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Poprawka  249 

András Gyürk, Algirdas Saudargas 

 

Projekt rezolucji 

Nagłówek 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Wymiary unii energetycznej skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  250 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Nagłówek 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Wymiary unii energetycznej Wszystkie wymiary unii energetycznej 

Or. en 

 

Poprawka  251 

András Gyürk, Herbert Reul, Algirdas Saudargas 

 

Projekt rezolucji 

Nagłówek 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Bezpieczeństwo energetyczne, solidarność 

i zaufanie 

Or. en 

 

Poprawka  252 

Gianluca Buonanno 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 

Komisji zatytułowany „Strategia ramowa 

na rzecz stabilnej unii energetycznej 

opartej na przyszłościowej polityce w 

dziedzinie klimatu”; 

1. przyjmuje do wiadomości komunikat 

Komisji zatytułowany „Strategia ramowa 

na rzecz stabilnej unii energetycznej 

opartej na przyszłościowej polityce w 

dziedzinie klimatu”; 

Or. it 

 

Poprawka  253. 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 

Komisji zatytułowany „Strategia ramowa 

na rzecz stabilnej unii energetycznej 

opartej na przyszłościowej polityce w 

dziedzinie klimatu”; 

1. Odnotowuje komunikat Komisji 

zatytułowany „Strategia ramowa na rzecz 

stabilnej unii energetycznej", dokument, 

który powinien zostać odrzucony i w 

najbliższych latach sprecyzowany zgodnie 

z właściwym prawodawstwem w ścisłej 

współpracy z Parlamentem Europejskim 

jako współprawodawcą 

Or. fr 

 

Poprawka  254 

Miguel Urbán Crespo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 

Komisji zatytułowany „Strategia ramowa 

na rzecz stabilnej unii energetycznej 

opartej na przyszłościowej polityce w 

1. sceptycznie przyjmuje komunikat 

Komisji zatytułowany „Strategia ramowa 

na rzecz stabilnej unii energetycznej 

opartej na przyszłościowej polityce w 
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dziedzinie klimatu”; dziedzinie klimatu”, ponieważ nie traktuje 

on priorytetowo wielkich wyzwań 

stojącymi przed UE w dziedzinie 

sprostania niezaspokojonym potrzebom 

energetycznych znacznej części ludności 

terenów miejskich i wiejskich dotkniętej 

ubóstwem energetycznym, ani też pilnej 

potrzeby dokonania transformacji 

energetycznej od obecnego modelu, 

uzależniającego i zanieczyszczającego, do 

modelu opartego na wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii; 

Or. es 

 

Poprawka  255. 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 

Komisji zatytułowany „Strategia ramowa 

na rzecz stabilnej unii energetycznej 

opartej na przyszłościowej polityce w 

dziedzinie klimatu”; 

1. potępia komunikat Komisji 

zatytułowany „Strategia ramowa na rzecz 

stabilnej unii energetycznej opartej na 

przyszłościowej polityce w dziedzinie 

klimatu”; 

Or. fr 

 

Poprawka  256 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 

Komisji zatytułowany „Strategia ramowa 

na rzecz stabilnej unii energetycznej 

opartej na przyszłościowej polityce w 

dziedzinie klimatu”; 

1. Z zadowoleniem przyjmuje komunikat 

Komisji pt.: „Strategia ramowa na rzecz 

stabilnej unii energetycznej opartej na 

przyszłościowej polityce w dziedzinie 

klimatu”; Przyjmuje do wiadomości pięć 
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filarów unii energetycznej, nakreślonych 

przez Komisję; Nalega na to, aby strategie 

polityczne realizowane w ramach tych 

filarów zawsze przyczyniały się do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii, dekarbonizacji i zrównoważonej 

gospodarki w perspektywie 

długoterminowej, jak również umożliwiały 

uzyskanie przystępnych i 

konkurencyjnych cen energii; 

Or. en 

 

Poprawka  257 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. Z zadowoleniem przyjmuje komunikat 

Komisji pt.: „Strategia ramowa na rzecz 

stabilnej unii energetycznej opartej na 

przyszłościowej polityce w dziedzinie 

klimatu”; 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 

Komisji pt.: „Strategia ramowa na rzecz 

stabilnej unii energetycznej opartej na 

przyszłościowej polityce w dziedzinie 

klimatu”; zauważa, że równe warunki 

bezpieczeństwa energetycznego, 

konkurencyjność i zrównoważony rozwój 

na w pełni zintegrowanym rynku energii 

stanowią główne filary utworzenia unii 

energetycznej, którą można osiągnąć 

dzięki ukierunkowaniu i ograniczeniu 

popytu na energię, tworzeniu i 

wykorzystywaniu źródeł zrównoważonej 

energii, łączeniu zasobów i sieci, 

tworzeniu inteligentnych sieci przesyłu, 

gwarantowaniu ujednoliconych przepisów 

rynkowych oraz przyjmowaniu jednolitego 

stanowiska negocjacyjnego w rozmowach 

z krajami trzecimi poprzez wzmocnienie 

środków na poziomie unijnym i bardziej 

spójne i lepiej skoordynowane strategie 

polityczne i działania na poziomie 

krajowym; 

Or. en 
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Poprawka  258 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, 

Patrizia Toia, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Miroslav Poche, Paul Tang, Kathleen 

Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri, Clare Moody 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. podkreśla, że unia energetyczna 

powinna przyjąć całościowe podejście 

skupiające się na wymiarach takich jak 

osiągnięcie w pełni zintegrowanego 

wewnętrznego rynku energii, 

bezpieczeństwa dostaw, ograniczenie 

popytu, dekarbonizacja koszyka 

energetycznego zasadniczo opartego na 

odnawialnych źródłach energii oraz 

badania i innowacyjność mające na celu 

osiągnięcie wiodącej pozycji w dziedzinie 

technologii energetycznych; podkreśla, że 

obywatele Europy powinni znaleźć się w 

centrum działalności unii energetycznej; 

wzywa do przyjęcia podejścia oddolnego 

oraz uznania znaczenia sprawnie 

funkcjonującego, skutecznego i 

niezawodnego systemu energetycznego na 

poziomie lokalnym; 

Or. en 

 

Poprawka  259 

Claude Turmes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. podkreśla, że unia energetyczna, poza 

zagwarantowaniem bezpieczeństwa 

dostaw, powinna przyjąć całościowe 

podejście skupiające się na wymiarach 



 

PE557.042v01-00 8/138 AM\1065517PL.doc 

PL 

najważniejszych filarów, takich jak 

osiągnięcie w pełni zintegrowanego 

wewnętrznego rynku energii, ograniczenie 

popytu, dekarbonizacja koszyka 

energetycznego zasadniczo opartego na 

odnawialnych źródłach energii oraz 

badania i innowacyjność mające na celu 

osiągnięcie wiodącej pozycji w dziedzinie 

technologii energetycznych; podkreśla, że 

obywatele Europy powinni znaleźć się w 

centrum działalności unii energetycznej i 

powinni uzyskać dostęp do bezpiecznych, 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 

źródeł energii  

Or. en 

 

Poprawka  260 

Olle Ludvigsson 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. uznaje, że ukończenie rynku 

wewnętrznego, większa efektywność 

energetyczna oraz wykorzystanie energii 

odnawialnej są najważniejszymi 

elementami umożliwiającymi 

ograniczenie zewnętrznej zależności UE 

oraz zwiększenie jej bezpieczeństwa 

dostaw. 

Or. en 

 

Poprawka  261 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. celem stabilnej unii energetycznej 

realizującej ambitną politykę w zakresie 

klimatu jest dostarczenie unijnym 

konsumentom – gospodarstwom 

domowym i przedsiębiorstwom – 

bezpiecznej, zrównoważonej, 

konkurencyjnej i przystępnej cenowo 

energii. osiągnięcie tego celu będzie 

wymagało zasadniczej przemiany 

europejskiego systemu energii. 1 b 

 __________________ 

 1 b COM (2015) 80 final „Strategia 

ramowa dotycząca stabilnej unii 

energetycznej realizującej przyszłościową 

politykę w zakresie zmiany klimatu” 

Or. en 

 

Poprawka  262 

Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. podkreśla, że jedynym sposobem na 

osiągnięcie bezpieczeństwa 

energetycznego przy równoczesnym 

utrzymaniu przystępnych cen energii oraz 

zrealizowaniu celów w zakresie klimatu, 

jest stworzenie zrównoważonego sektora 

energetycznego opartego o efektywność 

energetyczną wysokiego stopnia, energię 

ze źródeł odnawialnych oraz inteligentną 

infrastrukturę; podkreśla, ponadto, że już 

dziś należy podjąć odpowiednie działania, 

aby przekształcić europejski sektor 

energetyczny na rzecz przyszłych pokoleń; 

Or. en 
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Poprawka  263 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 

Kathleen Van Brempt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1b. podziela wnioski Komisji dotyczące 

potrzeby odejścia od gospodarki 

napędzanej paliwami kopalnymi, 

gospodarki charakteryzującej się której 

scentralizowanym i ukierunkowanym na 

podaż podejściem do energii, zależnej od 

przestarzałych technologii i modeli 

biznesowych; uważa, że należy 

przyśpieszyć przechodzenie do nowego 

modelu sektora energii; dlatego też wzywa 

do przeglądu celów na rok 2030, aby 

zwiększyć cel związany z efektywnością 

energetyczną do 40 proc., a cel energii 

odnawialnej do 45 proc. oraz aby wdrożyć 

je poprzez obowiązujące cele krajowe 

Or. en 

 

Poprawka  264 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1b. jeszcze raz przyjmuje zobowiązanie 

dotyczące celów na rok 2030 w zakresie 

klimatu i energii; polegające na 

ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych 

o 40 proc., zwiększeniu udziału energii 

odnawialnej w europejskim koszyku 

energetycznym do 27 proc. oraz 

zwiększenia efektywności energetycznej o 

30 proc. 
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Or. en 

 

Poprawka  265 

Bernd Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1b. zwraca uwagę, że w ramach silnego 

politycznego zaangażowania na rzecz 

zwiększenia efektywności energetycznej 

i rozwoju odnawialnych źródeł energii 

unia energetyczna musi opierać się na 

obowiązkowych i ambitnych celach w tych 

dziedzinach, wyznaczonych na rok 2030; 

zwraca uwagę, że Parlament Europejski 

stanowczo na nie nalegał; wzywa do 

rewizji pakietu klimatyczno-

energetycznego na rok 2030, który musi 

opierać się na wiążącym celu dotyczącym 

efektywności energetycznej wynoszącym 

40 % i wiążącym celu dotyczącym energii 

ze źródeł odnawialnych wynoszącym 45 

%; 

Or. de 

 

Poprawka  266 

Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1b. podkreśla, że efektywność 

energetyczna i energia odnawialna będą 

odgrywać najważniejszą rolę w 

osiągnięciu długoterminowego celu UE, 

polegającego na ograniczeniu emisji o 

80–95 proc. do 2050 r. w oszczędny 

sposób; aby osiągnąć ten cel, UE musi 

podtrzymać zobowiązanie dotyczące 
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bezwarunkowego osiągnięcia celu 

polegającego na ograniczeniu emisji o co 

najmniej 40 proc. do 2030 r.; przypomina, 

że efektywność energetyczna, energia 

odnawialna i inteligentna infrastruktura 

stanowią tzw. wariant „no regrets”, 

ponieważ są najszybszym i najtańszym 

sposobem zagwarantowania naszego 

bezpieczeństwa energetycznego przy 

równoczesnym utrzymaniu przystępnych 

cen, przyczyniającym się do osiągnięcia 

celów klimatycznych i stworzenia 

milionów miejsc pracy w UE; 

Or. en 

 

Poprawka  267 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Nagłówek 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Bezpieczeństwo energetyczne, solidarność 

i zaufanie 

Or. en 

 

Poprawka  268. 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 

2. wzywa Komisję do wspierania państw, 

które tego pragną, w dywersyfikacji ich 

dostaw (źródeł energii, dostawców i tras); 
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określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

Or. fr 

 

Poprawka  269 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

 podkreśla znaczenie zagwarantowania 

stabilnych i przewidywalnych ram 

prawnych, zapewnienia 

długoterminowego wynagrodzenia za 

korzystanie z aktywów oraz umożliwienia 

zaciągania długoterminowych 

zobowiązań, co jest niezbędne dla 

prowadzenia nowych inwestycji w zakresie 

infrastruktury energetycznej; 

Or. en 

 

Poprawka  270 

Gianluca Buonanno 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

2. wzywa państwa członkowskie, aby 

aktywnie dążyły do dywersyfikacji dostaw 

(źródeł energii, dostawców i tras); w 

związku z tym wzywa Komisję do 

wspierania budowy odpowiednich 

priorytetowych korytarzy infrastruktury 

energetycznej, takich jak południowy 

korytarz gazowy, jak określono w 

załączniku I do przepisów w sprawie 

transeuropejskich sieci energetycznych 

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

rozporządzenia ustanawiającego 

instrument „Łącząc Europę”; 

Or. it 

 

Poprawka  271 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

2. wzywa Komisję do aktywnego 

ograniczania popytu na energię oraz do 
dywersyfikacji dostaw, celem stworzenia 

gospodarki unijnej zasadniczo napędzanej 

energią odnawialną do 2050 r.; w tym 

celu wzywa państwa członkowskie do 

szybkiego, niezwłocznego i prawidłowego 

wdrożenia unijnego prawodawstwa w 

zakresie energii, środowiska i klimatu; 

Or. en 
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Poprawka  272 

Miguel Urbán Crespo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); 

Or. es 

 

Poprawka  273 

Nikolay Barekov 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; a zwłaszcza priorytotetowej 

budowy gazociągu Nabucco i zapewnienia 

dostaw gazu z Iranu, Azerbejdżanu i 
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Turkmenistanu przez gazociąg, znany pod 

nazwą Nabucco, który będzie przebiegać 

przez Turcję, Grecję, Bułgarię, Rumunię, 

Węgry i Austrię; 

 

Or. bg 

Poprawka  274 

Bendt Bendtsen, Peter Liese 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy oraz 

zintegrowana sieć północnomorska, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

Or. en 

 

Poprawka  275 

Tonino Picula 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 
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infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 
określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

infrastruktury energetycznej, jak określono 

w załączniku I do przepisów w sprawie 

transeuropejskich sieci energetycznych 

(TEN-E), w części II załącznika I do 

rozporządzenia ustanawiającego 

instrument „Łącząc Europę”  oraz w 

europejskiej strategii bezpieczeństwa 

energetycznego; 

Or. en 

 

Poprawka  276 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 
określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

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 przepisów w sprawie 

transeuropejskich sieci energetycznych 

(TEN-E), w części II załącznika I do 

rozporządzenia ustanawiającego 

instrument „Łącząc Europę”; 

Or. en 

 

Poprawka  277 

Eva Kaili 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 
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dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, włącznie z 

jego odnogą europejską, gazociągiem 

transadriatyckim , jak określono w 

załączniku I do przepisów w sprawie 

transeuropejskich sieci energetycznych 

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

rozporządzenia ustanawiającego 

instrument „Łącząc Europę”; 

Or. en 

 

Poprawka  278 

Miroslav Poche 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy oraz do 

ułatwienia połączeń już istniejących 

hubów gazowych z budowanymi 

gazociągami, takimi jak Eastring, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

Or. en 

 

Poprawka  279 

Pavel Telička, Philippe De Backer 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy oraz do 

ułatwienia połączeń już istniejących 

hubów gazowych z budowanymi 

gazociągami, takimi jak Eastring, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

Or. en 

 

Poprawka  280 

András Gyürk, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš, Algirdas Saudargas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

2. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, aby aktywnie dążyły do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy oraz do 

skupienia się na państwach 

członkowskich o wysokim poziomie 

zależności, jak określono w załączniku I do 

przepisów w sprawie transeuropejskich 

sieci energetycznych (TEN-E) oraz w 

części II załącznika I do rozporządzenia 
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ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; wzywa Komisję do określenia 

priorytetów istniejących zdolności 

wewnętrznych, włącznie z lokalnymi 

zasobami energetycznymi; 

Or. en 

 

Poprawka  281. 

Nadine Morano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 

dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; wzywa Komisję, aby priorytetem 

stało się wykorzystywanie lokalnych 

zdolności produkcyjnych i zasobów 

energetycznych; 

Or. fr 

 

Poprawka  282 

Cora van Nieuwenhuizen, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer, Jan Huitema 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję, aby aktywnie dążyła do 2. wzywa Komisję do aktywnych działań 
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dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

na rzecz bardziej zrównoważonych i 

konkurencyjnych cen energii dla 

obywateli i przedsiębiorstw Europy oraz 

do dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, 

dostawców i tras); w związku z tym wzywa 

Komisję do wspierania budowy 

odpowiednich priorytetowych korytarzy 

infrastruktury energetycznej, takich jak 

południowy korytarz gazowy, jak 

określono w załączniku I do przepisów w 

sprawie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) oraz w części II 

załącznika I do rozporządzenia 

ustanawiającego instrument „Łącząc 

Europę”; 

Or. en 

 

Poprawka  283 

Adina-Ioana Vălean 

 

Projekt rezolucji 

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. uznaje, że prawdziwie połączony 

wewnętrzny rynek energii, posiadający 

wielomiejscowe punkty wejścia oraz 

możliwość przesyłu w obie strony można 

utworzyć wyłącznie poprzez całościowe 

połączenia międzysystemowe sieci 

gazowych, poprzez budowę nowych 

centrów obrotu skroplonym gazem 

ziemnym w Europie Południowo-

Wschodniej, poprzez zakończenie budowy 

północo-południowego i południowego 

korytarzy gazowych oraz przez dalszy 

rozwój lokalnej produkcji; dlatego też 

wzywa do przyśpieszenia rozwoju połączeń 

międzysystemowych i projektów, których 

celem jest dywersyfikacja źródeł dostaw, 

aktualnie wymienionych w europejskiej 

strategii bezpieczeństwa. 

