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9.12.2015 A8-0341/45 

Poprawka  45 

Roger Helmer, David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że zmiana klimatu, 

niekonkurencyjne ceny energii i 

wyjątkowo silne uzależnienie od 

niepewnych dostawców z państw trzecich 

zagraża równowadze europejskiego 

systemu energetycznego; 

H. mając na uwadze, że niekonkurencyjne 

ceny energii i wyjątkowo silne 

uzależnienie od niepewnych dostawców z 

państw trzecich zagraża równowadze 

europejskiego systemu energetycznego; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/46 

Poprawka  46 

Roger Helmer, David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 każde państwo 

członkowskie powinno nadać priorytet 

efektywności energetycznej i obniżeniu 

zapotrzebowania na energię w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego w Europie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/47 

Poprawka  47 

Roger Helmer, David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie 

do aktywnego dążenia do bardziej 

zrównoważonych i konkurencyjnych cen i 

kosztów importowanej energii dla 

obywateli i przedsiębiorstw w Europie za 

pomocą dywersyfikacji dostaw (źródeł 

energii, dostawców i tras); w związku z tym 

wzywa Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, jak 

określono w załączniku I do 

rozporządzenia w sprawie 

transeuropejskiej sieci energetycznej 

(TEN-E) oraz w części II załącznika I do 

rozporządzenia ustanawiającego 

instrument „Łącząc Europę”, 

koncentrując się na państwach 

członkowskich o wysokim poziomie 

zależności; wzywa Komisję do 

priorytetowego potraktowania istniejącego 

potencjału wewnętrznego, w tym 

europejskich źródeł energii; 

7. zachęca państwa członkowskie do 

aktywnego dążenia do bardziej 

konkurencyjnych cen i kosztów 

importowanej energii dla wszystkich 

obywateli i przedsiębiorstw za pomocą 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/48 

Poprawka  48 

Roger Helmer, David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. podkreśla, że poprawa efektywności 

energetycznej w UE ograniczyłaby ryzyko 

zależności i w ten sposób wzmocniła 

pozycję negocjacyjną UE w sprawach 

dotyczących energii; 

20. podkreśla, że poprawa efektywności 

energetycznej w Europie ograniczyłaby 

ryzyko zależności i w ten sposób 

wzmocniła stanowiska negocjacyjne 

państw członkowskich w sprawach 

dotyczących energii; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/49 

Poprawka  49 

Roger Helmer, David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby opracowała 

konkretne działania służące zmniejszeniu 

zależności od importu energii, 

monitorowała poziom jego dywersyfikacji 

oraz regularnie publikowała sprawozdania 

z postępów w tym zakresie; 

25. zachęca państwa członkowskie, aby 

opracowały konkretne działania służące 

zmniejszeniu zależności od importu 

energii, monitorowały poziom jego 

dywersyfikacji oraz regularnie publikowały 

sprawozdania z postępów w tym zakresie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/50 

Poprawka  50 

Roger Helmer, David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

74. wzywa Komisję do pobudzania i 

wspierania projektów współpracy 

regionalnej między operatorami sieci 

dystrybucji energii elektrycznej i gazu, 

kluczowych dla zapewnienia bezpiecznej, 

konkurencyjnej i zrównoważonej energii, 

przez umożliwienie wsparcia dla lokalnego 

wytwarzania energii (szczególnie ze źródeł 

odnawialnych) oraz pomocy w nadążaniu 

za zmianami technologicznymi (jak 

inteligentne sieci, inteligentne liczniki 

itd.) oraz nowymi metodami produkcji i 

zużycia (jak np. pojazdy elektryczne); 

74. zachęca państwa członkowskie do 

wspierania projektów współpracy 

regionalnej między operatorami sieci 

dystrybucji energii elektrycznej i gazu, 

kluczowych dla zapewnienia bezpiecznej, 

konkurencyjnej i zrównoważonej energii, 

przez umożliwienie wsparcia dla lokalnego 

wytwarzania energii oraz pomocy w 

nadążaniu za zmianami technologicznymi; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/51 

