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Poprawka  61 

Flavio Zanonato 

w imieniu grupy S&D 

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 klimatyczno-energetycznych, 

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 

mogłyby obejmować, między innymi, lecz 

nie wyłącznie, przepustowość połączeń 

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 klimatyczno-energetycznych, 

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 

mogłyby obejmować, między innymi, lecz 

nie wyłącznie, przepustowość połączeń 
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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; 

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; zwraca 

uwagę na konkluzje Rady ds. Energii 

z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 

systemu zarządzania unią energetyczną 

oraz zwraca się do Komisji, aby możliwie 

najszybciej przedstawiła Parlamentowi 

i Radzie wniosek ustawodawczy 

uwzględniający konkluzje Rady i poglądy 

Parlamentu wyrażone w niniejszym 

sprawozdaniu; zgadza się z opinią zawartą 

w konkluzjach Rady, że krajowe plany 

dotyczące energii i klimatu na lata 2021–

2030 powinny nie tylko być 

ukierunkowane na osiągnięcie celów 

wyznaczonych na 2030 r., lecz także 

odzwierciedlać dłuższą perspektywę czasu, 

w szczególności uzgodniony cel UE 

dotyczący ograniczenia emisji o 80–95% 

do 2050 r. w porównaniu z poziomami 

z 1990 r.; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/62 

Poprawka  62 

Flavio Zanonato 

w imieniu grupy S&D 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że unia energetyczna powinna 

przyjąć całościowe podejście skupiające 

się na wymiarach takich jak osiągnięcie 

w pełni zintegrowanego wewnętrznego 

rynku energii, bezpieczeństwo dostaw, jak 

najlepsze wykorzystanie unijnych źródeł 

energii, ograniczenie popytu na energię, 

redukcja emisji gazów cieplarnianych 
oparta zasadniczo na odnawialnych 

źródłach energii oraz ogólnounijny rynek 

uprawnień do emisji dwutlenku węgla, 

a także badania i innowacje mające na celu 

osiągnięcie czołowej pozycji w dziedzinie 

technologii energetycznych; podkreśla, że 

obywatele powinni znaleźć się w centrum 

zainteresowania unii energetycznej 

i powinni uzyskać dostęp do energii 

bezpiecznej, zrównoważonej i przystępnej 

cenowo; 

5. podkreśla, że unia energetyczna powinna 

przyjąć całościowe podejście skupiające 

się na wymiarach takich jak osiągnięcie 

w pełni zintegrowanego wewnętrznego 

rynku energii, bezpieczeństwo dostaw, jak 

najlepsze wykorzystanie unijnych źródeł 

energii, ograniczenie popytu na energię, 

dekarbonizacja oparta zasadniczo na 

odnawialnych źródłach energii oraz 

ogólnounijny rynek uprawnień do emisji 

dwutlenku węgla, a także badania 

i innowacje mające na celu osiągnięcie 

czołowej pozycji w dziedzinie technologii 

energetycznych; podkreśla, że obywatele 

powinni znaleźć się w centrum 

zainteresowania unii energetycznej 

i powinni uzyskać dostęp do energii 

bezpiecznej, zrównoważonej i przystępnej 

cenowo; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/63 

Poprawka  63 

Flavio Zanonato 

w imieniu grupy S&D 

Morten Helveg Petersen 

w imieniu grupy ALDE 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. ponawia swoje zobowiązanie do 

dotrzymania wyznaczonych na rok 2030 

celów klimatyczno-energetycznych, 

tzn. ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych o 40%, zwiększenia udziału 

energii odnawialnej w europejskim 

koszyku energetycznym do 27% oraz 

zwiększeniu efektywności energetycznej 

o 30%; 

6. dostrzega słabość wyznaczonych na rok 

2030 przez Radę Europejską celów 

klimatyczno-energetycznych, mianowicie: 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

o 40%, zwiększenia udziału energii 

odnawialnej w europejskim koszyku 

energetycznym do 27% oraz zwiększenia 

efektywności energetycznej o 27%; 

przypomina, że Parlament wielokrotnie 

wzywał do wprowadzenia wiążących celów 

klimatyczno-energetycznych na rok 2030 

zakładających ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych w państwach 

członkowskich o co najmniej 40%, udział 

energii ze źródeł odnawialnych na 

poziomie przynajmniej 30% oraz 

40% w zakresie efektywności 

energetycznej, przy czym cele te należy 

osiągnąć za pomocą indywidualnych 

celów krajowych; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/64 

Poprawka  64 

Flavio Zanonato 

w imieniu grupy S&D 

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. wzywa Komisję, aby podjęła działania 

w celu zmniejszenia importu energii 

i zależności od paliw kopalnych oraz 

regularnie publikowała sprawozdania 

z postępów w tym zakresie; podkreśla 

istotną rolę efektywności energetycznej 

i odnawialnych źródeł energii jako 

podstawowych sposobów na ograniczenie 

zależności od importu oraz potrzebę 

wprowadzenia możliwych do 

wyegzekwowania wiążących celów; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/65 