Or. en 
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Poprawka  284 

Adina-Ioana Vălean 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. wzywa do przyjęcia, jako priorytetu, 

rozwoju zdolności w zakresie skroplonego 

gazu ziemnego oraz produkcji lokalnejw 

krajach basenu Morza Śródziemnego oraz 

w Europie Południowo-Wschodniej oraz 

do stworzenia połączeń 

międzysystemowych krajów bez dostępu 

do morza w Europie Środkowej, 

umożliwiających dostęp do nowych 

zdolności w celu dywersyfikacji źródeł 

dostaw w tym regionie; zauważa, że 

przyczyni się to do rozwoju 

konkurencyjności gazowej oraz zastąpi 

import dużej ilości gazu ziemnego w 

ramach umów indeksowanych do ceny 

ropy naftowej, co wpłynie na polepszenie 

zdolności negocjacyjnych państw 

członkowskich. 

Or. en 

 

Poprawka  285 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. uznaje, że projekty obecnie znajdujące 

się na liście projektów będących 

przedmiotem wspólnego zainteresowania 

(PCI) nie wystarczą do osiągnięcia celu 

utworzenia europejskich połączeń 

międzysystemowych między Półwyspem 

Iberyjskim a Europą kontynentalną; 

wzywa Grupę Regionalną TEN-E oraz 
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Komisję do przyjęcia dodatkowych 

projektów oraz wpisania ich na najbliższą 

listę PCI na 2015 r., w celu znacznego 

zwiększenia zdolności między Hiszpanią a 

Francją; 

Or. en 

 

Poprawka  286 

Eva Kaili 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. podkreśla, że gazociąg transadriatycki 

(TAP) ułatwi osiągnięcie unijnego celu 

dywersyfikacji dostaw gazu do państw 

członkowskich oraz do krajów należących 

do Wspólnoty Energetycznej w Europie 

Południowo-Wschodniej; uznaje, że 

budowa TAP przyczyni się do rozwoju 

nowej infrastruktury energetycznej, 

integracji sieci energetycznych oraz 

ukończenia budowy wewnętrznego rynku 

energii; 

Or. en 

 

Poprawka  287 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2 a. podkreśla, że projekty dotyczące 

infrastruktury energetycznej, takie jak 

sieć północnomorska, należy realizować 

zgodnie z podejściem skoordynowanym i 

regionalnym, opartym na 

międzyrządowych umowach, będących 

owocem wspólnych strategii 
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regionalnych; tego rodzaju strategie 

powinny określać jasne cele projektów, 

tworzyć skuteczne ramy regulacyjne 

obejmujące przenoszenie i generowanie 

udziałów własnościowych oraz określać 

nowe reguły rynkowe ułatwiające handel 

różnorodnymi dostawami energii na 

rynkach objętych połączeniami 

międzysystemowymi; 

Or. en 

 

Poprawka  288 

Olle Ludvigsson 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla, że wszystkie projekty 

infrastrukturalne UE mające na celu 

dywersyfikację źródeł energii, dostawców i 

tras muszą być w pełni zgodne z prawem 

UE oraz unijnymi priorytetami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

3. podkreśla, że wszystkie projekty 

infrastrukturalne UE mające na celu 

dywersyfikację źródeł energii, dostawców i 

tras muszą być w pełni zgodne z 

długoterminowymi celami klimatycznymi, 
prawem UE oraz unijnymi priorytetami w 

zakresie bezpieczeństwa energetycznego; 

Or. en 

 

Poprawka  289 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla, że wszystkie projekty 

infrastrukturalne UE mające na celu 

dywersyfikację źródeł energii, dostawców i 

tras muszą być w pełni zgodne z prawem 

UE oraz unijnymi priorytetami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

3. podkreśla, że wszystkie projekty 

infrastrukturalne UE mające na celu 

dywersyfikację źródeł energii, dostawców i 

tras muszą być w pełni zgodne z 

długoterminowymi zobowiązaniami w 

zakresie dekarbonizacji oraz z 



 

AM\1065517PL.doc 25/138 PE557.042v01-00 

 PL 

prawodawstwem UE w zakresie ochrony 

środowiska naturalnego i innymi 

odnośnymi przepisami prawa; wzywa 

Komisję do rozważenia inwestycji 

mających na celu ograniczenie popytu na 

energię, szczególnie w przypadku 

budynków, jako inwestycji w 

infrastrukturę; 

Or. en 

 

Poprawka  290 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla, że wszystkie projekty 

infrastrukturalne UE mające na celu 

dywersyfikację źródeł energii, dostawców i 

tras muszą być w pełni zgodne z prawem 

UE oraz unijnymi priorytetami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

3. podkreśla, że wszystkie projekty 

infrastrukturalne UE mające na celu 

dywersyfikację źródeł energii, dostawców i 

tras muszą być w pełni zgodne z prawem 

UE oraz unijnymi priorytetami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego oraz 

wzywa Komisję do rozważenia inwestycji 

mających na celu ograniczenie popytu na 

energię, np. dotyczących tworzenia 

zapasów, jako projektów kwalifikujących 

się; 

Or. en 

 

Poprawka  291 

Vladimír Maňka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla, że wszystkie projekty 

infrastrukturalne UE mające na celu 

dywersyfikację źródeł energii, dostawców i 

tras muszą być w pełni zgodne z prawem 

3. podkreśla, że wszystkie projekty 

infrastrukturalne UE mające na celu 

dywersyfikację źródeł energii, dostawców i 

tras muszą być w pełni zgodne z prawem 
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UE oraz unijnymi priorytetami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

UE oraz unijnymi priorytetami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; wzywa 

Komisję do rozważenia inwestycji 

mających na celu ograniczenie popytu na 

energię, szczególnie w przypadku 

budynków, jako inwestycji w 

infrastrukturę; 

Or. en 

 

Poprawka  292 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla, że wszystkie projekty 

infrastrukturalne UE mające na celu 

dywersyfikację źródeł energii, dostawców i 

tras muszą być w pełni zgodne z prawem 

UE oraz unijnymi priorytetami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

3. podkreśla, że wszystkie projekty 

infrastrukturalne UE mające na celu 

dywersyfikację dostaw energii muszą być 

w pełni zgodne z prawem UE w zakresie 

klimatu, energii i pomocy państwa oraz 

unijnymi priorytetami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego, jak i 

celami unijnej mapy drogowej w 

dziedzinie energii do roku 2050; 

Or. en 

 

Poprawka  293. 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla, że wszystkie projekty 

infrastrukturalne UE mające na celu 

dywersyfikację źródeł energii, dostawców i 

tras muszą być w pełni zgodne z prawem 

UE oraz unijnymi priorytetami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

3. podkreśla, że wszystkie projekty 

infrastrukturalne UE mające na celu 

dywersyfikację źródeł energii, dostawców i 

tras muszą być w pełni zgodne z wolą 

państw; 
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Or. fr 

 

Poprawka  294 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla, że wszystkie projekty 

infrastrukturalne UE mające na celu 

dywersyfikację źródeł energii, dostawców i 

tras muszą być w pełni zgodne z prawem 

UE oraz unijnymi priorytetami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

3. podkreśla, że wszystkie projekty 

infrastrukturalne UE mające na celu 

dywersyfikację źródeł energii, dostawców i 

tras muszą być w pełni zgodne z prawem 

UE oraz unijnymi priorytetami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego, 

równocześnie gwarantując jak najszersze i 

najskuteczniejsze wykorzystanie już 

istniejącej infrastruktury energetycznej; 

Or. en 

 

Poprawka  295 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla, że wszystkie projekty 

infrastrukturalne UE mające na celu 

dywersyfikację źródeł energii, dostawców i 

tras muszą być w pełni zgodne z prawem 

UE oraz unijnymi priorytetami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

3. podkreśla, że wszystkie projekty 

infrastrukturalne UE mające na celu 

dywersyfikację źródeł energii, dostawców i 

tras muszą być w pełni zgodne z prawem 

UE oraz unijnymi priorytetami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; uważa, że 

rozwój odnawialnych źródeł energii jest 

najważniejszy dla unii energetycznej, 

jeżeli uwzględni się koszty energii; 

podkreśla znaczenie rozwoju 

infrastruktury transgranicznej oraz 

wsparcia badań i innowacji w rozwoju 
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bardziej inteligentnych przesyłowych sieci 

energetycznych oraz nowych rozwiązań w 

zakresie przechowywania energii, jak 

również elastycznych technologii 

wytwarzania dla integrowania energii ze 

źródeł odnawialnych; 

Or. en 

 

Poprawka  296 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3 a. wzywa instytucje UE oraz państwa 

członkowskie do uznania inwestycji w 

zakresie efektywności energetycznej, 

szczególnie obejmujących budynki, za 

inwestycje infrastrukturalne; 

Or. en 

 

Poprawka  297 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, 

Herbert Reul, Christian Ehler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. podkreśla, że w pełni rozwinięta i 

zintegrowana infrastruktura 

umożliwiająca pogłębioną dywersyfikację 

dostaw oraz przesył transgraniczny jest 

niezbędna dla zapewnienia 

bezpieczeństwa dostaw, zarówno w 

warunkach normalnych, jak i awaryjnych 

oraz dla dostarczenia energii z 

konkurencyjnych źródeł konsumentom w 

Unii Europejskiej oraz we Wspólnocie 
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Energetycznej; 

Or. en 

 

Poprawka  298 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Vladimir 

Urutchev, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana 

Vălean, Adam Gierek, Herbert Reul, Christian Ehler, Henna Virkkunen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. wspiera działania mające na celu 

tworzenie strategicznych partnerstw w 

zakresie energii z głównymi krajami 

zajmującymi się produkcją, które obecnie 

dostarczają gaz UE lub mogą go 

dostarczać w przyszłości; wzywa Komisję 

do zintensyfikowania rozmów z Norwegią 

i krajami produkującymi gaz z regionów 

południowego korytarza gazowego, Afryki 

Północnej i państw leżących we 

wschodnim regionie basenu Morza 

Śródziemnego oraz poświęcenia 

szczególnej uwagi innym krajom 

produkującym LNG, takim jak m.in. USA, 

Kanada i Australia; 

Or. en 

 

Poprawka  299 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3 a. wspiera działania mające na celu 

tworzenie strategicznych partnerstw w 

zakresie energii z najważniejszymi 

krajami-producentami, które obecnie 

dostarczają gazu UE lub mogą dostarczać 
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w przyszłości; wzywa Komisję do 

zintensyfikowania rozmów z Norwegią i 

krajami zajmującymi się produkcją z 

regionów południowego korytarza 

gazowego, Afryki Północnej i państw 

leżących we wschodnim regionie basenu 

Morza Śródziemnego; oraz poświęcenia 

szczególnej uwagi innym krajom 

produkującym LNG, takim jak m.in. USA, 

Kanada i inni odnośni producenci LNG; 

Or. en 

 

Poprawka  300 

Zigmantas Balčytis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3 a. uważa, że europejski rynek 

energetyczny powinien być kształtowany w 

sposób najkorzystniejszy z ekonomicznego 

punktu widzenia, chociaż w rzeczywistości 

nie odbywa się koordynacja działań 

poszczególnych państw członkowskich w 

zakresie podejmowanych decyzji 

dotyczących realizacji krajowych 

projektów energetycznych, które mogą 

negatywnie wypływać na bezpieczeństwo 

dostaw energii i konkurencję w innym 

kraju członkowskim; uważa, że krajowe 

projekty energetyczne, których realizację 

planują poszczególne państwa 

członkowskie, muszą być oceniane w 

kontekście bezpieczeństwa energetycznego 

danego regionu i całej UE; 

Or. lt 

Poprawka  301 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 3 a. ponownie przypomina o swoim 

zobowiązaniu do osiągnięcia poziomu 10 

proc. połączeń międzysystemowych w celu 

zakończenia budowy wewnętrznego rynku 

energii w UE; równocześnie uznając 

znaczenie osiągnięcia ilościowego celu 

połączeń międzysystemowych poprzez 

zapewnienie dostępności istniejącej i 

transgranicznej infrastruktury w celu 

zagwarantowania skutecznego 

wykorzystania europejskich źródeł energii 

oraz większego bezpieczeństwa dostaw; 

Or. en 

 

Poprawka  302 

Gianluca Buonanno 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. uważa, że rozwój infrastruktury 

energetycznej mającej na celu 

zapewnienie ciągłości i pewności dostaw w 

Unii Europejskiej powinien być wolny od 

uprzedzeń politycznych i oceniany na 

podstawie opłacalności i pewności samych 

dostaw;  

Or. it 

 

Poprawka  303 

Bernd Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. wzywa Komisję do zwiększenia 
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bezpieczeństwa informacji i ochrony 

strategicznych obiektów infrastruktury 

energetycznej przede wszystkim z uwagi 

na tendencje produkcji przemysłowej i 

coraz większą rolę ICT w sektorze 

energetycznym; 

Or. de 

 

Poprawka  304 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, João Ferreira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. podkreśla, że dostawcy energii 

pochodzący z państw trzecich, którzy 

działają na wspólnym rynku, muszą 

podlegać dorobkowi prawnemu UE oraz 

wzywa Komisję do egzekwowania prawa 

UE wszelkimi dostępnymi środkami, aby 

umożliwić swobodny przepływ energii w 

UE i zapobiegać zakłóceniom na rynku 

wewnętrznym; 

4. podkreśla potrzebę aktywnego 

pogłębienia współpracy z partnerami UE 

oraz uznania znaczącej roli współpracy 

międzynarodowej w dziedzinie energii, a 

zwłaszcza bezpieczeństwa energetycznego; 

w tym kontekście podkreśla, że wszystkie 

umowy międzyrządowe muszą być oparte 

o zasadę wzajemnego poszanowania z 

zaangażowanymi krajami trzecimi; 

Or. en 

 

Poprawka  305. 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. podkreśla, że dostawcy energii 

pochodzący z państw trzecich, którzy 

działają na wspólnym rynku, muszą 

podlegać dorobkowi prawnemu UE, oraz 

wzywa Komisję do egzekwowania prawa 

UE wszelkimi dostępnymi środkami, aby 

umożliwić swobodny przepływ energii w 

UE i zapobiegać zakłóceniom na rynku 

4. podkreśla, że dostawcy energii 

pochodzący z państw trzecich, którzy 

działają na rynku krajowym, muszą 

podlegać prawodawstwu państw; 
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wewnętrznym; 

Or. fr 

 

Poprawka  306 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. podkreśla, że dostawcy energii 

pochodzący z państw trzecich, którzy 

działają na wspólnym rynku, muszą 

podlegać dorobkowi prawnemu UE oraz 

wzywa Komisję do egzekwowania prawa 

UE wszelkimi dostępnymi środkami, aby 

umożliwić swobodny przepływ energii w 

UE i zapobiegać zakłóceniom na rynku 

wewnętrznym; 

4. podkreśla, że dostawcy energii 

pochodzący z państw trzecich, którzy 

działają na wspólnym rynku, muszą 

podlegać dorobkowi prawnemu UE oraz 

wzywa Komisję do zagwarantowania 

nadrzędności praw UE, aby umożliwić 

swobodny przepływ energii w UE i 

zapobiegać zakłóceniom na rynku 

wewnętrznym; 

Or. en 

 

Poprawka  307 

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. podkreśla, że dostawcy energii 

pochodzący z państw trzecich, którzy 

działają na wspólnym rynku, muszą 

podlegać dorobkowi prawnemu UE oraz 

wzywa Komisję do egzekwowania prawa 

UE wszelkimi dostępnymi środkami, aby 

umożliwić swobodny przepływ energii w 

UE i zapobiegać zakłóceniom na rynku 

wewnętrznym; 

4. podkreśla, że dostawcy energii 

pochodzący z państw trzecich, którzy 

działają na wspólnym rynku, muszą 

podlegać dorobkowi prawnemu UE, w 

szczególności unijnemu prawu 

konkurencji i pomocy państwa oraz 

wzywa Komisję do egzekwowania prawa 

UE wszelkimi dostępnymi środkami, aby 

umożliwić swobodny przepływ energii w 

UE i zapobiegać zakłóceniom na rynku 

wewnętrznym; 