Poprawka  51 

Roger Helmer, David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

80. wzywa zatem Komisję i państwa 

członkowskie, aby ułatwiały dalszy rozwój 

i upowszechnianie lokalnych i 

regionalnych źródeł energii odnawialnej 

oraz lokalnych i regionalnych sieci 

dystrybucji i lokalnych sieci 

ciepłowniczych dzięki polityce na rzecz 

usunięcia istniejących barier 

i przyczynienia się do transformacji 

rynkowej; wzywa Komisję, by 

zaproponowała wytyczne dotyczące 

wytwarzania energii na własny użytek, 

aby propagować takie zużycie i chronić 

prawa konsumenta; 

80. zachęca państwa członkowskie, aby 

ułatwiały dalszy rozwój i upowszechnianie 

miejscowych lokalnych i regionalnych 

źródeł energii oraz lokalnych i 

regionalnych sieci dystrybucji i lokalnych 

sieci ciepłowniczych; 

Or. en 



 

AM\1081294PL.doc  PE573.403v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

9.12.2015 A8-0341/52 

Poprawka  52 

Roger Helmer, David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 96 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

96. uważa, że przemysł potrzebuje jasnych 

sygnałów od decydentów politycznych, aby 

przeprowadzić niezbędne inwestycje 

służące osiągnięciu celów energetycznych 

UE; podkreśla zatem potrzebę 

wyznaczenia ambitnych celów i 

opracowania ram regulacyjnych 

promujących innowacje bez tworzenia 

zbędnych obciążeń administracyjnych w 

celu jak najlepszego upowszechniania 

efektywności energetycznej w warunkach 

krajowych; 

skreślony 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/53 

Poprawka  53 

Roger Helmer, David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 108 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

108. uważa, że rozwój odnawialnych 

źródeł energii jest niezwykle istotny dla 

unii energetycznej, jeżeli uwzględni się 

koszty energii; podkreśla zasadnicze 

znaczenie odnawialnych źródeł energii w 

UE dla osiągnięcia bezpieczeństwa 

energetycznego oraz niezależności 

politycznej i gospodarczej dzięki 

zmniejszeniu zapotrzebowania na import 

energii; podkreśla zasadniczą rolę 

odnawialnych źródeł energii w 

poprawianiu jakości powietrza i tworzeniu 

miejsc pracy oraz stymulowaniu wzrostu 

gospodarczego; uważa, że odnawialne 

źródła energii zapewniają bezpieczną, 

zrównoważoną i konkurencyjną energię 

po przystępnych cenach, a także 

odgrywają ważną rolę w dążeniu do 

przywództwa Europy w dziedzinie zielonej 

gospodarki oraz rozwoju nowych branż i 

technologii; podkreśla, że w tym sensie 

obecna struktura rynku energii powinna 

być bardziej dynamiczna i elastyczna, aby 

móc korzystać na rynku ze zmiennych 

źródeł energii; zwraca uwagę na fakt, że 

koszty produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych w ostatnich latach 

znacząco spadły; podkreśla znaczenie, 

jakie dla włączenia odnawialnych źródeł 

energii ma rozwój infrastruktury 

transgranicznej oraz intensyfikacja badań 

108. podkreśla, że mimo ogromnej 

niepewności związanej z teorią IPCC na 

temat zmiany klimatu UE roztrwoniła 

ogromne ilości pieniędzy na drogie i 
odnawialne źródła energii o 

nieprzewidywalnej charakterystyce, 

wymusiła podwyżkę cen energii i 

podważyła konkurencyjność 

europejskiego przemysłu; 
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naukowych i innowacji w zakresie 

rozwoju bardziej inteligentnych sieci 

energetycznych, opracowania nowych 

rozwiązań w zakresie magazynowania 

energii, a także elastycznych technologii 

wytwarzania energii; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/54 

Poprawka  54 

Roger Helmer, David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

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 określenie własnego 

koszyka energetycznego leży w gestii 

państw członkowskich i że od suwerennej 

decyzji każdego państwa członkowskiego 

zależy, czy będzie dekarbonizować 

gospodarkę; 

Or. en 

 

 


