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2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa państwa członkowskie, by 

opracowały długoterminowe strategie 

energetyczne z uwzględnieniem 

długofalowych celów polegających na 

osiągnięciu do 2050 r. redukcji emisji 

gazów cieplarnianych o 80–95%; 

3. wzywa państwa członkowskie, by 

opracowały długoterminowe strategie 

energetyczne z uwzględnieniem 

długofalowych celów polegających na 

osiągnięciu do 2050 r. redukcji emisji 

gazów cieplarnianych o 80–95%, czemu 

powinny odpowiadać podobne wysiłki 

podejmowane przez najbardziej 

zanieczyszczające podmioty na świecie;  

Or. en 
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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. uważa, że unia energetyczna pociąga za 

sobą konieczność przyjęcia bardziej 

skoordynowanego podejścia wobec krajów 

trzecich; 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 



 

AM\1081280PL.doc  PE573.403v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

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; 

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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Projekt rezolucji Poprawka 

174. wzywa Komisję, by przedstawiła 

jednoznaczny schemat poszczególnych 

instrumentów finansowania, takich jak 

program InvestEU, instrument „Łącząc 

Europę” (projekty będące przedmiotem 

wspólnego zainteresowania), fundusze 

badawczo-rozwojowe, fundusze 

strukturalne i inwestycyjne, instrumenty 

finansowania inteligentnych sieci (ERA-

Net Plus), program „Horyzont 2020”, EBI, 

Europejski program energetyczny na rzecz 

naprawy gospodarczej (EPENG), 

instrument „Łącząc Europę” – energia, 

program NER300, Fundusz Badawczy 

Węgla i Stali oraz Eurogia+, a także aby 

wyjaśniła zasady kwalifikowalności w 

odniesieniu do każdego z tych programów;  

174. wzywa Komisję, by przedstawiła 

jednoznaczny schemat poszczególnych 

instrumentów finansowania, takich jak 

program InvestEU, instrument „Łącząc 

Europę” (projekty będące przedmiotem 

wspólnego zainteresowania), fundusze 

badawczo-rozwojowe, fundusze 

strukturalne i inwestycyjne, instrumenty 

finansowania inteligentnych sieci (ERA-

Net Plus), program „Horyzont 2020”, EBI, 

Europejski program energetyczny na rzecz 

naprawy gospodarczej (EPENG), 

instrument „Łącząc Europę” – energia, 

program NER300, Fundusz Badawczy 

Węgla i Stali oraz Eurogia+, a także aby 

wyjaśniła zasady kwalifikowalności w 

odniesieniu do każdego z tych programów, 

które nie powinny być dyskryminacyjne 

wobec technologii przyczyniających się do 

osiągania celów klimatycznych i 

energetycznych UE na rok 2030;  

Or. en 

 

 