Or. en 
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Poprawka  308. 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że dla UE niezwykle ważne 

jest skończenie z odizolowaniem 

niektórych państw członkowskich od 

wewnętrznego rynku energii, co ujawniły 

przeprowadzone przez Komisję testy 

wytrzymałościowe dotyczące gazu; w 

związku z tym wzywa Komisję do 

przeprowadzania takich testów co dwa 

lata; 

5. podkreśla, że dla UE niezwykle ważne 

jest skończenie z zależnością niektórych 

państw członkowskich w zakresie energii, 

co ujawniły przeprowadzone przez 

Komisję testy wytrzymałościowe 

dotyczące gazu; 

Or. fr 

 

Poprawka  309 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że dla UE niezwykle ważne 

jest skończenie z odizolowaniem 

niektórych państw członkowskich od 

wewnętrznego rynku energii, co ujawniły 

przeprowadzone przez Komisję testy 

wytrzymałościowe dotyczące gazu; w 

związku z tym wzywa Komisję do 

przeprowadzania takich testów co dwa lata; 

5. podkreśla, że dla UE niezwykle ważne 

jest skończenie z odizolowaniem 

niektórych państw członkowskich oraz 

regionów od europejskich sieci gazowych i 

energetycznych, co ujawniły 

przeprowadzone przez Komisję testy 

wytrzymałościowe dotyczące gazu; w 

związku z tym wzywa Komisję do 

przeprowadzania takich testów co dwa lata; 

uważa, że UE powinna priorytetowo 

pomóc najbardziej narażonym krajom w 

zdywersyfikowaniu ich źródeł i szlaków 

dostaw; 

Or. en 
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Poprawka  310 

Vladimir Urutchev 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że dla UE niezwykle ważne 

jest skończenie z odizolowaniem 

niektórych państw członkowskich od 

wewnętrznego rynku energii, co ujawniły 

przeprowadzone przez Komisję testy 

wytrzymałościowe dotyczące gazu; w 

związku z tym wzywa Komisję do 

przeprowadzania takich testów co dwa lata; 

5. podkreśla, że dla UE niezwykle ważne 

jest skończenie z odizolowaniem 

niektórych państw członkowskich od 

wewnętrznego rynku energii, co ujawniły 

przeprowadzone przez Komisję testy 

wytrzymałościowe dotyczące gazu; w 

związku z tym wzywa Komisję do 

przeprowadzania takich testów co dwa lata; 

w związku z tym, wzywa państwa 

członkowskie i Komisję do bezzwłocznego 

wdrożenia zaleceń testów 

wytrzymałościowych systemów gazowych; 

Or. en 

 

Poprawka  311 

András Gyürk, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że dla UE niezwykle ważne 

jest skończenie z odizolowaniem 

niektórych państw członkowskich od 

wewnętrznego rynku energii, co ujawniły 

przeprowadzone przez Komisję testy 

wytrzymałościowe dotyczące gazu; w 

związku z tym wzywa Komisję do 

przeprowadzania takich testów co dwa 

lata; 

5. podkreśla, że dla UE niezwykle ważne 

jest skończenie z odizolowaniem 

niektórych państw członkowskich od 

wewnętrznego rynku energii, co ujawniły 

przeprowadzone przez Komisję testy 

wytrzymałościowe dotyczące gazu; w 

związku z tym wzywa Komisję do 

regularnego przeprowadzania takich 

testów; 

Or. en 

 

Poprawka  312 

Eva Kaili 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że dla UE niezwykle ważne 

jest skończenie z odizolowaniem 

niektórych państw członkowskich od 

wewnętrznego rynku energii, co ujawniły 

przeprowadzone przez Komisję testy 

wytrzymałościowe dotyczące gazu; w 

związku z tym wzywa Komisję do 

przeprowadzania takich testów co dwa lata; 

5. podkreśla, że dla UE niezwykle ważne 

jest skończenie z odizolowaniem 

niektórych państw członkowskich, 

szczególnie państw posiadających regiony 

wyspiarskie, od wewnętrznego rynku 

energii, co ujawniły przeprowadzone przez 

Komisję testy wytrzymałościowe 

dotyczące gazu; w związku z tym wzywa 

Komisję do przeprowadzania takich testów 

co dwa lata; 

Or. en 

 

Poprawka  313 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że dla UE niezwykle ważne 

jest skończenie z odizolowaniem 

niektórych państw członkowskich od 

wewnętrznego rynku energii, co ujawniły 

przeprowadzone przez Komisję testy 

wytrzymałościowe dotyczące gazu; w 

związku z tym wzywa Komisję do 

przeprowadzania takich testów co dwa 

lata; 

5. podkreśla, że dla UE niezwykle ważne 

jest skończenie z odizolowaniem 

niektórych państw członkowskich od 

wewnętrznego rynku energii, co ujawniły 

przeprowadzone przez Komisję testy 

wytrzymałościowe dotyczące gazu; w 

związku z tym wzywa Komisję do 

przeprowadzenia takich testów co dwa lata 

oraz do wprowadzenia środków mających 

na celu ograniczenie popytu na energię, 

aby przyczynić się do ułatwienia dostępu 

do energii wszystkim obywatelom; 

Or. en 

 

Poprawka  314 

Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Philippe 

De Backer 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że dla UE niezwykle ważne 

jest skończenie z odizolowaniem 

niektórych państw członkowskich od 

wewnętrznego rynku energii, co ujawniły 

przeprowadzone przez Komisję testy 

wytrzymałościowe dotyczące gazu; w 

związku z tym wzywa Komisję do 

przeprowadzania takich testów co dwa lata; 

5. podkreśla, że dla UE niezwykle ważne 

jest skończenie z odizolowaniem 

niektórych państw członkowskich od 

wewnętrznego rynku energii, co ujawniły 

przeprowadzone przez Komisję testy 

wytrzymałościowe dotyczące gazu; w 

związku z tym wzywa Komisję do 

przeprowadzania takich testów co dwa lata; 

zaleca, aby Komisja rozważyła 

przeprowadzenie „testów wytrzymałości 

elektrycznej”, w celu uzyskania pełnego 

obrazu odporności całego rynku energii; 

podkreśla, że testy wytrzymałościowe tego 

rodzaju powinny przede wszystkim ukazać 

stan, zdolności i wytrzymałość całego 

systemu krajowych sieci przesyłowych 

oraz stopień połączeń międzysystemowych 

i zdolności transgranicznych,oraz że 

zalecenia wynikające z tego rodzaju testów  

odnoszące się do wybranych elementów 

działań powinny obejmować pełne oceny 

skutków zarówno planów krajowych, jak i 

celów unijnych; 

Or. en 

 

Poprawka  315 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5 a. podkreśla, że projekty 

infrastrukturalne, takie jak 

synchronizacja systemów energetycznych 

państw bałtyckich z europejskimi 

systemami energetycznymi, rozwiązujące 

problem „wysp energetycznych”, są 

projektami o znaczeniu strategicznym dla 



 

PE557.042v01-00 38/138 AM\1065517PL.doc 

PL 

Wspólnoty Energetycznej; 

Or. en 

 

Poprawka  316 

Rolandas Paksas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6b. wzywa do wyeliminowania „unijnych 

wysp energetycznych”, co początkowo 

miano osiągnąć w 2015 r; dlatego też 

utrzymuje, że rozwój energetycznych 

połączeń międzysystemowych  w celu 

zakończenia izolacji jakiegokolwiek 

państwa członkowskiego i 

zagwarantowania zsynchronizowania 

działań państw członkowskich w ramach 

europejskiej sieci kontynentalnej jest 

niezbędny; 

Or. en 

 

Poprawka  317 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą 

jest bezpieczeństwo dostaw energii oraz że 

państwa członkowskie, opracowując swoją 

politykę energetyczną, muszą 

koordynować działania i współpracować 

w tym zakresie ze swoimi sąsiadami; 

wzywa zatem Komisję, aby zbadała, w jaki 

sposób można by usprawnić na szczeblu 

regionalnym i unijnym obecną strukturę 

krajowych środków zapobiegawczych i 

skreślony 
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środków postępowania awaryjnego; 

Or. en 

 

Poprawka  318 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą 

jest bezpieczeństwo dostaw energii oraz że 
państwa członkowskie, opracowując swoją 

politykę energetyczną, muszą 

koordynować działania i współpracować w 

tym zakresie ze swoimi sąsiadami; wzywa 

zatem Komisję, w tym względzie, aby 

zbadała, w jaki sposób można by 

usprawnić na szczeblu regionalnym i 

unijnym obecną strukturę krajowych 

środków zapobiegawczych i środków 

postępowania awaryjnego; 

6. zauważa, że w kontekście przyszłej unii 

energetycznej, państwa członkowskie 

muszą koordynować działania i 

współpracować ze swoimi sąsiadami 

podczas opracowywania swoich 

poszczególnych strategii politycznych 

dotyczących bezpieczeństwa dostaw; 

wzywa Komisję do zbadania, w jaki 

sposób krajowe środki zapobiegawcze i 

postępowania awaryjnego, włącznie ze 

środkami efektywności energetycznej, 

można dostosować zarówno na poziomie 

regionalnym, jak i unijnym, w jaki sposób 

można pogłębić spójność tych środków i 

zminimalizować zakłócenia rynku nimi 

spowodowane ; popiera wykorzystanie 

jednej, niezmiennej i solidnej europejskiej 

metodologii oceniającej adekwatność 

systemów oraz opowiada się za oceną 

adekwatności systemów regionalnych; 

wyraża ubolewanie w związku z 

wprowadzeniem mechanizmów 

wynagradzania zdolności krajowych, które 

powodują zakłócenia rynku i umacniają 

finansowanie starych, 

zanieczyszczających i nieskutecznych 

zdolności wytwarzania energii; 

Or. en 

 

Poprawka  319 

Gianluca Buonanno 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą jest 

bezpieczeństwo dostaw energii oraz że 

państwa członkowskie, opracowując swoją 

politykę energetyczną, muszą 

koordynować działania i współpracować w 

tym zakresie ze swoimi sąsiadami; wzywa 

zatem Komisję, aby zbadała, w jaki sposób 

można by usprawnić na szczeblu 

regionalnym i unijnym obecną strukturę 

krajowych środków zapobiegawczych i 

środków postępowania awaryjnego; 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą jest 

bezpieczeństwo dostaw energii oraz że 

państwa członkowskie, opracowując swoją 

politykę energetyczną, muszą 

koordynować działania i współpracować w 

tym zakresie ze swoimi sąsiadami; wzywa 

zatem państwa członkowskie, aby zbadały, 

w jaki sposób można by usprawnić na 

szczeblu regionalnym obecną strukturę 

krajowych środków zapobiegawczych i 

środków postępowania awaryjnego; 

Or. it 

 

Poprawka  320 

Olle Ludvigsson 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą 

jest bezpieczeństwo dostaw energii oraz że 

państwa członkowskie, opracowując swoją 

politykę energetyczną, muszą 

koordynować działania i współpracować w 

tym zakresie ze swoimi sąsiadami; wzywa 

zatem Komisję, w tym względzie, aby 

zbadała, w jaki sposób można by 

usprawnić na szczeblu regionalnym i 

unijnym obecną strukturę krajowych 

środków zapobiegawczych i środków 

postępowania awaryjnego; 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej jedną z najpilniejszych 

spraw jest bezpieczeństwo dostaw energii 

oraz że państwa członkowskie, 

opracowując swoją politykę energetyczną, 

muszą koordynować działania i 

współpracować w tym zakresie ze swoimi 

sąsiadami; wzywa zatem Komisję, w tym 

względzie, aby zbadała, w jaki sposób 

można by usprawnić na szczeblu 

regionalnym i unijnym obecną strukturę 

krajowych środków zapobiegawczych i 

środków postępowania awaryjnego; 

Or. en 
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Poprawka  321 

András Gyürk, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Antonio Tajani 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą jest 

bezpieczeństwo dostaw energii oraz że 

państwa członkowskie, opracowując swoją 

politykę energetyczną, muszą 

koordynować działania i współpracować w 

tym zakresie ze swoimi sąsiadami; wzywa 

zatem Komisję, w tym względzie, aby 

zbadała, w jaki sposób można by 

usprawnić na szczeblu regionalnym i 

unijnym obecną strukturę krajowych 

środków zapobiegawczych i środków 

postępowania awaryjnego; 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą jest 

bezpieczeństwo dostaw energii i 

konkurencyjność oraz że państwa 

członkowskie, opracowując swoją politykę 

energetyczną, muszą koordynować 

działania i współpracować w tym zakresie 

ze swoimi sąsiadami; wzywa zatem 

Komisję, w tym względzie, aby zbadała, w 

jaki sposób można by usprawnić na 

szczeblu regionalnym i unijnym obecną 

strukturę krajowych środków 

zapobiegawczych i środków postępowania 

awaryjnego; 

Or. en 

 

Poprawka  322 

Theresa Griffin, Clare Moody, Jude Kirton-Darling 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą 

jest bezpieczeństwo dostaw energii oraz że 

państwa członkowskie, opracowując swoją 

politykę energetyczną, muszą 

koordynować działania i współpracować w 

tym zakresie ze swoimi sąsiadami; wzywa 

zatem Komisję, w tym względzie, aby 

zbadała, w jaki sposób można by 

usprawnić na szczeblu regionalnym i 

unijnym obecną strukturę krajowych 

środków zapobiegawczych i środków 

postępowania awaryjnego; 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej jedną z najpilniejszych 

spraw jest bezpieczeństwo dostaw energii 

oraz że państwa członkowskie, 

opracowując swoją politykę energetyczną, 

muszą koordynować działania i 

współpracować w tym zakresie ze swoimi 

sąsiadami; wzywa zatem Komisję, w tym 

względzie, aby zbadała, w jaki sposób 

można by usprawnić na szczeblu 

regionalnym i unijnym obecną strukturę 

krajowych środków zapobiegawczych i 

środków postępowania awaryjnego; 
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Or. en 

 

Poprawka  323 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 

Kathleen Van Brempt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą 

jest bezpieczeństwo dostaw energii oraz że 

państwa członkowskie, opracowując swoją 

politykę energetyczną, muszą 

koordynować działania i współpracować 

w tym zakresie ze swoimi sąsiadami; 

wzywa zatem Komisję, w tym względzie, 

aby zbadała, w jaki sposób można by 

usprawnić na szczeblu regionalnym i 

unijnym obecną strukturę krajowych 

środków zapobiegawczych i środków 

postępowania awaryjnego; 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej bezpieczeństwo dostaw 

energii wymaga pogłębienia koordynacji i 

współpracy państw członkowskich ze 

swoimi sąsiadami w zakresie 

opracowywania polityk energetycznych; 

wzywa zatem Komisję, w tym względzie, 

aby zbadała, w jaki sposób można by 

usprawnić na szczeblu regionalnym i 

unijnym obecną strukturę krajowych 

środków zapobiegawczych i środków 

postępowania awaryjnego; 

Or. en 

 

Poprawka  324 

Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą jest 

bezpieczeństwo dostaw energii oraz że 

państwa członkowskie, opracowując swoją 

politykę energetyczną, muszą 

koordynować działania i współpracować w 

tym zakresie ze swoimi sąsiadami; wzywa 

zatem Komisję, w tym względzie, aby 

zbadała, w jaki sposób można by 

usprawnić na szczeblu regionalnym i 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą jest 

bezpieczeństwo dostaw energii, zarówno 

ilościowe (m. in. dyspozycyjność istotnych 

dla systemu elektrowni, przepustowość 

linii elektrycznych) , jak i jakościowe (m. 

in. stabilna częstotliwość), oraz że państwa 

członkowskie, opracowując swoją politykę 

energetyczną, muszą koordynować 

działania i współpracować w tym zakresie 
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unijnym obecną strukturę krajowych 

środków zapobiegawczych i środków 

postępowania awaryjnego; 

ze swoimi sąsiadami; wzywa Komisję, w 

tym względzie, aby zbadała, w jaki sposób 

można by usprawnićobecną strukturę 

krajowych i międzyregionalnych środków 

zapobiegawczych i środków postępowania 

awaryjnego;  

Or. en 

 

Poprawka  325 

Miroslav Poche 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą 

jest bezpieczeństwo dostaw energii oraz że 

państwa członkowskie, opracowując swoją 

politykę energetyczną, muszą 

koordynować działania i współpracować w 

tym zakresie ze swoimi sąsiadami; wzywa 

zatem Komisję, w tym względzie, aby 

zbadała, w jaki sposób można by 

usprawnić na szczeblu regionalnym i 

unijnym obecną strukturę krajowych 

środków zapobiegawczych i środków 

postępowania awaryjnego; 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej jedną z najpilniejszych 

spraw jest bezpieczeństwo dostaw energii 

oraz że państwa członkowskie, 

opracowując swoją politykę energetyczną, 

muszą koordynować działania i 

współpracować w tym zakresie ze swoimi 

sąsiadami; wzywa zatem Komisję, w tym 

względzie, aby zbadała, w jaki sposób 

można by usprawnić na szczeblu 

regionalnym i unijnym obecną strukturę 

krajowych środków zapobiegawczych i 

środków postępowania awaryjnego; 

