów 

infrastrukturalnych jako kluczowych 

inwestycji o podobnym znaczeniu jak 

inwestycje w nową zdolność wytwarzania;  

uważa, że zasada „najpierw efektywność 

energetyczna” stoi w bezpośredniej 

sprzeczności ze środkami przewidzianymi 

w systemie handlu emisjami (ETS); 

wzywa zatem do przeprowadzenia 

przeglądu i oceny wpływu dotyczącego 

oddziaływania na siebie tych dwóch 

zasad; 
 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/37 

Poprawka  37 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł piąty 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Ku zrównoważonej gospodarce Przywrócenie rozwijającej się gospodarki 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/38 

Poprawka  38 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 111 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

111. podkreśla potrzebę wycofania się z 

dotacji szkodliwych dla środowiska, które 

należy pilnie zidentyfikować i 

wyeliminować, gdyż stanowią one 

przykład marnotrawienia skromnych 

środków publicznych, wykorzystywanych 

najpierw do finansowania praktyk 

zanieczyszczających środowisko, a 

następnie do usuwania zanieczyszczeń; 

111. podkreśla potrzebę wycofania się z 

wszystkich dotacji, które należy pilnie 

zidentyfikować i wyeliminować, gdyż 

stanowią one przykład marnotrawienia 

skromnych środków publicznych i 

prowadzą do wzrostu cen dla 

konsumentów − gospodarstw domowych i 

przemysłu − a także zmniejszenia 

bezpieczeństwa energetycznego; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/39 

Poprawka  39 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 112 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

112. podkreśla, że przejście na 

konkurencyjną i zrównoważoną 

gospodarkę niskoemisyjną oferuje 

znaczne możliwości pod względem 

tworzenia miejsc pracy, innowacji, 

wzrostu gospodarczego oraz niższych 

rachunków za energię dla przedsiębiorstw 

i gospodarstw domowych; dostrzega 

jednak, że możliwości te mogą być 

wykorzystane jedynie w drodze ścisłej 

współpracy między Komisją, państwami 

członkowskimi, władzami lokalnymi i 

regionalnymi oraz obywatelami i 

przemysłem, co poskutkuje 

najskuteczniejszymi zachętami i ramami 

regulacyjnymi; zauważa, że odpowiednio 

prowadzona dekarbonizacja nie powinna 

skutkować zwiększeniem kosztów energii, 

ubóstwem energetycznym, 

deindustrializacją gospodarki europejskiej 

ani wzrostem bezrobocia; nalega zatem na 

aktywny udział partnerów społecznych, by 

poradzić sobie ze społecznymi skutkami 

przechodzenia w kierunku zrównoważonej 

unii energetycznej; podkreśla, że UE 

wymaga ogólnounijnych, a zarazem 

rynkowych i neutralnych pod względem 

technologicznym strategii politycznych, 

które uwzględniają wszystkie właściwe 

przepisy i odnośne cele UE oraz przynoszą 

oczekiwane rezultaty przy jak najniższych 

112. zauważa, że dekarbonizacja 

doprowadziła do zwiększenia kosztów 

energii, ubóstwa energetycznego, 

deindustrializacji gospodarki europejskiej 

i wzrostu bezrobocia; podkreśla, że w celu 

przywrócenia rosnącej gospodarki, UE 

wymaga m.in. rynkowych i neutralnych 

pod względem technologicznym strategii 

politycznych, przy jak najniższych 

kosztach społecznych; 
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kosztach społecznych; 
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9.12.2015 A8-0341/40 

Poprawka  40 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 115 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

115. wzywa Komisję do zadbania o to, aby 

państwa członkowskie wymagały 

minimalnych poziomów produkcji energii 

ze źródeł odnawialnych w odniesieniu do 

nowych i remontowanych budynków oraz 

aby projekty w zakresie odnawialnych 

źródeł energii korzystały z szybkich 

procedur administracyjnych i procedur 

podłączenia do sieci, zwłaszcza przez 

egzekwowanie art. 13 ust. 4 i art. 13 ust. 1 

lit. f) dyrektywy 2009/28/WE oraz art. 7 

ust. 3 dyrektywy 2009/72/WE; wzywa 

Komisję, aby przy okazji zmiany 

obowiązujących odnośnych przepisów 

zwiększyła liczbę budynków 

wyposażonych w systemy oparte na energii 

odnawialnej, wprowadziła wymóg 

stosowania procedur administracyjnych 

bazujących na punktach kompleksowej 

obsługi projektów na małą skalę w 

dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych 

oraz prostych procedur zgłoszeniowych dla 

instalacji energii odnawialnej, których 

produkcja w całości jest przeznaczona na 

użytek własny, a także aby stworzyła ramy 

w zakresie innowacyjnych zasad 

podłączania do sieci oraz handlu usługami 

na poziomie sieci dystrybucji; 

