
 

AM\1081288PL.doc  PE573.403v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

9.12.2015 A8-0341/67 

Poprawka  67 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 40 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając rezolucję z 15 grudnia 

2015 r. w sprawie osiągnięcia docelowego 

poziomu 10% w zakresie 

elektroenergetycznych połączeń 

międzysystemowych – Przygotowanie 

europejskiej sieci elektroenergetycznej na 

2020 r.
1
, 

 

__________________________________ 

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)XXXX. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/68 

Poprawka  68 

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 58 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

58. podkreśla, że pilnie potrzebny jest 

właściwie zaprojektowany przyszły model 

rynku energii elektrycznej w UE, a jego 

celem musi być promowanie inwestycji 

koniecznych do zagwarantowania dostaw 

długoterminowych oraz oparty w większym 

stopniu na zasadach rynkowych, 

optymalny – z punktu widzenia 

bezpieczeństwa sieci – udział 

odnawialnych źródeł energii, przy 

uwzględnieniu w pełni zmiennego 

charakteru dostaw energii i 

zapotrzebowania na energię, w tym 

większego wykorzystania mikrogeneracji, 

technologii reagowania na popyt oraz 

rosnącego udziału odnawialnych źródeł 

energii; zauważa w związku z tym 

potrzebę wprowadzenia wspólnych norm w 

zakresie inteligentnych sieci, ponieważ 

stanowią one kluczowy element stabilnych 

dostaw oraz swobodnego przepływu 

energii przez granice, przyczyniając się 

tym samym do bezpieczeństwa 

energetycznego; podkreśla ponadto rolę, 

jaką rozwój inteligentniejszych sieci 

energetycznych i nowych instalacji do 

magazynowania energii może odegrać w 

zwiększaniu poziomu odnawialnych źródeł 

energii na skalę europejską i zapewnianiu 

rozwoju takiej infrastruktury razem z 

regionalnymi centrami obrotu energią ze 

58. podkreśla, że pilnie potrzebny jest 

właściwie zaprojektowany przyszły model 

rynku energii elektrycznej w UE, a jego 

celem musi być promowanie inwestycji 

koniecznych do zagwarantowania dostaw 

długoterminowych oraz optymalna – z 

punktu widzenia stabilności sieci –

integracja odnawialnych źródeł energii, 

która zwiększy stabilność sieci 

elektrycznej, uwzględniając w pełni 

zmienny charakter dostaw energii i 

zapotrzebowania na energię, w tym 

większe wykorzystanie mikrogeneracji, 

technologii reagowania na popyt oraz 

coraz większy udział odnawialnych źródeł 

energii; zauważa w związku z tym 

potrzebę wprowadzenia wspólnych norm w 

zakresie inteligentnych sieci, ponieważ 

stanowią one kluczowy element stabilnych 

dostaw oraz swobodnego przepływu 

energii przez granice, przyczyniając się 

tym samym do bezpieczeństwa 

energetycznego; podkreśla ponadto rolę, 

jaką rozwój inteligentniejszych sieci 

energetycznych i nowych instalacji do 

magazynowania energii może odegrać w 

zwiększaniu poziomu odnawialnych źródeł 

energii na skalę europejską i zapewnianiu 

rozwoju takiej infrastruktury razem z 

regionalnymi centrami obrotu energią ze 

źródeł odnawialnych; 
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źródeł odnawialnych; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/69 

Poprawka  69 

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 59 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  59a. z zadowoleniem przyjmuje rezolucję z 

15 grudnia 2015 r. w sprawie osiągnięcia 

docelowego poziomu 10% w zakresie 

elektroenergetycznych połączeń 

międzysystemowych – Przygotowanie 

europejskiej sieci elektroenergetycznej na 

2020 r.; 

Or. en 



 

AM\1081288PL.doc  PE573.403v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

9.12.2015 A8-0341/70 

Poprawka  70 

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 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 inteligentne sieci 

krajowe, regionalne i lokalne, w 

zarządzanie popytem, w zdolności 

magazynowania energii oraz elastyczne 

technologie wytwarzania energii / 

przetwarzania energii elektrycznej w gaz / 

przetwarzanie energii elektrycznej w 

cieplną, w celu poradzenia sobie ze 

zwiększoną generacją energii ze źródeł 

odnawialnych i z generacją rozproszoną; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/71 