Or. en 

 

Poprawka  326 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą 

jest bezpieczeństwo dostaw energii oraz że 

państwa członkowskie, opracowując swoją 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej jedną z najpilniejszych 

spraw i jako taka powinna być 

koordynowana na poziomie UE, ważna 
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politykę energetyczną, muszą 

koordynować działania i współpracować 
w tym zakresie ze swoimi sąsiadami; 

wzywa zatem Komisję, w tym względzie, 

aby zbadała, w jaki sposób można by 

usprawnić na szczeblu regionalnym i 

unijnym obecną strukturę krajowych 

środków zapobiegawczych i środków 

postępowania awaryjnego; 

jest również koordynacja uzupełniająca i 

współpraca w tym zakresie między 

sąsiadami podczas opracowywania 

odpowiednich polityk energetycznych; 

wzywa zatem Komisję, w tym względzie, 

aby zbadała, w jaki sposób można by 

usprawnić na szczeblu regionalnym i 

unijnym obecną strukturę krajowych 

środków zapobiegawczych i środków 

postępowania awaryjnego; 

Or. en 

 

Poprawka  327 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą jest 

bezpieczeństwo dostaw energii oraz że 

państwa członkowskie, opracowując swoją 

politykę energetyczną, muszą 

koordynować działania i współpracować w 

tym zakresie ze swoimi sąsiadami; wzywa 

zatem Komisję, w tym względzie, aby 

zbadała, w jaki sposób można by 

usprawnić na szczeblu regionalnym i 

unijnym obecną strukturę krajowych 

środków zapobiegawczych i środków 

postępowania awaryjnego; 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej, stabilność dostaw 

energii jest najpilniejszą sprawą, wraz z 

wahaniami cen i stratami gospodarczymi 

wynikającymi ze skutków zmieniającego 

się klimatu; dlatego tez podkreśla, że 

państwa członkowskie muszą 

koordynować działania i współpracować 

przy tworzeniu polityk w zakresie energii i 

klimatu; wzywa zatem Komisję, w tym 

względzie, aby zbadała, w jaki sposób 

można by usprawnić na szczeblu 

regionalnym i unijnym obecną strukturę 

krajowych środków zapobiegawczych i 

środków postępowania awaryjnego; 

Or. en 

 

Poprawka  328 

Martina Werner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 
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Projekt rezolucji Poprawka 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą 

jest bezpieczeństwo dostaw energii oraz że 
państwa członkowskie, opracowując swoją 

politykę energetyczną, muszą 

koordynować działania i współpracować w 

tym zakresie ze swoimi sąsiadami; wzywa 

zatem Komisję, w tym względzie, aby 

zbadała, w jaki sposób można by 

usprawnić na szczeblu regionalnym i 

unijnym obecną strukturę krajowych 

środków zapobiegawczych i środków 

postępowania awaryjnego; 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej państwa członkowskie, 

opracowując swoją politykę energetyczną, 

muszą koordynować działania i 

współpracować w tym zakresie ze swoimi 

sąsiadami; wzywa zatem Komisję, w tym 

względzie, aby zbadała, w jaki sposób 

można by usprawnić na szczeblu 

regionalnym i unijnym obecną strukturę 

krajowych środków zapobiegawczych i 

środków postępowania awaryjnego; 

Or. en 

 

Poprawka  329 

Tonino Picula 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą jest 

bezpieczeństwo dostaw energii oraz że 

państwa członkowskie, opracowując swoją 

politykę energetyczną, muszą 

koordynować działania i współpracować w 

tym zakresie ze swoimi sąsiadami; wzywa 

zatem Komisję, w tym względzie, aby 

zbadała, w jaki sposób można by 

usprawnić na szczeblu regionalnym i 

unijnym obecną strukturę krajowych 

środków zapobiegawczych i środków 

postępowania awaryjnego; 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą jest 

bezpieczeństwo dostaw energii oraz że 

konkurencyjność i zrównoważenie 

przekładają się na bezpieczeństwo dostaw 

dla użytkowników końcowych; podkreśla, 

że dywersyfikacja korytarzy gazowych 

oraz współczesna i elastyczna 

infrastruktura powinny być priorytetem w 

kontekście europejskiego bezpieczeństwa 

dostaw; podkreśla, że w tym kontekście 
państwa członkowskie muszą 

koordynować działania i współpracować 

przy tworzeniu polityk w zakresie energii; 

wzywa Komisję, w tym względzie, aby 

zbadała, w jaki sposób można by 

usprawnić na szczeblu regionalnym i 

unijnym obecną strukturę krajowych 

środków zapobiegawczych i środków 

postępowania awaryjnego; 
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Or. en 

 

Poprawka  330 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, 

Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą jest 

bezpieczeństwo dostaw energii oraz że 

państwa członkowskie, opracowując swoją 

politykę energetyczną, muszą 

koordynować działania i współpracować w 

tym zakresie ze swoimi sąsiadami; wzywa 

Komisję, w tym względzie, aby zbadała, w 

jaki sposób można by usprawnić na 

szczeblu regionalnym i unijnym obecną 

strukturę krajowych środków 

zapobiegawczych i środków postępowania 

awaryjnego; 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą jest 

bezpieczeństwo dostaw energii oraz że 

państwa członkowskie, opracowując swoją 

politykę energetyczną, muszą 

koordynować działania i współpracować w 

tym zakresie ze swoimi sąsiadami; wzywa 

Komisję, w tym względzie, aby zbadała, w 

jaki sposób można by poprawić na 

szczeblu regionalnym i unijnym obecną 

strukturę krajowych środków 

zapobiegawczych i środków postępowania 

awaryjnego; 

Or. en 

 

Poprawka  331 

Cora van Nieuwenhuizen, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Pavel Telička, 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Jan Huitema, Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą jest 

bezpieczeństwo dostaw energii oraz że 

państwa członkowskie, opracowując swoją 

politykę energetyczną, muszą 

koordynować działania i współpracować w 

tym zakresie ze swoimi sąsiadami; wzywa 

Komisję, w tym względzie, aby zbadała, w 

jaki sposób można by usprawnić na 

6. zauważa, że w perspektywie przyszłej 

unii energetycznej najpilniejszą sprawą jest 

bezpieczeństwo dostaw energii i 

konkurencyjność europejska oraz że 

państwa członkowskie, opracowując swoją 

politykę energetyczną, muszą 

koordynować działania i współpracować w 

tym zakresie ze swoimi sąsiadami; wzywa 

Komisję, w tym względzie, aby zbadała, w 
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szczeblu regionalnym i unijnym obecną 

strukturę krajowych środków 

zapobiegawczych i środków postępowania 

awaryjnego; 

jaki sposób można by usprawnić na 

szczeblu regionalnym i unijnym obecną 

strukturę krajowych środków 

zapobiegawczych i środków postępowania 

awaryjnego; 

Or. en 

 

Poprawka  332 

Marian-Jean Marinescu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. uważa, że podstawą unii energetycznej 

powinno być jednolite stanowisko 

negocjacyjne w rozmowach z krajami 

trzecimi; ponadto, uważa, że koordynacja 

stanowisk oraz zbiorowe kupowanie gazu 

powinny zaczynać się na poziomie 

regionalnym, gdzie kilka państw 

członkowskich mogłoby wprowadzić 

wspólny mechanizm negocjacyjny i 

stworzyć regionalne centra obrotu gazem 

umożliwiające dalsze rozwijanie 

infrastruktury dostaw gazu; 

Or. en 

 

Poprawka  333 

Hans-Olaf Henkel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. uważa, że unijną dyplomację w 

zakresie energii i zasobów należy 

wzmocnić, aby zabezpieczyć dostęp do  

metali i minerałów niezbędnych dla 

rozwoju i wytwarzania technologii czystej 

energii; dostęp uprzywilejowany można 
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zabezpieczyć poprzez powiązanie dziedzin 

pomocy i handlu, współpracy w zakresie 

przenoszenia technologii i innowacji w 

stosunkach UE z gospodarkami bogatymi 

w zasoby mineralne 

Or. en 

 

Poprawka  334 

Bernd Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6b. podkreśla, że umowy energetyczne z 

państwami trzecimi UE mają wpływ na 

politykę energetyczną UE ze względu na 

europejski wewnętrzny rynek energii; 

zaznacza w tym kontekście, że muszą 

zostać zagwarantowane demokratyczne i 

przejrzyste procesy, a także zgodność z 

prawem UE; 

Or. de 

 

Poprawka  335 

Bernd Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6c. zwraca uwagę, że w ramach umów 

energetycznych z państwami trzecimi 

ważną rolę musi odgrywać zasada 

wzajemności, przy czym muszą być 

zapewnione standardy jakości, a także 

przestrzeganie wymogów prawnych; 

Or. de 
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Poprawka  336 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia 

Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Paul Tang, Miroslav Poche, 

Simona Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. wzywa Komisję do przyjęcia 

całościowych ram związanych z 

zewnętrznym wymiarem unii 

energetycznej, z konkretnym odniesieniem 

do popularyzowania strategicznych 

partnerstw z krajami trzecimi będącymi 

producentami i krajami tranzytowymi 

oraz z uwzględnieniem obecnego stanu 

współpracy regionalnej; należy uznać i 

przeanalizować poprzednie i nowe 

partnerstwa strategiczne celem wsparcia 

dialogu i współpracy w zakresie ropy 

naftowej i gazu ziemnego, efektywności 

energetycznej i odnawialnych źródeł 

energii, handlu i połączeń 

międzysystemowych unii energetycznej z 

zewnętrznymi sieciami 

elektroenergetycznymi; 

Or. en 

 

Poprawka  337 

Bernd Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. wzywa Komisję, w ramach przeglądu 

decyzji nr 994/2012/UE w sprawie 

ustanowienia mechanizmu wymiany 

informacji w odniesieniu do umów 

międzyrządowych w dziedzinie energii 

między państwami członkowskimi a 

państwami trzecimi, do zaostrzenia jej 

postanowień, a w szczególności 
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wzmocnienia roli Komisji; 

Or. de 

 

Poprawka  338 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 12a. jest zdania, że Rosji nie można już 

uznawać za wiarygodnego partnera, 

ponieważ jawnie podaje ona w wątpliwość 

prawo UE, w tym na gremium WTO, i 

wykorzystuje dostawy energii w celach 

politycznych; zauważa, że dywersyfikacja 

dostaw poprawia pozycję negocjacyjną 

państw członkowskich w rozmowach z 

zewnętrznymi dostawcami gazu, dlatego 

też podkreśla, że UE musi wyciągnąć 

wnioski z poprzednich kryzysów 

energetycznych z udziałem Rosji; 

Or. en 

 

Poprawka  339 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. podkreśla, że jednym z podstawowych 

warunków zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego i stabilności w unii 

energetycznej jest ochrona suwerenności i 

suwerennych praw państw członkowskich, 

w tym praw dotyczących poszukiwania i 

wykorzystywania zasobów naturalnych; 

Or. el 
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Poprawka  340 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. podkreśla, że poprawa efektywności 

energetycznej w UE ograniczyłaby ryzyko 

zależności, w ten sposób wzmacniając 

pozycję negocjacyjną UE w sprawach 

dotyczących energii. 

Or. en 

 

Poprawka  341 

Bernd Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 

przedsiębiorstwa z państw trzecich, które 

stanowią część całości łańcucha produkcji 

energii UE również działały w zgodzie z 

celami polityki klimatycznej i 

energetycznej UE; 

Or. de 

 

Poprawka  342. 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6b. Wzywa Komisję do wzmocnienia 

koordynacji polityk bezpieczeństwa dostaw 

energii, zwłaszcza wzmacniając synergię 
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istniejących struktur (Pięciostronne 

forum energetyczne, ACER, różne 

ENTSO), aby umożliwić: 

 - przyjęcie wspólnej metodologii oceny 

ryzyka związanego z równowagą rynkową 

i przepisów stworzonych w celu uniknięcia 

awarii zasilania; 

 - zorganizowanie wymiany według 

przewidywanych bilansów energetycznych 

państw członkowskich, wykraczając 

ponad dziesięcioletnie plany rozwoju 

sieci; 

 - przyjęcie wspólnych i zbieżnych celów w 

zakresie bezpieczeństwa dostaw energii, 

biorąc pod uwagę wytyczne energetyczne 

państw członkowskich; 

 - dostarczenie zaleceń dla wspólnych 

rozwiązań, szanujących narodowe koszyki 

energetyczne; 

 - ustalenie priorytetowych projektów 

infrastrukturalnych w zakresie 

bezpieczeństwa dostaw energii i ich 

kwalifikowalności do dofinansowań 

europejskich. 

Or. fr 

 

Poprawka  343 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6b. wzywa Komisję do opracowania 

wniosków dotyczących przeglądu 

rozporządzenia (UE) nr 994/2010 w 

sprawie środków zapewniających 

bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w 

taki sposób, aby państwa członkowskie 

musiały przyjąć strategię popularyzowania 

ograniczania zużycia gazu dzięki 

efektywności energetycznej, 
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przechowywaniu energii i przestawienia 

się z paliw kopalnych na odnawialne 

źródła energii 

Or. en 

 

Poprawka  344 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira, Paloma López Bermejo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję, aby wspierała państwa 

członkowskie, które pragną dobrowolnie 

negocjować umowy energetyczne, przez 

wprowadzenie wspólnego mechanizmu 

negocjacji, oraz podkreśla, że 

funkcjonowanie takiego mechanizmu 

musi być zgodne z dorobkiem prawnym 

UE dotyczącym rynku wewnętrznego oraz 

z unijnymi zasadami konkurencji i 

regułami Światowej Organizacji Handlu; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  345 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję, aby wspierała państwa 

członkowskie, które pragną dobrowolnie 

negocjować umowy energetyczne, przez 

wprowadzenie wspólnego mechanizmu 

negocjacji, oraz podkreśla, że 

funkcjonowanie takiego mechanizmu 

musi być zgodne z dorobkiem prawnym 

UE dotyczącym rynku wewnętrznego oraz 

z unijnymi zasadami konkurencji i 

regułami Światowej Organizacji Handlu; 

7. wzywa Komisję do przeanalizowania 

potencjalnej struktury i właściwości 

mechanizmu zakupów zbiorczych oraz 

jego wpływu na funkcjonowanie 

wewnętrznego rynku gazu, 

przedsiębiorstw, na które będzie to miało 

wpływ oraz jego wkład w 

zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw 

gazu; zauważa, że ponieważ istnieje kilka 

modeli zakupów zbiorczych gazu, należy 
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przeprowadzić dalsze prace, aby określić 

najlepszy model rynkowy, który można by 

zastosować do regionów UE oraz 

odpowiednich dostawców, oraz wyjątkowe 

warunki, w jakich ten mechanizm będzie 

można zastosować; zaleca tymczasowo, 

aby Komisja wspierała państwa 

członkowskie, które pragną dobrowolnie 

negocjować umowy energetyczne, zgodnie 

z dorobkiem prawnym UE dotyczącym 

rynku wewnętrznego oraz z unijnymi 

zasadami konkurencji i regułami 

Światowej Organizacji Handlu; 

Or. en 

 

Poprawka  346. 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję, aby wspierała państwa 

członkowskie, które pragną dobrowolnie 

negocjować umowy energetyczne, przez 

wprowadzenie wspólnego mechanizmu 

negocjacji, oraz podkreśla, że 

funkcjonowanie takiego mechanizmu 

musi być zgodne z dorobkiem prawnym 

UE dotyczącym rynku wewnętrznego oraz 

z unijnymi zasadami konkurencji i 

regułami Światowej Organizacji Handlu; 

7. wzywa Komisję, aby nie ingerowała w 

negocjowanie umów energetycznych i tym 

samym pozwoliła państwom, według 

zasady pomocniczości i mechanizmu 

wzmocnionej współpracy, w pełni 

suwerennie zarządzać swoim 

zaopatrzeniem i swoim bezpieczeństwem 

energetycznym; 

Or. fr 

 

Poprawka  347 

Gunnar Hökmark 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 
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Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję, aby wspierała państwa 

członkowskie, które pragną dobrowolnie 

negocjować umowy energetyczne, przez 

wprowadzenie wspólnego mechanizmu 

negocjacji, oraz podkreśla, że 

funkcjonowanie takiego mechanizmu 

musi być zgodne z dorobkiem prawnym 

UE dotyczącym rynku wewnętrznego oraz 

z unijnymi zasadami konkurencji i 

regułami Światowej Organizacji Handlu; 

7. podkreśla, że umowy energetyczne 

muszą być oparte na cenach rynkowych i 

konkurencyjności, podkreśla, że wszystkie 

negocjacje umów długoterminowych 

negocjowane przez państwa członkowskie 

oraz przez inne podmioty, muszą być 
zgodne z dorobkiem prawnym UE 

dotyczącym rynku wewnętrznego oraz z 

unijnymi zasadami konkurencji i regułami 

Światowej Organizacji Handlu; 

Or. en 

 