115. wzywa państwa członkowskie, aby 

wymagały minimalnych poziomów 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

w odniesieniu do nowych i remontowanych 

budynków oraz aby projekty w zakresie 

odnawialnych źródeł energii korzystały z 

szybkich procedur administracyjnych i 

procedur podłączenia do sieci, zwłaszcza 

przez egzekwowanie art. 13 ust. 4 i art. 13 

ust. 1 lit. f) dyrektywy 2009/28/WE oraz 

art. 7 ust. 3 dyrektywy 2009/72/WE;  

wzywa Komisję, aby przy okazji zmiany 

obowiązujących odnośnych przepisów 

zwiększyła liczbę budynków 

wyposażonych w systemy oparte na energii 

odnawialnej, wprowadziła wymóg 

stosowania procedur administracyjnych 

bazujących na punktach kompleksowej 

obsługi projektów na małą skalę w 

dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych 

oraz prostych procedur zgłoszeniowych dla 

instalacji energii odnawialnej, których 

produkcja w całości jest przeznaczona na 

użytek własny, a także aby stworzyła ramy 

w zakresie innowacyjnych zasad 

podłączania do sieci oraz handlu usługami 

na poziomie sieci dystrybucji; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/41 

Poprawka  41 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 127 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

127. zauważa, że metody osiągania 

wyznaczonych na 2030 r. celów 

klimatyczno-energetycznych muszą stać 

się elementem polityki przemysłowej 
państw członkowskich, przy 

uwzględnieniu konieczności 

reindustrializacji; jest zdania, że ramy 

regulacyjne UE i cele UE w zakresie 

polityki klimatyczno-energetycznej 
powinny być spójne i wnieść bardziej 

elastyczne i prorynkowe podejście z myślą 

o utworzeniu stabilnej unii energetycznej, 

uwzględniającej wyznaczone na 2030 r. 

polityczne cele klimatyczne i cele 

dotyczące reindustrializacji, które 

uzupełniałyby politykę przemysłową 

państw członkowskich; 

127. zauważa, że metody osiągania 

wyznaczonych na 2030 r. celów 

klimatyczno-energetycznych nie są zgodne 

z polityką przemysłową państw 

członkowskich, przy uwzględnieniu 

konieczności reindustrializacji; jest zdania, 

że ramy regulacyjne UE powinny być 

spójne i wnieść bardziej elastyczne 

podejście z myślą o zapewnieniu celów 

dotyczących reindustrializacji, które 

uzupełniałyby politykę przemysłową 

państw członkowskich; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/42 

Poprawka  42 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 130 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

130. podkreśla kluczową rolę systemu 

handlu emisjami (ETS) jako opłacalnego 

narzędzia rynkowego służącego 

dekarbonizacji systemu energetycznego w 

Europie i osiągnięciu unijnego celu 

zmniejszenia emisji do 2030 r. i w 

późniejszym okresie; podkreśla, że oprócz 

rezerwy stabilności rynkowej należy 

przeprowadzić strukturalną reformę ETS 

po roku 2020, aby uwzględnić docelowy 

poziom zmniejszenia emisji CO2 do 2030 

r., obejmującą – o ile nie będą 

podejmowane porównywalne wysiłki w 

innych ważnych gospodarkach – 

wymierne i bardziej zharmonizowane 

środki na szczeblu UE dotyczące ucieczki 

emisji; 

130. wzywa Komisję do zbadania kosztów 

dodatkowych związanych z dodatkowymi 

elektrowniami niezbędnymi dla 

zapewnienia niezawodnej produkcji 

energii przy korzystaniu z usług 

dostawców wykorzystujących odnawialne 

źródła energii związane z warunkami 

pogodowymi, a w szczególności do 

przeanalizowania, jakie są koszty 

dodatkowe w odniesieniu do wiatraków i 

kolektorów słonecznych, gdy wieje zbyt 

mocno, lub gdy nie ma wiatru, w 

pochmurne dni lub w nocy; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/43 

Poprawka  43 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 134 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

