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Poprawka  58 
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Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. przypomina, że energia jest 

powszechnym dobrem społeczeństwa i w 

związku z tym UE powinna z bliska 

przyjrzeć się kwestii ubóstwa 

energetycznego oraz wspierać konkretne 

środki na rzecz rozwiązania tego 

problemu; domaga się zatem, by unijna 

polityka energetyczna zapewniła 

powszechny dostęp do energii, przyczyniła 

się do zapewnienia dostępnych cen energii 

z korzyścią dla konsumentów, wspierała 

powiązania i infrastrukturę energetyczną 

mającą strategiczne znaczenie z korzyścią 

dla ludności i wzmocniła kontrolę 

publiczną oraz przepisy w tym sektorze; 

Or. en 
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Poprawka  59 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. jest zdania, że zastosowanie 

szczelinowania hydraulicznego w Unii 

niesie ze sobą ryzyko i negatywne 

konsekwencje dla klimatu, środowiska 

naturalnego i zdrowia publicznego, a 

także zagraża osiągnięciu 

długoterminowego celu UE w zakresie 

dekarbonizacji; uważa ponadto, że 

szczelinowanie hydrauliczne nie jest 

obiecującą technologią, z uwagi na 

ograniczony potencjał paliw 

niekonwencjonalnych w zakresie 

przyczyniania się do zaspokojenia 

przyszłego zapotrzebowania UE na 

energię oraz wysokie koszty inwestycyjne i 

eksploatacyjne; wzywa zatem państwa 

członkowskie, by powstrzymały się od 

poszukiwania gazu łupkowego i działań 

wydobywczych; 

Or. en 
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Poprawka  60 
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Curzio Maltese, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 
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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 

134. choć stwierdza, że koszyk 

energetyczny pozostaje przede wszystkim 

w gestii państw członkowskich, to 

podkreśla równocześnie obawy społeczne 

dotyczące szczelinowania hydraulicznego i 

negatywnych 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 państwa członkowskie powinny 

zachowywać najwyższe standardy ochrony 

klimatu, środowiska i zdrowia 

publicznego; 
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hydrauliczne, aby respektowały zalecenie 

Komisji z 2014 r. dotyczące podstawowych 

zasad rozpoznawania i wydobywania 

węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) z 

zastosowaniem intensywnego 

szczelinowania hydraulicznego; 

Or. en 

 

 