Poprawka  348 

András Gyürk, Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję, aby wspierała państwa 

członkowskie, które pragną dobrowolnie 

negocjować umowy energetyczne, przez 

wprowadzenie wspólnego mechanizmu 

negocjacji, oraz podkreśla, że 

funkcjonowanie takiego mechanizmu musi 

być zgodne z dorobkiem prawnym UE 

dotyczącym rynku wewnętrznego oraz z 

unijnymi zasadami konkurencji i regułami 

Światowej Organizacji Handlu; 

7. wzywa Komisję, aby wspierała państwa 

członkowskie, które pragną dobrowolnie 

negocjować umowy energetyczne, przez 

wprowadzenie wspólnego mechanizmu 

zakupów, oraz podkreśla, że 

funkcjonowanie takiego mechanizmu musi 

być zgodne z dorobkiem prawnym UE 

dotyczącym rynku wewnętrznego oraz z 

unijnymi zasadami konkurencji i regułami 

Światowej Organizacji Handlu; 

Or. en 

 

Poprawka  349 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara Kappel, Janusz 

Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, Herbert Reul, Christian Ehler, 

Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 
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Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję, aby wspierała państwa 

członkowskie, które pragną dobrowolnie 

negocjować umowy energetyczne, przez 

wprowadzenie wspólnego mechanizmu 

negocjacji, oraz podkreśla, że 

funkcjonowanie takiego mechanizmu musi 

być zgodne z dorobkiem prawnym UE 

dotyczącym rynku wewnętrznego oraz z 

unijnymi zasadami konkurencji i regułami 

Światowej Organizacji Handlu; 

7. wzywa Komisję, aby wspierała państwa 

członkowskie UE oraz sekretariat 

Wspólnoty Energetycznej do wspierania 

tych Umawiających się Stron Wspólnoty 

Energetycznej, które pragną dobrowolnie 

negocjować umowy energetyczne, przez 

wprowadzenie wspólnego mechanizmu 

negocjacji, oraz podkreśla, że 

funkcjonowanie takiego mechanizmu musi 

być zgodne z dorobkiem prawnym UE 

dotyczącym rynku wewnętrznego oraz z 

unijnymi zasadami konkurencji i regułami 

Światowej Organizacji Handlu; 

Or. en 

 

Poprawka  350 

Eva Kaili 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję, aby wspierała państwa 

członkowskie, które pragną dobrowolnie 

negocjować umowy energetyczne, przez 

wprowadzenie wspólnego mechanizmu 

negocjacji, oraz podkreśla, że 

funkcjonowanie takiego mechanizmu musi 

być zgodne z dorobkiem prawnym UE 

dotyczącym rynku wewnętrznego oraz z 

unijnymi zasadami konkurencji i regułami 

Światowej Organizacji Handlu; 

7. wzywa Komisję, aby wspierała państwa 

członkowskie, które pragną dobrowolnie 

negocjować umowy energetyczne, przez 

wprowadzenie wspólnego mechanizmu 

negocjacji, oraz podkreśla, że 

funkcjonowanie takiego mechanizmu musi 

być opłacalne i zgodne z dorobkiem 

prawnym UE dotyczącym rynku 

wewnętrznego oraz z unijnymi zasadami 

konkurencji i regułami Światowej 

Organizacji Handlu; 

Or. en 

 

Poprawka  351 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję, aby wspierała państwa 

członkowskie, które pragną dobrowolnie 

negocjować umowy energetyczne, przez 

wprowadzenie wspólnego mechanizmu 

negocjacji, oraz podkreśla, że 

funkcjonowanie takiego mechanizmu musi 

być zgodne z dorobkiem prawnym UE 

dotyczącym rynku wewnętrznego oraz z 

unijnymi zasadami konkurencji i regułami 

Światowej Organizacji Handlu; 

7. wzywa Komisję, aby wspierała państwa 

członkowskie, które pragną dobrowolnie 

negocjować umowy energetyczne, przez 

wprowadzenie wspólnego mechanizmu 

negocjacji, oraz podkreśla, że 

funkcjonowanie takiego mechanizmu musi 

być zgodne z dorobkiem prawnym UE 

dotyczącym rynku wewnętrznego oraz z 

unijnymi zasadami konkurencji; 

Or. en 

 

Poprawka  352 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję, aby wspierała państwa 

członkowskie, które pragną dobrowolnie 

negocjować umowy energetyczne, przez 

wprowadzenie wspólnego mechanizmu 

negocjacji, oraz podkreśla, że 

funkcjonowanie takiego mechanizmu musi 

być zgodne z dorobkiem prawnym UE 

dotyczącym rynku wewnętrznego oraz z 

unijnymi zasadami konkurencji i regułami 

Światowej Organizacji Handlu; 

7. wzywa Komisję, aby zbadała 

możliwości wprowadzenia wspólnego, 

dobrowolnego mechanizmu negocjacji 

umów energetycznych, oraz podkreśla, że 

funkcjonowanie takiego mechanizmu musi 

być zgodne z dorobkiem prawnym UE 

dotyczącym rynku wewnętrznego oraz z 

unijnymi zasadami konkurencji i regułami 

Światowej Organizacji Handlu; 

Or. en 

 

Poprawka  353 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 
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Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję, aby wspierała państwa 

członkowskie, które pragną dobrowolnie 

negocjować umowy energetyczne, przez 

wprowadzenie wspólnego mechanizmu 

negocjacji, oraz podkreśla, że 

funkcjonowanie takiego mechanizmu musi 

być zgodne z dorobkiem prawnym UE 

dotyczącym rynku wewnętrznego oraz z 

unijnymi zasadami konkurencji i regułami 

Światowej Organizacji Handlu; 

7. wzywa Komisję, aby wspierała państwa 

członkowskie, które pragną dobrowolnie 

negocjować umowy energetyczne, przez 

zaproponowanie wspólnego mechanizmu 

negocjacji, oraz podkreśla, że 

funkcjonowanie takiego mechanizmu musi 

być zgodne z dorobkiem prawnym UE 

dotyczącym rynku wewnętrznego oraz z 

unijnymi zasadami konkurencji i regułami 

Światowej Organizacji Handlu i zadbała o 

ochronę poufnych informacji 

handlowych; 

Or. en 

 

Poprawka  354 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; zauważa, że poza 

tym Komisja powinna przeprowadzać 

oceny ex ante i ex post oraz sporządzać 

pozytywny i negatywny wykaz klauzul 

umowy, takich jak zakaz eksportu i 

klauzule miejsca docelowego; 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; zauważa, że poza 

tym Komisja powinna przeprowadzać 

oceny ex ante i ex post oraz sporządzać 

pozytywny i negatywny wykaz klauzul 

umowy, takich jak zakaz eksportu i 

klauzule miejsca docelowego oraz typu 

„bierz lub płać”; lub klauzule 

zabraniające stronie trzeciej uzależniania 

dostaw energii od uzyskania 

preferencyjnego dostępu do infrastruktury 

transportu energii w UE; 
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Or. en 

 

Poprawka  355 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Cornelia 

Ernst, João Ferreira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; zauważa, że poza 

tym Komisja powinna przeprowadzać 

oceny ex ante i ex post oraz sporządzać 

pozytywny i negatywny wykaz klauzul 

umowy, takich jak zakaz eksportu i 

klauzule miejsca docelowego; 

8. podkreśla, że Komisja mogłaby, na 

żądanie państw członkowskich, 

uczestniczyć jako obserwator w 

negocjacjach dotyczących umów 

międzyrządowych; niemniej jednak ważne 

jest aby nie ograniczyć zdolności państw 

członkowskich do negocjowania treści 
takich umów. 

Or. en 

 

Poprawka  356 

Gianluca Buonanno 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

8. podkreśla konieczność osiągnięcia 

większej przejrzystości umów 

międzyrządowych dotyczących energii 

pomiędzy co najmniej jednym państwem 

członkowskim i państwami trzecimi; 

przypomina, że zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. 

a rozporządzenia (UE) nr 994/2010, przy 

zawieraniu nowych umów 
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ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; zauważa, że poza 

tym Komisja powinna przeprowadzać 

oceny ex ante i ex post oraz sporządzać 

pozytywny i negatywny wykaz klauzul 

umowy, takich jak zakaz eksportu i 

klauzule miejsca docelowego; 

międzyrządowych z państwami trzecimi, 

które mają wpływ na rozwój 

infrastruktury gazowniczej i dostaw gazu, 

państwa członkowskie są zobowiązane do 

informowania o tym Komisji w celu 

umożliwienia dokonania przez nią oceny 

pewności dostaw w Unii; 

Or. it 

 

Poprawka  357 

Bernd Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; zauważa, że poza 

tym Komisja powinna przeprowadzać 

oceny ex ante i ex post oraz sporządzać 

pozytywny i negatywny wykaz klauzul 

umowy, takich jak zakaz eksportu i 

klauzule miejsca docelowego; 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, w 

szczególności w drodze włączenia Komisji 

do tych negocjacji, aby wzmocnić pozycję 

poszczególnych państw członkowskich 

wobec partnera negocjacyjnego, 

promować przejrzystość w dziedzinie 

energetyki i zapewnić zgodność z 

dorobkiem prawnym UE; wzywa Komisję 

do regularnego informowania 

Parlamentu Europejskiego o umowach 

międzyrządowych UE z państwami 

trzecimi; 

Or. de 

 

Poprawka  358. 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 



 

AM\1065517PL.doc 61/138 PE557.042v01-00 

 PL 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; zauważa, że poza 

tym Komisja powinna przeprowadzać 

oceny ex ante i ex post oraz sporządzać 

pozytywny i negatywny wykaz klauzul 

umowy, takich jak zakaz eksportu i 

klauzule miejsca docelowego; 

8. podkreśla, że można polepszyć umowy 

międzyrządowe, niwelując rolę Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego; 

uważa, że poza tym Komisja nie powinna 

przeprowadzać żadnych ocen ex ante czy 

ex post ani sporządzać wykazu klauzul 

umowy; 

Or. fr 

 

Poprawka  359 

Algirdas Saudargas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; zauważa, że poza 

tym Komisja powinna przeprowadzać 

oceny ex ante i ex post oraz sporządzać 

pozytywny i negatywny wykaz klauzul 

umowy, takich jak zakaz eksportu i 

klauzule miejsca docelowego; 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

Komisji do tych negocjacji; zauważa, że 

poza tym Komisja powinna przeprowadzać 

oceny ex ante i ex post oraz sporządzać 

pozytywny i negatywny wykaz klauzul 

umowy, takich jak zakaz eksportu i 

klauzule miejsca docelowego; 

Or. en 
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Poprawka  360 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, 

Christian Ehler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; zauważa, że poza 

tym Komisja powinna przeprowadzać 

oceny ex ante i ex post oraz sporządzać 

pozytywny i negatywny wykaz klauzul 

umowy, takich jak zakaz eksportu i 

klauzule miejsca docelowego; 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; zauważa, że poza 

tym Komisja powinna przeprowadzać 

oceny ex ante i ex post oraz sporządzać 

pozytywny i negatywny wykaz klauzul 

umowy, takich jak zakaz eksportu i 

klauzule miejsca docelowego oraz typu 

„bierz lub płać” oraz indeksowanie cen 

gazu do cen ropy naftowej; 

Or. en 

 

Poprawka  361 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 
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Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; zauważa, że poza 

tym Komisja powinna przeprowadzać 

oceny ex ante i ex post oraz sporządzać 

pozytywny i negatywny wykaz klauzul 

umowy, takich jak zakaz eksportu i 

klauzule miejsca docelowego; 

Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; 

Or. en 

 

Poprawka  362 

Eva Kaili 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; zauważa, że poza 

tym Komisja powinna przeprowadzać 

oceny ex ante i ex post oraz sporządzać 

pozytywny i negatywny wykaz klauzul 

umowy, takich jak zakaz eksportu i 

klauzule miejsca docelowego; 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; 

Or. en 

 

Poprawka  363 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 
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Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; zauważa, że poza 

tym Komisja powinna przeprowadzać 

oceny ex ante i ex post oraz sporządzać 

pozytywny i negatywny wykaz klauzul 

umowy, takich jak zakaz eksportu i 

klauzule miejsca docelowego; 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę lub 

nieprzestrzegania unijnych celów w 

zakresie klimatu i energii; zauważa, że 

poza tym Komisja powinna przeprowadzać 

oceny ex ante i ex post oraz sporządzać 

pozytywny i negatywny wykaz klauzul 

umowy, takich jak zakaz eksportu i 

klauzule miejsca docelowego; 

Or. en 

 

Poprawka  364 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, 

Paul Tang, Simona Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; zauważa, że poza 

tym Komisja powinna przeprowadzać 

oceny ex ante i ex post oraz sporządzać 

pozytywny i negatywny wykaz klauzul 

umowy, takich jak zakaz eksportu i 

klauzule miejsca docelowego; 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; 
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Or. en 

 

Poprawka  365 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; zauważa, że poza 

tym Komisja powinna przeprowadzać 

oceny ex ante i ex post oraz sporządzać 

pozytywny i negatywny wykaz klauzul 

umowy, takich jak zakaz eksportu i 

klauzule miejsca docelowego; 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; zauważa, że poza 

tym Komisja powinna przeprowadzać 

oceny ex ante - przy pełnym poszanowaniu 

poufności informacji handlowych oraz 

sugerować pozytywny i negatywny wykaz 

klauzul umowy, takich jak zakaz eksportu i 

klauzule miejsca docelowego; 

Or. en 

 

Poprawka  366 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Cora van 

Nieuwenhuizen, Philippe De Backer, Fredrick Federley 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 

8. podkreśla, że większą przejrzystość 

umów międzyrządowych można osiągnąć 

przez wzmocnienie roli Komisji w 

negocjacjach dotyczących energii z 

udziałem co najmniej jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, 

między innymi w drodze włączenia 
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Komisji do tych negocjacji, jeśli zachodzi 

ryzyko nadużycia pozycji dominującej 

przez jednego dostawcę; zauważa, że poza 

tym Komisja powinna przeprowadzać 

oceny ex ante i ex post oraz sporządzać 

pozytywny i negatywny wykaz klauzul 

umowy, takich jak zakaz eksportu i 

klauzule miejsca docelowego; 

Komisji do tych negocjacji w charakterze 

doradcy, celem ograniczenia ryzyka 

nadużycia pozycji dominującej przez 

jednego dostawcę; zauważa, że poza tym 

Komisja powinna przeprowadzać oceny ex 

ante i ex post oraz sporządzać pozytywny i 

negatywny wykaz klauzul umowy, takich 

jak zakaz eksportu i klauzule miejsca 

docelowego; 

Or. en 

 

Poprawka  367 

Gianluca Buonanno 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. ponownie zwraca uwagę, że wszelkie 

wiążące formy mechanizmu zakupów 

zbiorowych na poziomie UE, jak również 

uczestnictwa Komisji w negocjacjach lub 

w umowach międzyrządowych stoją w 

sprzeczności z art. 194 TFUE; 

Or. it 

 

Poprawka  368 

Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. wzywa Komisję do włączenia 

surowych przepisów dotyczących ocen ex-

ante odnośnie do komercyjnych umów o 

dostawy gazu w przeglądzie 

rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 

dostaw gazu; 

Or. en 
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Poprawka  369 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, João Ferreira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

stronami spoza UE muszą przed 

podpisaniem zostać omówione z Komisją, 

aby upewnić się, że są one zgodne z 

prawem UE, w szczególności z trzecim 

pakietem energetycznym; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  370 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

stronami spoza UE muszą przed 

podpisaniem zostać omówione z Komisją, 

aby upewnić się, że są one zgodne z 

prawem UE, w szczególności z trzecim 

pakietem energetycznym; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  371 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Martina Werner, Patrizia Toia, Clare 

Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sorin Moisă, Paul Tang, Miroslav 

Poche, Simona Bonafè 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

stronami spoza UE muszą przed 

podpisaniem zostać omówione z Komisją, 

aby upewnić się, że są one zgodne z 

prawem UE, w szczególności z trzecim 

pakietem energetycznym; 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

stronami spoza UE muszą być zgodne z 

warunkami określonymi w decyzji 

994/2012/UE w sprawie ustanowienia 

mechanizmu wymiany informacji w 

odniesieniu do umów międzyrządowych w 

dziedzinie energii między państwami 

członkowskimi a państwami trzecimi; 

wzywa Komisję do przeprowadzenia 

przeglądu decyzji 994/2012/UE, w celu 

wzmocnienia mechanizmu wymiany 

informacji; 

Or. en 

 

Poprawka  372 

Eva Kaili 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

stronami spoza UE muszą przed 

podpisaniem zostać omówione z Komisją, 

aby upewnić się, że są one zgodne z 

prawem UE, w szczególności z trzecim 

pakietem energetycznym; 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

stronami spoza UE powinny przed 

podpisaniem zostać omówione z Komisją, 

aby upewnić się, że są one zgodne z 

prawem UE, w szczególności z trzecim 

pakietem energetycznym; 

Or. en 

 