134. choć stwierdza, że koszyk 

energetyczny pozostaje przede wszystkim 

w gestii państw członkowskich, to 

dostrzega równocześnie obawy społeczne 

dotyczące szczelinowania hydraulicznego i 

ewentualnych skutków tej technologii dla 

klimatu, środowiska i zdrowia publicznego 

oraz realizacji długoterminowych 

zobowiązań UE w zakresie 

dekarbonizacji; dostrzega ponadto, że 

przyszłe zapotrzebowanie UE na energię 

może tylko w ograniczonej mierze zostać 

pokryte paliwami niekonwencjonalnymi, 

co w połączeniu z wysokimi kosztami 

inwestycji i eksploatacji oraz aktualnie 

niskimi cenami ropy naftowej stawia pod 

znakiem zapytania opłacalność technologii 

szczelinowania hydraulicznego w Unii 

Europejskiej; uważa, że na obawy 

społeczne trzeba odpowiednio reagować 

oraz że wszelkie działania związane ze 

szczelinowaniem hydraulicznym powinny 

być prowadzone z zachowaniem 

najwyższych standardów ochrony klimatu, 

środowiska i zdrowia publicznego; zwraca 

się do państw członkowskich, które 

zamierzają prowadzić szczelinowanie 

hydrauliczne, aby respektowały zalecenie 

Komisji z 2014 r. dotyczące 

podstawowych zasad rozpoznawania i 

wydobywania węglowodorów (takich jak 

134. choć stwierdza, że koszyk 

energetyczny pozostaje tylko w gestii 

państw członkowskich, to dostrzega 

równocześnie obawy społeczne dotyczące 

szczelinowania hydraulicznego i 

ewentualnych skutków tej technologii dla 

środowiska i zdrowia publicznego; 

dostrzega ponadto, że przyszłe 

zapotrzebowanie UE na energię może tylko 

w ograniczonej mierze zostać pokryte 

paliwami niekonwencjonalnymi, co w 

połączeniu z wysokimi kosztami inwestycji 

i eksploatacji oraz aktualnie niskimi 

cenami ropy naftowej stawia pod znakiem 

zapytania opłacalność technologii 

szczelinowania hydraulicznego w Unii 

Europejskiej w perspektywie 

długoterminowej; uważa, że na obawy 

społeczne trzeba odpowiednio reagować 

oraz że wszelkie działania związane ze 

szczelinowaniem hydraulicznym powinny 

być prowadzone z zachowaniem 

najwyższych standardów ochrony 

środowiska i zdrowia publicznego; zwraca 

się do państw członkowskich, które 

zamierzają prowadzić szczelinowanie 

hydrauliczne, aby respektowały zalecenie 

Komisji z 2014 r. dotyczące 

podstawowych zasad rozpoznawania i 

wydobywania węglowodorów (takich jak 

gaz łupkowy) z zastosowaniem 
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gaz łupkowy) z zastosowaniem 

intensywnego szczelinowania 

hydraulicznego; 

intensywnego szczelinowania 

hydraulicznego; 

Or. en 
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Poprawka  44 

Gianluca Buonanno 
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W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 143 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

143. uważa, że choć do państw 

członkowskich należy określenie własnego 

koszyka energetycznego i od suwerennej 

decyzji każdego państwa członkowskiego 

zależy, w jaki sposób będzie 

dekarbonizować gospodarkę, koordynacja 

strategii politycznych i rozwoju 

technologicznego na szczeblu UE jest 

niezbędna, aby osiągnąć cele klimatyczno-

energetyczne Europy i państw 

członkowskich; dostrzega, że w niektórych 

obszarach strategie na szczeblu UE są 

najbardziej skuteczne oraz że w innych 

obszarach podstawowe znaczenie ma 
ścisła współpraca i koordynacja między 

państwami członkowskimi; dostrzega, że 

do zagwarantowania takiej koordynacji 

potrzebny jest solidny i niezawodny proces 

zarządzania; 

143. przypomina, że do państw 

członkowskich należy określenie własnego 

koszyka energetycznego i od suwerennej 

decyzji każdego państwa członkowskiego 

zależy, w jaki sposób będzie 

dekarbonizować gospodarkę, i że z tego 

względu jakikolwiek unijny mechanizm 

zarządzania w tej kwestii jest sprzeczny z 

art. 194 TFUE; dostrzega, że wskazana 

jest ścisła współpraca i koordynacja 

między państwami członkowskimi, 

ewentualnie ułatwiona przez Komisję;  

Or. en 

 

 