Poprawka  71 

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 107 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  107a. przypomina, że ograniczenie 

wzrostu temperatury na świecie średnio do 

2°C nie gwarantuje uniknięcia 

znaczących niekorzystnych skutków 

klimatycznych; podkreśla, że redukcja 

globalnej emisji dwutlenku węgla do 2050 

r. lub krótko po tym terminie jest 

konieczna do utrzymania 

ogólnoświatowego kursu opłacalnego 

ograniczania emisji zgodnego z celem 

„poniżej 2°C”; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/72 

Poprawka  72 

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 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. 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 skutkuje 

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 strategii 

politycznych, które uwzględniają 

wszystkie właściwe przepisy i odnośne 

cele UE oraz przynoszą oczekiwane 

rezultaty przy jak najniższych kosztach 

społecznych; 
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9.12.2015 A8-0341/73 

Poprawka  73 

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 139 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

139. zauważa, że w 2014 r. udział energii 

jądrowej w koszyku energii elektrycznej 

wyniósł 27%, a ponad połowa całej 

niskoemisyjnej energii elektrycznej w UE 

pochodziła z elektrowni jądrowych oraz że 

130 ze 132 elektrowni jądrowych w UE 

ma zostać zlikwidowanych do 2050 r., co 

będzie wiązać się z poważnym niedoborem 

niskoemisyjnego obciążenia 

podstawowego w koszyku energii 

elektrycznej UE; dostrzega, że podczas gdy 

niektóre państwa członkowskie 

zdecydowały się na odejście od energii 

jądrowej, inne państwa członkowskie 

zamierzają realizować nowe projekty 

związane z energią jądrową z myślą o 

osiągnięciu krajowych i unijnych celów 

klimatyczno-energetycznych oraz wzywa 

Komisję do dopilnowania, aby UE 

zapewniła państwom członkowskich, które 

mają takie zamiary, ramy umożliwiające 

prowadzenie projektów w dziedzinie 

energetyki jądrowej w granicach 

wyznaczonych zasadami rynku 

wewnętrznego UE i konkurencji; 

139. zauważa, że w 2013 r. energia 

elektryczna ze źródeł odnawialnych 

wynosiła 26% całkowitego wytwarzania 
energii elektrycznej brutto w Unii; 

zauważa, że w latach 1990–2012 

całkowite wytwarzanie energii ze źródeł 

odnawialnych wzrosło o 177%; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/74 

Poprawka  74 

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 141 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

141. zauważa, że energia jądrowa wnosi 

niezwykle ważny wkład do europejskiego 

systemu energetycznego, powodując 

niższe emisje CO2, a zarazem 

ograniczając zależność od importu, 

zapewniając stabilną produkcję energii 

elektrycznej, która może być wykorzystana 

na rynku wewnętrznym i tworzyć stabilną 

podstawę systemu energetycznego, w 

którym możliwe jest stopniowe 

wprowadzanie energii ze źródeł 

odnawialnych; 

141. zauważa, że energia jądrowa podlega 

Traktatowi ustanawiającemu Europejską 

Wspólnotę Energii Atomowej (traktat 

Euratom); przypomina, że rola 

Parlamentu Europejskiego w procesie 

podejmowania decyzji na mocy traktatu 

Euratom jest ograniczona, ponieważ 

Parlamentowi przysługują tylko 

uprawnienia konsultacyjne; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/75 

Poprawka  75 

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 142 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

142. wzywa państwa członkowskie, które 

stopniowo odchodzą od energetyki 

jądrowej, do upewnienia się, że zostanie 

ona zastąpiona produkcją energii, która 

będzie w stanie zapewnić porównywalną 

podaż energii i przyczyniać się do 

stabilizacji wspólnego systemu produkcji i 

dystrybucji; 

142. przypomina o pisemnym 

oświadczeniu Komisji z 2003 r. i zaleceniu 

Komisji z dnia 24 października 2006 r. 

(2006/851/Euratom) w sprawie likwidacji 

instalacji jądrowych, w którym 

stwierdzono, że „[o]ddzielny fundusz, 

odpowiednio kontrolowany pod względem 

rozsądnego wykorzystania, powinien 

stanowić preferowaną opcję dla 

wszystkich instalacji jądrowych”, oraz 

wzywa Komisję do ujęcia tego podejścia w 

formie prawnie wiążącego aktu; 

Or. en 

 

 