Poprawka  373 

Gianluca Buonanno 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 
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Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

stronami spoza UE muszą przed 

podpisaniem zostać omówione z Komisją, 

aby upewnić się, że są one zgodne z 

prawem UE, w szczególności z trzecim 

pakietem energetycznym; 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

stronami spoza UE muszą być zgodne z 

prawem UE, w szczególności z trzecim 

pakietem energetycznym; 

Or. it 

 

Poprawka  374 

Algirdas Saudargas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

stronami spoza UE muszą przed 

podpisaniem zostać omówione z Komisją, 

aby upewnić się, że są one zgodne z 

prawem UE, w szczególności z trzecim 

pakietem energetycznym; 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

stronami spoza UE muszą przed 

podpisaniem zostać omówione z Komisją, 

aby upewnić się, że są one zgodne z 

prawem UE, w szczególności z trzecim 

pakietem energetycznym oraz, że nie 

zagrażają bezpieczeństwu dostaw energii; 

Or. en 

 

Poprawka  375 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

stronami spoza UE muszą przed 

podpisaniem zostać omówione z Komisją, 

aby upewnić się, że są one zgodne z 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

stronami spoza UE muszą przed 

podpisaniem zostać omówione z Komisją, 

aby upewnić się, że są one zgodne z 
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prawem UE, w szczególności z trzecim 

pakietem energetycznym; 

prawem UE, w szczególności z trzecim 

pakietem energetycznym; podkreśla, że 

tego rodzaju rozmowy i konsultacje muszą 

służyć jako narzędzie umacniania 

potencjału negocjacyjnego państw 

członkowskich i przedsiębiorstw UE, przy 

pełnym poszanowaniu poufnych 

informacji handlowych i w żaden sposób 

nie wpływają na  zawartość i treści tego 

rodzaju umów, ale służą 

zagwarantowaniu, że takie umowy będą 

zgodne z wszystkimi odnośnymi 

przepisami prawa UE i będą zawierane w 

najlepiej pojętym interesie odpowiednich 

przedsiębiorstw i państw członkowskich; 

Or. en 

 

Poprawka  376 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

stronami spoza UE muszą przed 

podpisaniem zostać omówione z Komisją, 

aby upewnić się, że są one zgodne z 

prawem UE, w szczególności z trzecim 

pakietem energetycznym; 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

stronami spoza UE muszą przed 

podpisaniem zostać omówione z Komisją, 

aby upewnić się, że są one zgodne z 

prawem UE, w szczególności z trzecim 

pakietem energetycznym oraz, 

równocześnie, gwarantują ochronę 

poufnych informacji handlowych i 

tajemnic handlowych prywatnych 

przedsiębiorstw działających na 

wewnętrznym rynku energii; 

Or. en 

 

Poprawka  377 

Bernd Lange 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

stronami spoza UE muszą przed 

podpisaniem zostać omówione z Komisją, 

aby upewnić się, że są one zgodne z 

prawem UE, w szczególności z trzecim 

pakietem energetycznym; 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

stronami spoza UE muszą przed 

podpisaniem zostać omówione z Komisją 

(na podstawie jej obowiązkowego udziału 

w negocjacjach), aby upewnić się, że są 

one zgodne z prawem UE, w szczególności 

z trzecim pakietem energetycznym; 

Or. de 

 

Poprawka  378. 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

stronami spoza UE muszą przed 

podpisaniem zostać omówione z Komisją, 

aby upewnić się, że są one zgodne z 

prawem UE, w szczególności z trzecim 

pakietem energetycznym; 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

stronami spoza UE nie leżą w 

kompetencjach Komisji, ale zależą od 

suwerennych decyzji państw; wypowiada 

zwłaszcza trzeci pakiet energetyczny, który 

pozbawia państwa ich strategicznych 

prerogatyw; 

Or. fr 

 

Poprawka  379 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że wszystkie przyszłe 

międzyrządowe umowy energetyczne ze 

9. podkreśla, że Komisję należy 

poinformować o wszystkich przyszłych 
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stronami spoza UE muszą przed 

podpisaniem zostać omówione z Komisją, 

aby upewnić się, że są one zgodne z 

prawem UE, w szczególności z trzecim 

pakietem energetycznym; 

międzyrządowych umowach 

energetycznych ze stronami spoza UE, 

zgodnie z art. 13.6a rozporządzenia 

994/2010 przed podpisaniem, aby upewnić 

się, że są one zgodne z prawem UE, w 

szczególności z trzecim pakietem 

energetycznym; 

Or. en 

 

Poprawka  380. 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. wzywa Komisję do zwiększenia 

przejrzystości handlowych umów 

gazowych, aby skutecznie usuwać 

nieuczciwe klauzule i zapewnić lepsze 

kontrole ex ante zgodności z prawem UE i 

postanowieniami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

skreślony 

Or. fr 

 

Poprawka  381 

Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas, Jan Huitema 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. wzywa Komisję do zwiększenia 

przejrzystości handlowych umów 

gazowych, aby skutecznie usuwać 

nieuczciwe klauzule i zapewnić lepsze 

kontrole ex ante zgodności z prawem UE i 

postanowieniami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  382 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. wzywa Komisję do zwiększenia 

przejrzystości handlowych umów 

gazowych, aby skutecznie usuwać 

nieuczciwe klauzule i zapewnić lepsze 

kontrole ex ante zgodności z prawem UE i 

postanowieniami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

10. wzywa Komisję do zagwarantowania 

pełnej zgodności z prawem UE wszystkich 

umów odnoszących się do kupowania 

gazu od zewnętrznych dostawców, co 

wpłynie na zwiększenie przejrzystości; 

podkreśla, że tego rodzaju zwiększona 

przejrzystość zwiększy potencjał 

negocjacyjny państw członkowskich i ich 

przedsiębiorstw handlowych, jak również 

pomoże zagwarantować bardziej rynkowe 

podejście do międzynarodowych umów 

dotyczących energii; 

Or. en 

 

Poprawka  383 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira, Cornelia Ernst 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. wzywa Komisję do zwiększenia 

przejrzystości handlowych umów 

gazowych, aby skutecznie usuwać 

nieuczciwe klauzule i zapewnić lepsze 

kontrole ex ante zgodności z prawem UE i 

postanowieniami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

10. wzywa państwa członkowskie do 

dobrowolnego przekazania Komisji 

gazowych umów handlowych, o których 

jest bezpośrednio mowa w umowach 

międzyrządowych, celem skutecznego 

usunięcia nieuczciwych klauzul; odnośnie 

do gazowych umów handlowych, należy 

zagwarantować zachowanie poufności 

informacji handlowych; 

Or. en 
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Poprawka  384 

Gianluca Buonanno 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. wzywa Komisję do zwiększenia 

przejrzystości handlowych umów 

gazowych, aby skutecznie usuwać 

nieuczciwe klauzule i zapewnić lepsze 

kontrole ex ante zgodności z prawem UE i 

postanowieniami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

10. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia przejrzystości handlowych 

umów gazowych, aby skutecznie usuwać 

nieuczciwe klauzule i zapewnić lepsze 

kontrole ex ante zgodności z prawem UE i 

postanowieniami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

Or. it 

 

Poprawka  385 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. wzywa Komisję do zwiększenia 

przejrzystości handlowych umów 

gazowych, aby skutecznie usuwać 

nieuczciwe klauzule i zapewnić lepsze 
kontrole ex ante zgodności z prawem UE i 

postanowieniami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

10. wzywa Komisję do przeglądu 

odpowiednich obowiązujących przepisów 

prawa w celu zwiększenia przejrzystości 

handlowych umów gazowych oraz umów 

dotyczących ropy naftowej oraz do 

skutecznego usunięcia nieuczciwych 

klauzul, gwarantującegolepsze kontrole ex 

ante zgodności z prawem UE i 

postanowieniami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

Or. en 

 

Poprawka  386 

Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen, 

Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 
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Projekt rezolucji Poprawka 

10. wzywa Komisję do zwiększenia 

przejrzystości handlowych umów 

gazowych, aby skutecznie usuwać 

nieuczciwe klauzule i zapewnić lepsze 

kontrole ex ante zgodności z prawem UE i 

postanowieniami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

10. wzywa Komisję do zwiększenia 

przejrzystości handlowych umów 

gazowych, aby skutecznie usuwać 

nieuczciwe klauzule i zapewnić lepsze 

kontrole ex ante zgodności z prawem UE i 

postanowieniami w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; 

podkreśla, że tego rodzaju zwiększona 

przejrzystość zwiększy potencjał 

negocjacyjny państw członkowskich i ich 

przedsiębiorstw handlowych, jak również 

pomoże zagwarantować bardziej rynkowe 

podejście do międzynarodowych umów 

dotyczących energii, przy równoczesnym 

zachowaniu poufności informacji 

handlowych; 

Or. en 

 

Poprawka  387 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. wzywa Komisję, aby przygotowała 

projekty wzorów umowy i wytyczne 

obejmujące orientacyjny wykaz 

nieuczciwych klauzul w celu stworzenia 

punktu odniesienia dla właściwych 

organów i przedsiębiorstw podczas 

zawierania umów; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  388 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, 

Christian Ehler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. wzywa Komisję, aby przygotowała 

projekty wzorów umowy i wytyczne 

obejmujące orientacyjny wykaz 

nieuczciwych klauzul w celu stworzenia 

punktu odniesienia dla właściwych 

organów i przedsiębiorstw podczas 

zawierania umów; 

11. wzywa Komisję, aby przygotowała 

projekty wzorów umowy i wytyczne 

obejmujące orientacyjny wykaz 

nieuczciwych klauzul w celu stworzenia 

punktu odniesienia dla właściwych 

organów i przedsiębiorstw podczas 

zawierania umów; ponadto wzywa Komisję 

do publikowania co kwartał ocen średnich 

cen importowych; 

Or. en 

 

Poprawka  389. 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. wzywa Komisję, aby przygotowała 

projekty wzorów umowy i wytyczne 

obejmujące orientacyjny wykaz 
nieuczciwych klauzul w celu stworzenia 

punktu odniesienia dla właściwych 

organów i przedsiębiorstw podczas 

zawierania umów; 

11. wzywa Komisję, aby powstrzymała się 

od przygotowywania projektów wzorów 

umów i wytycznych, jak również 

orientacyjnego wykazu nieuczciwych 

klauzul; 

Or. fr 

 

Poprawka  390 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. wzywa Komisję, aby przygotowała 11. wzywa Komisję, aby przygotowała 
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projekty wzorów umowy i wytyczne 

obejmujące orientacyjny wykaz 

nieuczciwych klauzul w celu stworzenia 

punktu odniesienia dla właściwych 

organów i przedsiębiorstw podczas 

zawierania umów; 

projekty wzorów umowy i wytyczne 

obejmujące orientacyjny wykaz klauzul 

dotyczących interesu Unii w celu 

stworzenia punktu odniesienia dla 

właściwych organów i przedsiębiorstw 

podczas zawierania umów; wzywa państwa 

członkowskie do pogłębienia współpracy 

w zakresie mechanizmu wymiany 

informacji odnośnie do umów 

międzyrządowych z krajami trzecimi w 

dziedzinie energii, w celu zwiększenia 

przejrzystości i umocnienia ich potencjału 

negocjacyjnego w rozmowach z krajami 

trzecimi, w ten sposób zapewniając 

europejskim konsumentom 

przystępniejsze ceny energii; 

Or. en 

 

Poprawka  391 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, João Ferreira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. podkreśla, że aby zapewnić równe 

szanse i wzmocnić pozycję przetargową 

przedsiębiorstw z UE wobec dostawców 

zewnętrznych, należy zebrać główne 

elementy umów i regularnie je publikować 

z myślą o ustaleniu przejrzystego wzorca, 

do którego mogą odwoływać się właściwe 

organy i przedsiębiorstwa podczas 

przyszłych negocjacji, przy zachowaniu 

poufności informacji sensytywnych; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  392 

Martina Werner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 
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Projekt rezolucji Poprawka 

12. podkreśla, że aby zapewnić równe 

szanse i wzmocnić pozycję przetargową 

przedsiębiorstw z UE wobec dostawców 

zewnętrznych, należy zebrać główne 

elementy umów i regularnie je publikować 

z myślą o ustaleniu przejrzystego wzorca, 

do którego mogą odwoływać się właściwe 

organy i przedsiębiorstwa podczas 

przyszłych negocjacji, przy zachowaniu 

poufności informacji sensytywnych; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  393 

Pavel Telička, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. podkreśla, że aby zapewnić równe 

szanse i wzmocnić pozycję przetargową 

przedsiębiorstw z UE wobec dostawców 

zewnętrznych, należy zebrać główne 

elementy umów i regularnie je publikować 

z myślą o ustaleniu przejrzystego wzorca, 

do którego mogą odwoływać się właściwe 

organy i przedsiębiorstwa podczas 

przyszłych negocjacji, przy zachowaniu 

poufności informacji sensytywnych; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  394. 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 
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Projekt rezolucji Poprawka 

12. podkreśla, że aby zapewnić równe 

szanse i wzmocnić pozycję przetargową 

przedsiębiorstw z UE wobec dostawców 

zewnętrznych, należy zebrać główne 

elementy umów i regularnie je publikować 

z myślą o ustaleniu przejrzystego wzorca, 

do którego mogą odwoływać się właściwe 

organy i przedsiębiorstwa podczas 

przyszłych negocjacji, przy zachowaniu 

poufności informacji sensytywnych; 

12. podkreśla, że aby wzmocnić pozycję 

przetargową przedsiębiorstw z UE wobec 

dostawców zewnętrznych, należy zwrócić 

państwom, będącym jedynymi 

długoterminowymi gwarantami, ich 

prerogatywy państwowe i swobodę, przy 

zachowaniu poufności informacji 

sensytywnych; 

Or. fr 

 

Poprawka  395 

András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Algirdas Saudargas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. podkreśla, że aby zapewnić równe 

szanse i wzmocnić pozycję przetargową 

przedsiębiorstw z UE wobec dostawców 

zewnętrznych, należy zebrać główne 

elementy umów i regularnie je publikować 

z myślą o ustaleniu przejrzystego wzorca, 

do którego mogą odwoływać się właściwe 

organy i przedsiębiorstwa podczas 

przyszłych negocjacji, przy zachowaniu 

poufności informacji sensytywnych; 

12. podkreśla, że aby zapewnić równe 

szanse i wzmocnić pozycję przetargową 

przedsiębiorstw z UE wobec dostawców 

zewnętrznych, należy zebrać główne 

elementy umów i regularnie je publikować 

z myślą o większej przejrzystości, którą 

mogą wykorzystać właściwe organy i 

przedsiębiorstwa podczas przyszłych 

negocjacji, przy zachowaniu poufności 

informacji sensytywnych i zapewnieniu 

zgodności z unijnym prawem w zakresie 

konkurencji; 

Or. en 

 

Poprawka  396 

Gianluca Buonanno 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 
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Projekt rezolucji Poprawka 

12. podkreśla, że aby zapewnić równe 

szanse i wzmocnić pozycję przetargową 

przedsiębiorstw z UE wobec dostawców 

zewnętrznych, należy zebrać główne 

elementy umów i regularnie je publikować 

z myślą o ustaleniu przejrzystego wzorca, 

do którego mogą odwoływać się właściwe 

organy i przedsiębiorstwa podczas 

przyszłych negocjacji, przy zachowaniu 

poufności informacji sensytywnych; 

12. podkreśla, że aby zapewnić równe 

szanse i wzmocnić pozycję przetargową 

przedsiębiorstw z UE wobec dostawców 

zewnętrznych, należy zbierać główne 

elementy umów i przedstawiać je 

regularnie właściwym organom z myślą o 

ustaleniu przejrzystego wzorca, do którego 

mogą odwoływać się zarówno same 

właściwe organy, jak i przedsiębiorstwa 

podczas przyszłych negocjacji, przy 

zachowaniu poufności informacji 

sensytywnych; 

Or. it 

 

Poprawka  397 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. podkreśla, że aby zapewnić równe 

szanse i wzmocnić pozycję przetargową 

przedsiębiorstw z UE wobec dostawców 

zewnętrznych, należy zebrać główne 

elementy umów i regularnie je publikować 

z myślą o ustaleniu przejrzystego wzorca, 

do którego mogą odwoływać się właściwe 

organy i przedsiębiorstwa podczas 

przyszłych negocjacji, przy zachowaniu 

poufności informacji sensytywnych; 

12. podkreśla, że aby zapewnić równe 

szanse i wzmocnić pozycję przetargową 

przedsiębiorstw z UE wobec dostawców 

zewnętrznych, należy zebrać główne 

elementy umów, które powinny być 

bardziej przejrzyste z myślą o ustaleniu 

orientacyjnego wzorca, do którego mogą 

odwoływać się przedsiębiorstwa podczas 

przyszłych negocjacji, przy zachowaniu 

poufności informacji sensytywnych; 

Or. en 

 

Poprawka  398 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Cora 

van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 
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Projekt rezolucji Poprawka 