Poprawka  65 

Flavio Zanonato 

w imieniu grupy S&D 

Morten Helveg Petersen 

w imieniu grupy ALDE 

Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 89 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

89. zauważa, że w konkluzjach Rady 

Europejskiej z dni 23 i 24 października 

2014 r. – aby poprawić efektywność 

energetyczną do 2030 r. – wyznaczono 

orientacyjny wskaźnik unijny na poziomie 

co najmniej 27%, który zostanie poddany 

przeglądowi do 2020 r., mając na uwadze 

ambitny unijny poziom 30%; przypomina 

rezolucje Parlamentu na ten temat; 

uznaje zobowiązanie Komisji do 

uwzględnienia celu 30% podczas 

przeglądu dyrektywy w sprawie 

efektywności energetycznej; zwraca 

uwagę, że państwa członkowskie 

potrzebują elastyczności, jeżeli chodzi 

o środki i metody osiągnięcia tego celu; 

podkreśla, że efektywność energetyczna 

i energia odnawialna będą odgrywać 

kluczową rolę w osiągnięciu 

długoterminowego celu UE, polegającego 

na ograniczeniu emisji gazów 

cieplarnianych w racjonalny pod 

względem kosztów sposób; przypomina, że 

UE musi podtrzymać zobowiązanie 

dotyczące bezwarunkowego osiągnięcia 

celu polegającego na ograniczeniu emisji 

o co najmniej 40% do 2030 r.; 

89. przypomina o rezolucjach Parlamentu 

z dnia 5 lutego 2014 r., 26 listopada 

2014 r. i 15 października 2015 r., 

w których wzywa on do wprowadzenia 

trzech wiążących celów energetyczno-

klimatycznych na rok 2030, 

w szczególności celu dotyczącego 

efektywności energetycznej na poziomie 

40%; podkreśla, że cel UE dotyczący 

efektywności energetycznej na okres po 

2020 r. powinien być wiążący i osiągany 

za pomocą indywidualnych celów 

krajowych; apeluje do Komisji 

o opracowanie różnych scenariuszy 

dotyczących efektywności energetycznej 

na 2030 r., w tym na poziomie 40% 

ustalonym przez Parlament; apeluje do 

Rady, która wezwała do wprowadzenia 

ogólnounijnego celu wynoszącego co 

najmniej 27%, o skorygowanie w górę 

swojego celu i dostosowanie go do celu 

przyjętego przez Parlament; 
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9.12.2015 A8-0341/66 

Poprawka  66 

Flavio Zanonato 

w imieniu grupy S&D 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 150 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

150. zauważa, że poprawa norm osiągów 

pojazdów oraz efektywności paliwowej to 

istotne elementy służące zarówno 

zmniejszeniu zależności UE od ropy, jak 

i ograniczeniu emisji gazów 

cieplarnianych, dlatego też wzywa 

przemysł, państwa członkowskie i Komisję 

do kontynuowania i przyspieszenia działań 

w tym zakresie; zwraca się do Komisji 

o przegląd norm emisji CO2 dla 

samochodów osobowych i dostawczych, 

które będą obowiązywać po 2020 r.; 

zauważa jednak, że długoterminowe 

rozwiązanie na rzecz ograniczenia 

emisyjności transportu i zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię oraz 

dywersyfikacji dostaw opiera się na 

paliwach alternatywnych, zastosowaniu 

elektryczności z wykorzystaniem energii 

elektrycznej pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych i promowaniu bardziej 

zrównoważonych rodzajów transportu; 

150. zauważa, że poprawa norm osiągów 

pojazdów oraz efektywności paliwowej to 

istotne elementy służące zarówno 

zmniejszeniu zależności UE od ropy, jak 

i ograniczeniu emisji gazów 

cieplarnianych, dlatego też wzywa 

przemysł, państwa członkowskie i Komisję 

do kontynuowania i przyspieszenia działań 

w tym zakresie, przy jednoczesnym 

dopilnowaniu, z uwagi na niedawne afery, 

aby pomiar emisji był nie tylko rzetelny, 

lecz także odzwierciedlał rzeczywiste 

warunki jazdy; zwraca się do Komisji 

o przegląd norm emisji CO2 dla 

samochodów osobowych i dostawczych, 

które będą obowiązywać po 2020 r.; 

zauważa jednak, że długoterminowe 

rozwiązanie na rzecz ograniczenia 

emisyjności transportu i zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię oraz 

dywersyfikacji dostaw opiera się na 

paliwach alternatywnych, zastosowaniu 

elektryczności z wykorzystaniem energii 

elektrycznej pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych i promowaniu bardziej 

zrównoważonych rodzajów transportu; 

Or. en 

 

 