12. podkreśla, że aby zapewnić równe 

szanse i wzmocnić pozycję przetargową 

przedsiębiorstw z UE wobec dostawców 

zewnętrznych, należy zebrać główne 

elementy umów i regularnie je publikować 

z myślą o ustaleniu przejrzystego wzorca, 

do którego mogą odwoływać się właściwe 

organy i przedsiębiorstwa podczas 

przyszłych negocjacji, przy zachowaniu 

poufności informacji sensytywnych; 

12. podkreśla, że aby zapewnić równe 

szanse i wzmocnić pozycję przetargową 

przedsiębiorstw z UE wobec dostawców 

zewnętrznych, należy zebrać główne 

elementy umów i regularnie je publikować 

z myślą o ustaleniu przejrzystego wzorca, 

do którego mogą odwoływać się właściwe 

organy i przedsiębiorstwa podczas 

przyszłych negocjacji, przy zachowaniu 

poufności informacji sensytywnych, w ten 

sposób zapewniając bardziej rynkowe 

podejście i rzeczywistą konkurencję w 

umowach dotyczących energii oraz 

uniknięcie wykorzystywania pozycji 

dominującej przez kraje trzecie; 

Or. en 

 

Poprawka  399 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 

zmniejszenia zależności od importu 

energii oraz regularnie publikowała 

sprawozdania z postępów w tym zakresie; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  400 

Pavel Telička, Fredrick Federley 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 
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Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 

zmniejszenia zależności od importu 

energii oraz regularnie publikowała 

sprawozdania z postępów w tym zakresie; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  401. 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 

zmniejszenia zależności od importu 

energii oraz regularnie publikowała 

sprawozdania z postępów w tym zakresie; 

skreślony 

Or. fr 

 

Poprawka  402 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 

zmniejszenia zależności od importu 

energii oraz regularnie publikowała 

sprawozdania z postępów w tym zakresie; 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  403 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 
zmniejszenia zależności od importu energii 

oraz regularnie publikowała sprawozdania 

z postępów w tym zakresie; 

13. wzywa Komisję, aby realizowała cel 

zmniejszenia zależności od importu energii 

oraz regularnie publikowała sprawozdania 

z postępów w tym zakresie; przypomina w 

tym kontekście, że ambitne polityki w 

zakresie energii odnawialnej i 

efektywności energetycznej na lata 2020, 

2030 i 2050 będą główną siłą napędową 

umożliwiającą osiągnięcie tego celu; 

Or. en 

 

Poprawka  404 

Gianluca Buonanno 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 

zmniejszenia zależności od importu 

energii oraz regularnie publikowała 

sprawozdania z postępów w tym zakresie; 

13. wzywa Komisję, aby regularnie 

publikowała sprawozdania z postępów w 

ograniczaniu zależności UE od importu 

energii; 

Or. it 

Poprawka  405 

Olle Ludvigsson 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 13. wzywa Komisję do podjęcia działań na 
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ogólnounijny poziom docelowy 
zmniejszenia zależności od importu energii 

oraz regularnie publikowała 

sprawozdania z postępów w tym zakresie; 

rzecz zmniejszenia zależności od importu 

poprzez szersze wykorzystanie energii ze 

źródeł odnawialnych oraz większą 

efektywność energetyczną; wzywa Komisję 

do regularnego publikowania sprawozdań 
z postępów w tym zakresie; 

Or. en 

 

Poprawka  406 

Eugen Freund 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 

zmniejszenia zależności od importu energii 

oraz regularnie publikowała sprawozdania 

z postępów w tym zakresie; 

13. wzywa Komisję, aby przyjęła 

bezpieczeństwo dostaw energii jako 

główny cel i następnie ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 

zmniejszenia zależności od importu energii 

oraz regularnie publikowała sprawozdania 

z postępów w tym zakresie; 

Or. en 

 

Poprawka  407 

András Gyürk, Herbert Reul, Algirdas Saudargas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 

zmniejszenia zależności od importu energii 

oraz regularnie publikowała 

sprawozdania z postępów w tym zakresie; 

13. wzywa Komisję do regularnego 

publikowania sprawozdań z postępów na 

temat zależności od importu energii; 

Or. en 
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Poprawka  408 

Vladimír Maňka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 

zmniejszenia zależności od importu energii 

oraz regularnie publikowała sprawozdania 

z postępów w tym zakresie; 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 

zmniejszenia zależności od importu energii 

oraz regularnie publikowała sprawozdania 

z postępów w tym zakresie, i aby taki cel 

obejmował fundamentalną rolę 

efektywności energetycznej jako 

światowego „pierwszego paliwa” według 

Międzynarodowej Agencji Energetycznej 

oraz najtańszego i najszybszego sposobu 

na obniżenie rachunków unijnych 

gospodarstw domowych i przemysłu UE; 

Or. en 

 

Poprawka  409 

Jeppe Kofod 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 

zmniejszenia zależności od importu energii 

oraz regularnie publikowała sprawozdania 

z postępów w tym zakresie; 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 

zmniejszenia zależności od importu energii 

oraz regularnie publikowała sprawozdania 

z postępów w tym zakresie; podkreśla 

znaczącą rolę, jaką efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii 

odgrywają w osiągnięciu tych celów 

Or. en 

 

Poprawka  410 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Paul 

Tang, Miapetra Kumpula-Natri 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 
zmniejszenia zależności od importu energii 

oraz regularnie publikowała sprawozdania 

z postępów w tym zakresie; 

13. wzywa Komisję, aby rozważyła 

ustalenie ogólnounijnego poziomu 

docelowego zmniejszenia zależności od 

importu energii oraz regularnie 

publikowała sprawozdania z postępów w 

tym zakresie; niemniej jednak uważa, że 

możliwe do wyegzekwowania i 

odpowiednio wiążące cele lub efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii 

są podstawowymi środkami ograniczenia 

zależności od importu energii; wzywa 

Komisję do zaproponowania przeglądu 

rozporządzenie (UE) nr 994/2010 w 

sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu, 

celem zwiększenia rezerw, możliwego 

utworzenia wspólnych rezerw 

strategicznych oraz przejścia z gazu na 

odnawialne źródła energii, takie jak 

biomasa, energia geotermiczna i 

słoneczna; 

Or. en 

 

Poprawka  411 

Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 
zmniejszenia zależności od importu energii 

oraz regularnie publikowała sprawozdania 

z postępów w tym zakresie; 

13. wzywa Komisję, aby rozważyła 

ustalenie ogólnounijnego poziomu 

docelowego zmniejszenia zależności od 

importu energii oraz regularnie 

publikowała sprawozdania z postępów w 

tym zakresie; niemniej jednak uważa, że 

możliwe do wyegzekwowania i 

odpowiednio wiążące cele lub efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii 

są podstawowymi środkami ograniczenia 
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zależności od importu energii; wzywa 

Komisję do zaproponowania przeglądu 

rozporządzenie (UE) nr 994/2010 w 

sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu, 

celem zwiększenia rezerw, możliwego 

utworzenia wspólnych rezerw 

strategicznych oraz przejścia z gazu na 

odnawialne źródła energii, takie jak 

biomasa, energia geotermiczna i 

słoneczna, energia wiatru, morska oraz 

biomasa zgodna z ILUC; 

Or. en 

 

Poprawka  412 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 

zmniejszenia zależności od importu energii 

oraz regularnie publikowała sprawozdania 

z postępów w tym zakresie; 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom orientacyjny 

zmniejszenia zależności od importu energii 

oraz regularnie publikowała sprawozdania 

z postępów w tym zakresie; 

Or. en 

 

Poprawka  413 

Pilar del Castillo Vera 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 

zmniejszenia zależności od importu energii 

oraz regularnie publikowała sprawozdania 

z postępów w tym zakresie; 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 

zmniejszenia zależności od importu 

energii, monitorowała poziom jego 

zróżnicowania oraz regularnie publikowała 

sprawozdania z postępów w tym zakresie; 
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Or. es 

 

Poprawka  414 

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 

zmniejszenia zależności od importu energii 

oraz regularnie publikowała sprawozdania 

z postępów w tym zakresie; 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom oraz opracowała 

konkretne działania na rzecz zmniejszenia 

zależności od importu energii oraz 

regularnie publikowała sprawozdania z 

postępów w tym zakresie; 

Or. en 

 

Poprawka  415 

Kathleen Van Brempt, Martina Werner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję, aby ustaliła 

ogólnounijny poziom docelowy 

zmniejszenia zależności od importu 

energii oraz regularnie publikowała 

sprawozdania z postępów w tym zakresie; 

13. wzywa Komisję, aby rozważyła 

ogólnounijny poziom docelowy 

zmniejszenia zależności od paliw 

kopalnych oraz regularnie publikowała 

sprawozdania z postępów w tym zakresie; 

Or. en 

 

Poprawka  416 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia Toia, Clare 

Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Paul Tang, Kathleen 

Van Brempt, Simona Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. podkreśla, że niezbędne jest 

zwiększenie udziału europejskiego 

przemysłu i europejskich technologii w 

całym łańcuchu produkcji energii, 

obejmującym nie tylko surowce ale 

również wytwarzanie, oczyszczanie, 

przechowywanie, przesyłanie i 

dystrybucję, ponieważ są to niezbędne 

elementy umożliwiające zmniejszenie 

zależności UE od importu energii; 

Or. en 

 

Poprawka  417 

Bernd Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13b. podkreśla, że szczególnie w 

kontekście silniejszego oddzielenia od 

miejsca produkcji i ogólnego rozwoju 

produkcji przemysłowej ważne jest 

wzmocnienie udziału europejskiego 

przemysłu i europejskiej technologii w 

całości łańcucha produkcji energii; 

Or. de 

 

Poprawka  418. 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. uważa, że zróżnicowanie koszyków 

energetycznych państw członkowskich, w 

oparciu o ich odnośny potencjał, 

skreślony 
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doświadczenie, know-how oraz koszty 

ekonomiczne i potrzeby, jest atutem całej 

UE, gdyż wzmacnia jej odporność na 

zakłócenia dostaw, umożliwia 

podejmowanie optymalnych pod względem 

kosztów decyzji w zakresie energii oraz 

pozwala na rozwój różnych technologii i 

ich konkurowanie na rynku, co wpływa 

na obniżenie kosztów energii; 

Or. fr 

 

Poprawka  419 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. uważa, że zróżnicowanie koszyków 

energetycznych państw członkowskich, w 

oparciu o ich odnośny potencjał, 

doświadczenie, know-how oraz koszty 

ekonomiczne i potrzeby, jest atutem całej 

UE, gdyż wzmacnia jej odporność na 

zakłócenia dostaw, umożliwia 

podejmowanie optymalnych pod względem 

kosztów decyzji w zakresie energii oraz 

pozwala na rozwój różnych technologii i 

ich konkurowanie na rynku, co wpływa na 

obniżenie kosztów energii; 

14. uważa, że zróżnicowanie koszyków 

energetycznych państw członkowskich, w 

oparciu o ich odnośny potencjał, 

doświadczenie, know-how oraz koszty 

ekonomiczne i potrzeby, jest atutem całej 

UE, - przy wspólnym założeniu, że unijne 

cele w zakresie klimatu i energii zostaną 

osiągnięte - ponieważ umożliwia 

wykorzystanie naturalnych okoliczności i 
wzmacnia jej odporność na zakłócenia 

dostaw, umożliwia podejmowanie 

optymalnych pod względem kosztów 

decyzji w zakresie energii oraz pozwala na 

rozwój różnych technologii i ich 

konkurowanie na rynku, co wpływa na 

obniżenie kosztów energii; 

Or. en 

 

Poprawka  420 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 
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Projekt rezolucji Poprawka 

14. uważa, że zróżnicowanie koszyków 

energetycznych państw członkowskich, w 

oparciu o ich odnośny potencjał, 

doświadczenie, know-how oraz koszty 

ekonomiczne i potrzeby, jest atutem całej 

UE, gdyż wzmacnia jej odporność na 

zakłócenia dostaw, umożliwia 

podejmowanie optymalnych pod względem 

kosztów decyzji w zakresie energii oraz 

pozwala na rozwój różnych technologii i 

ich konkurowanie na rynku, co wpływa na 

obniżenie kosztów energii; 

14. uważa, że zróżnicowanie koszyków 

energetycznych państw członkowskich, w 

oparciu o ich odnośny potencjał, 

doświadczenie, know-how oraz koszty 

ekonomiczne i potrzeby, jest atutem całej 

UE, gdyż wzmacnia jej odporność na 

zakłócenia dostaw, umożliwia 

podejmowanie optymalnych pod względem 

kosztów decyzji w zakresie energii oraz 

pozwala na rozwój różnych technologii i 

ich konkurowanie na rynku, co wpływa na 

obniżenie kosztów energii, a równocześnie 

przyczynia się do osiągnięcia wspólnych 

celów w zakresie strategii i polityk 

dotyczących energii i klimatu; 

Or. en 

 

Poprawka  421 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. uważa, że zróżnicowanie koszyków 

energetycznych państw członkowskich, w 

oparciu o ich odnośny potencjał, 

doświadczenie, know-how oraz koszty 

ekonomiczne i potrzeby, jest atutem całej 

UE, gdyż wzmacnia jej odporność na 

zakłócenia dostaw, umożliwia 

podejmowanie optymalnych pod względem 

kosztów decyzji w zakresie energii oraz 

pozwala na rozwój różnych technologii i 

ich konkurowanie na rynku, co wpływa 

na obniżenie kosztów energii; 

14. uważa, że zróżnicowanie koszyków 

energetycznych państw członkowskich, w 

oparciu o ich odnośny potencjał, 

doświadczenie, know-how oraz koszty 

ekonomiczne i potrzeby, jest atutem całej 

UE, gdyż wzmacnia jej odporność na 

zakłócenia dostaw; niemniej jednak 

podkreśla potrzebę realizowania 

długoterminowego celu unijnego, 

polegającego na przejściu z systemu 

energetycznego opartego na paliwach 

kopalnych do systemu zrównoważonego 

Or. en 
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Poprawka  422 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. uważa, że zróżnicowanie koszyków 

energetycznych państw członkowskich, w 

oparciu o ich odnośny potencjał, 

doświadczenie, know-how oraz koszty 

ekonomiczne i potrzeby, jest atutem całej 

UE, gdyż wzmacnia jej odporność na 

zakłócenia dostaw, umożliwia 

podejmowanie optymalnych pod względem 

kosztów decyzji w zakresie energii oraz 

pozwala na rozwój różnych technologii i 

ich konkurowanie na rynku, co wpływa na 

obniżenie kosztów energii; 

14. uważa, że zróżnicowanie koszyków 

energetycznych państw członkowskich, w 

oparciu o ich odnośny potencjał, 

środowisko, usytuowanie geograficzne, 
doświadczenie, know-how oraz koszty 

ekonomiczne i potrzeby, jest atutem całej 

UE, gdyż wzmacnia jej odporność na 

zakłócenia dostaw, umożliwia 

podejmowanie optymalnych pod względem 

kosztów decyzji w zakresie energii oraz 

pozwala na rozwój różnych technologii i 

ich konkurowanie na rynku, co wpływa na 

obniżenie kosztów energii; 

Or. en 

 

Poprawka  423 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Martina Werner, Clare Moody, Jude 

Kirton-Darling, Theresa Griffin, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche, 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. uważa, że zróżnicowanie koszyków 

energetycznych państw członkowskich, w 

oparciu o ich odnośny potencjał, 

doświadczenie, know-how oraz koszty 

ekonomiczne i potrzeby, jest atutem całej 

UE, gdyż wzmacnia jej odporność na 

zakłócenia dostaw, umożliwia 

podejmowanie optymalnych pod względem 

kosztów decyzji w zakresie energii oraz 

pozwala na rozwój różnych technologii i 

ich konkurowanie na rynku, co wpływa na 

obniżenie kosztów energii; 

14. uważa, że zróżnicowanie koszyków 

energetycznych państw członkowskich, w 

oparciu o ich odnośny potencjał, 

doświadczenie, know-how oraz koszty 

ekonomiczne i potrzeby, jest atutem całej 

UE, gdyż wzmacnia jej odporność na 

zakłócenia dostaw, umożliwia 

podejmowanie optymalnych pod względem 

kosztów decyzji w zakresie energii oraz 

pozwala na rozwój różnych technologii i 

ich konkurowanie na rynku, co wpływa na 

obniżenie kosztów energii; podkreśla, 

niemniej jednak, że przekrojowe, stabilne i 
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przejrzyste ramy zarządzania Unią 

Energetyczną, oparte na pełnej 

implementacji przepisów oraz określeniu 

wiążących celów i ambitnych zadań 

wzmocniłyby odporność UE na zakłócenia 

dostaw, umożliwiły jej podejmowanie 

optymalnych pod względem kosztów 

decyzji i w ten sposób doprowadziły do 

obniżenia kosztów energii. Wiążące cele 

krajowe i unijne w zakresie efektywności 

energetycznej i odnawialnych źródeł 

energii przyczyniają się do wzrostu 

gospodarczego i tworzą nowe miejsca 

pracy, oraz pomogłyby zagwarantować 

wiodącą rolę UE w tych technologiach; 

Or. en 

 

Poprawka  424 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. uważa, że zróżnicowanie koszyków 

energetycznych państw członkowskich, w 

oparciu o ich odnośny potencjał, 

doświadczenie, know-how oraz koszty 

ekonomiczne i potrzeby, jest atutem całej 

UE, gdyż wzmacnia jej odporność na 

zakłócenia dostaw, umożliwia 

podejmowanie optymalnych pod względem 

kosztów decyzji w zakresie energii oraz 

pozwala na rozwój różnych technologii i 

ich konkurowanie na rynku, co wpływa na 

obniżenie kosztów energii; 

14. uważa, że zróżnicowanie koszyków 

energetycznych państw członkowskich, w 

oparciu o ich odnośny potencjał, 

doświadczenie, know-how oraz koszty 

ekonomiczne i potrzeby, jest atutem całej 

UE, gdyż wzmacnia jej odporność na 

zakłócenia dostaw, umożliwia 

podejmowanie optymalnych pod względem 

kosztów decyzji w zakresie energii oraz 

pozwala na rozwój różnych technologii i 

ich konkurowanie na rynku, co wpływa na 

obniżenie kosztów energii; nalega, 

niemniej jednak, że zróżnicowanie 

krajowe nie może stanowić bariery dla 

wspólnego rynku, a państwa członkowskie 

muszą w pełni przestrzegać zasad 

dotyczących pomocy państwa, prowadzić 

odpowiednie inwestycje w zakresie 

krajowej infrastruktury przesyłowej i 

zapewnić wysoki poziom połączeń 
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międzysystemowych oraz odporności 

krajowych systemów energetycznych, w 

celu osiągnięcia unijnych celów w 

zakresie bezpieczeństwa energetycznego i 

rynku; 

Or. en 

 

Poprawka  425 

Miroslav Poche 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. przypomina, że bezpieczeństwo 

dostaw energii UE również zależy od 

nieprzerwanych dostaw energii 

elektrycznej; zauważa, że produkcja 

energii elektrycznej obciążenia 

podstawowego jest potrzebna do 

utrzymania najwyższego poziomu jakości i 

wiarygodności systemu energetycznego 

UE, przy równoczesnej integracji 

dodatkowych, przejściowych zdolności 

generowania energii ze źródeł 

odnawialnych; wzywa Komisję do 

przyjęcia odpowiednich środków 

mających na celu zachęcenie do 

inwestowania w te niskowęglowe 

technologie, które mogą umożliwić 

generowanie energii elektrycznej 

obciążenia podstawowego; podkreśla 

potrzebę opracowywania sposobów 

przechowywania energii w celu przyszłej 

równowagi dostaw energii elektrycznej; 

Or. en 

 

Poprawka  426. 

Nadine Morano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 14b. Przypomina, że bezpieczeństwo 

dostaw energii UE zależy również od 

nieprzerwanych dostaw energii 

elektrycznej, w szczególności dla 

przedsiębiorstw elektrochłonnych; 

Zauważa, że produkcja energii 

elektrycznej na potrzeby obciążenia 

podstawowego jest niezbędna do 

utrzymania najwyższej jakości i 

niezawodności sieci elektrycznej UE, 

włączając w to energie odnawialne o 

charakterze przerywanym; Stwierdza, że 

energia hydroelektryczna, bioenergia i 

energia jądrowa należą do dostępnych 

technologii niskoemisyjnych, i zwraca się 

do Komisji, aby zastosowała odpowiednie 

środki w celu zachęcenia do inwestycji w 

niniejsze technologie energetyczne. 

Or. fr 

 

Poprawka  427 

Jeppe Kofod 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

skreślony 

Or. en 



 

PE557.042v01-00 96/138 AM\1065517PL.doc 

PL 

 

Poprawka  428 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw i powinna przestać być zależna od 

energii jądrowej, dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, a przede wszystkim poprzez 

popularyzowanie oszczędności energii i 

wykorzystywania energii ze źródeł 

odnawialnych. zauważa, że zależność 

energetyczną należy ograniczyć w drodze 

przestrzegania surowych przepisów 

ochrony środowiska, obejmujących 

odwierty morskie oraz wysiłki na rzecz 

produkcji pochodzącej z alternatywnych 

źródeł energii. 

Or. en 

 

Poprawka  429 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki przede wszystkim 

ograniczeniu zapotrzebowania na energię 

dzięki środkom efektywności 

energetycznej oraz dzięki 

zmaksymalizowaniu wykorzystania 

energii pochodzącej ze źródeł lokalnych, 

włącznie z niskoemisyjnymi paliwami 
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żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

kopalnymi i odnawialnymi źródłami 
energii; 

Or. en 

 

Poprawka  430 

Eugen Freund 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki zmaksymalizowaniu 

wykorzystania lokalnych źródeł 

zrównoważonej energii oraz poprzez 

stworzenie przyszłościowego systemu 

energetycznego, traktującego priorytetowo 

efektywność energetyczną oraz 

odnawialne źródła energii, i w ten sposób 

uwzględniając racjonalne zarządzanie 

kosztami oraz koszty cyklu życia różnych 
technologii. 

Or. en 

 

Poprawka  431 

Olle Ludvigsson 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania bezpiecznych i 

zrównoważonych lokalnych źródeł energii, 

w szczególności odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 
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należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia długotermionowych celów w 

zakresie klimatu; 

Or. en 

 

Poprawka  432 

András Gyürk, Algirdas Saudargas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

Or. en 

 

Poprawka  433 

Pavel Telička 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 
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energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, włącznie z lokalnymi, 

nieodnawialnymi źródłami energii 

pierwotnej, które przyczyniają się do 

bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

Or. en 

 

Poprawka  434 

Theresa Griffin, Clare Moody, Jude Kirton-Darling 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

oraz potencjałowi, tkwiącemu w 

efektywności energetycznej budynków i 

transportu. Efektywność energetyczna 

oraz reagowanie na zapotrzebowanie 

muszą być w stanie konkurować na 

równych warunkach z generowaniem 

zdolności, z uwzględnieniem korzyści, 

jakie może przynieść efektywność 

energetyczna; 

Or. en 

 

Poprawka  435 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od paliw kopalnych poprzez 
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paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

zwiększenie efektywności energetycznej w 

najważniejszych sektorach, takich jak 

budownictwo oraz poprzez 

zmaksymalizowanie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii; dlatego też 

wzywa do pełnego wdrożenia 

obowiązujących europejskich przepisów 

prawa w zakresie odnawialnych źródeł 

energii i efektywności energetycznej, 

włącznie z obowiązującymi celami 

krajowymi na lata 2021-2030; 

Or. en 

 

Poprawka  436 

Miguel Urbán Crespo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 
energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

15. uważa, że Unia może i powinna 

zmniejszyć swoją zależność od 

konkretnych dostawców i paliw dzięki 

maksymalizacji wykorzystania lokalnych 

odnawialnych źródeł energii; uważa w 

związku z tym, że systemy rozproszonego 

wytwarzania energii wykorzystujące 

minielektrownie wodne, biomasę, biogaz, 

energię słoneczną, energię wiatrową i 

energię geotermalną umożliwiają 

zróżnicowanie źródeł energii, a dzięki 

temu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw, 

bardziej demokratyczną kontrolę procesu 

produkcji i zużycia energii, mniejsze 

oddziaływanie na środowisko oraz 

doskonale nadają się do zarządzania i 

koordynacji w ramach inteligentnej sieci; 

Or. es 

 

Poprawka  437 

Fredrick Federley, Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki zwiększeniu efektywności 

energetycznej w przemyśle, transporcie i 

budownictwie (zarówno w sektorze 

prywatnym, jak i państwowym) oraz dzięki 
maksymalizacji wykorzystania lokalnych 

źródeł energii, w tym odnawialnych źródeł 

energii, zgodnie z unijnymi celami w 

zakresie bezpieczeństwa energetycznego i 

klimatu; 

Or. en 

 

Poprawka  438 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Edouard Martin, Martina Werner, Clare 

Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, 

Miroslav Poche 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

oraz potencjałowi, tkwiącemu w 

efektywności energetycznej budynków i 

transportu. 

Or. en 
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Poprawka  439 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 
energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

15. uważa, że Unia może ograniczyć swoją 

zależność energetyczną od pojedynczych 

dostawców, poprzez stworzenie głównej 

infrastruktury, umożliwiającej handel 

energią pomiędzy południowymi i 

północnymi państwami członkowskimi 

oraz poprzez zmaksymalizowanie swojego 

zużycia lokalnych źródeł energii, włącznie 

z konwencjonalnymi i 

niekonwencjonalnymi niskoemisyjnymi 

paliwami kopalnymi i odnawialnymi 

źródłami energii. 

Or. en 

 

Poprawka  440 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

oraz potencjałowi, tkwiącemu w 

efektywności energetycznej budynków i 

transportu. zauważa, że sektor transportu 

przyczynia się do wygenerowania około 

jednej czwartej emisji gazów 

cieplarnianych w UE; podkreśla, że UE 

pilnie potrzebuje programu na okres po 

2020 r., mającego na celu dekarbonizację 

sektora transportu, np. poprzez 

wykorzystanie zaawansowanych biopaliw i 

odnawialnej energii elektrycznej; 
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Or. en 

 

Poprawka  441 

Vladimír Maňka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki przede wszystkim zwiększeniu 

efektywności energetycznej w 

najważniejszych sektorach, takich jak 

budownictwo, wykorzystania lokalnych 

źródeł energii, w tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

Or. en 

 

Poprawka  442 

Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki zmaksymalizowaniu 

wykorzystania lokalnych zrównoważonych 

źródeł energii, w tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych, uwzględniając w ten 

sposób efektywność energetyczną oraz 

rozsądne zarządzanie kosztami oraz koszty 

cyklu życia różnych technologii; 
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do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

Or. en 

 

Poprawka  443 

Miroslav Poche 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania niskoemisyjnych lokalnych 

źródeł energii, w szczególności 

odnawialnych; podkreśla, że nie należy 

dyskryminować żadnego zrównoważonego 

i niskowęglowego paliwa ani żadnej 

technologii, które przyczyniają się do 

bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

Or. en 

 

Poprawka  444 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych, 

dostępnych w Unii Europejskiej, bez 

potrzeby uciekania się do importu z 

krajów trzecich 
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żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

Or. en 

 

Poprawka  445 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

i dlatego podkreśla, że tylko paliwa lub 

technologie, które są zrównoważone 

środowiskowo mogą przyczynić się do 

osiągnięcia długoterminowego 
bezpieczeństwa energetycznego i celów 

klimatycznych; 

Or. en 

 

Poprawka  446. 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii; podkreśla tym samym, że nie 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii; podkreśla tym samym, że nie 
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należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

uważa jednakże, że konsekwencje 

środowiskowe i sanitarne szczelinowania 

hydraulicznego są zbyt poważne, aby gaz i 

ropa z łupków stanowiły poważną 

alternatywę dla konwencjonalnego gazu i 

ropy; 

Or. fr 

 

Poprawka  447. 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Gianluca Buonanno 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii; podkreśla tym samym, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii; podkreśla tym samym, że nie 

należy dyskryminować a priori żadnego 

paliwa ani żadnej technologii, które 

przyczyniają się do bezpieczeństwa 

energetycznego i osiągnięcia celów w 

zakresie klimatu; 

Or. fr 

 

Poprawka  448 

Barbara Kappel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 
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Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania zrównoważonych lokalnych 

źródeł energii, w tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że 

oszczędność kosztowa i koszty cyklu życia 

różnych technologii muszą być 

uwzględnione podczas opracowywania 

strategii; 

Or. de 

Poprawka  449 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, 

Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych i odnawialnych źródeł 

energii, dlatego też podkreśla, że nie 

należy dyskryminować żadnego paliwa ani 

żadnej technologii, które przyczyniają się 

do bezpieczeństwa energetycznego i 

osiągnięcia celów w zakresie klimatu; 

15. uważa, że Unia może zmniejszyć swoją 

zależność od konkretnych dostawców i 

paliw dzięki zwiększeniu efektywności 

energetycznej w przemyśle, transporcie i 

budownictwie (w sektorze państwowym i 

prywatnym oraz w gospodarstwach 

domowych) oraz dzięki maksymalizacji 

wykorzystania lokalnych źródeł energii, w 

tym konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych niskoemisyjnych 

paliw kopalnych, a w szczególności 

odnawialnych źródeł energii, zgodnie z 

unijnymi celami w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego i klimatu; 

Or. en 

 

Poprawka  450 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. podkreśla, że UE powinna 

wykorzystać możliwości, jakie dają źródła 

energii we wschodnim regionie basenu 

Morza Śródziemnego, w szczególności w 

celu stworzenia śródziemnomorskiego 

węzła przesyłu gazu korytarzem z 

południowo-wschodniej części regionu 

Morza Śródziemnego do Europy, w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa 

energetycznego UE; wzywa UE do 

popularyzowania inicjatyw na rzecz 

współpracy w sektorze energetyki 

pomiędzy krajami we wschodnim regionie 

basenu Morza Śródziemnego, 

przyczyniając się w ten sposób do 

pogłębienia pokoju i dobrobytu 

gospodarczego jego mieszkańców. 

Or. en 

 

Poprawka  451 

Kathleen Van Brempt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać lokalne zasoby, zarówno 

konwencjonalne, jak i 

niekonwencjonalne, które mogą zwiększyć 

bezpieczeństwo energetyczne dostaw w 

UE, oraz że trzeba unikać zbędnych 

obciążeń regulacyjnych nakładanych na 

podmioty chcące inwestować w tych 

obszarach; 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  452 

Jeppe Kofod 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać lokalne zasoby, zarówno 

konwencjonalne, jak i 

niekonwencjonalne, które mogą zwiększyć 

bezpieczeństwo energetyczne dostaw w 

UE, oraz że trzeba unikać zbędnych 

obciążeń regulacyjnych nakładanych na 

podmioty chcące inwestować w tych 

obszarach; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  453 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, 

Theresa Griffin, Patrizia Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Soledad Cabezón 

Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, 

Kathleen Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać lokalne zasoby, zarówno 

konwencjonalne, jak i 

niekonwencjonalne, które mogą zwiększyć 

bezpieczeństwo energetyczne dostaw w 

UE, oraz że trzeba unikać zbędnych 

obciążeń regulacyjnych nakładanych na 

podmioty chcące inwestować w tych 

obszarach; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  454 

Gunnar Hökmark 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać lokalne zasoby, zarówno 

konwencjonalne, jak i 

niekonwencjonalne, które mogą zwiększyć 

bezpieczeństwo energetyczne dostaw w 

UE, oraz że trzeba unikać zbędnych 

obciążeń regulacyjnych nakładanych na 

podmioty chcące inwestować w tych 

obszarach; 

16. podkreśla, że ambitna polityka w 

dziedzinie klimatu jest spójna z celami 

dotyczącymi zarówno bezpieczeństwa 

energetycznego, jak i mniejszej zależności 

od tych części świata, w których 

strategiczne zasoby energetyczne 

wykorzystywane są jako element polityki 

zagranicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  455 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać lokalne zasoby, zarówno 

konwencjonalne, jak i 

niekonwencjonalne, które mogą 

zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne 

dostaw w UE, oraz że trzeba unikać 

zbędnych obciążeń regulacyjnych 

nakładanych na podmioty chcące 

inwestować w tych obszarach; 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać lokalne 

odnawialnezasoby,które mogą zwiększyć 

bezpieczeństwo energetyczne dostaw w 

UE, oraz że trzeba unikać zbędnych 

obciążeń regulacyjnych nakładanych na 

podmioty chcące inwestować w tych 

obszarach; 

Or. en 

 

Poprawka  456 

Olle Ludvigsson 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 
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Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać lokalne zasoby, zarówno 

konwencjonalne, jak i 

niekonwencjonalne, które mogą 

zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne 

dostaw w UE, oraz że trzeba unikać 

zbędnych obciążeń regulacyjnych 

nakładanych na podmioty chcące 

inwestować w tych obszarach; 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać bezpieczne i 

zrównoważone nieskowęglowe lokalne 

zasoby, w szczególności odnawialne 

źródła energii, które mogą zwiększyć 

bezpieczeństwo energetyczne dostaw w 

UE, oraz że trzeba unikać zbędnych 

obciążeń regulacyjnych nakładanych na 

podmioty chcące inwestować w tych 

obszarach; 

Or. en 

 

Poprawka  457 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać lokalne zasoby, zarówno 

konwencjonalne, jak i 

niekonwencjonalne, które mogą zwiększyć 

bezpieczeństwo energetyczne dostaw w 

UE, oraz że trzeba unikać zbędnych 

obciążeń regulacyjnych nakładanych na 

podmioty chcące inwestować w tych 

obszarach; 

16. uważa, że lokalne zasoby energetyczne 

mają potencjał zwiększenia 

bezpieczeństwa dostaw energii UE, aby 

umożliwić UE przejście w stronę 

niskowęglowej przyszłości w sposób 

racjonalny pod względem kosztów oraz 

zgodnie z celami klimatycznymi UE; 

Or. en 

 

Poprawka  458 

Sorin Moisă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że należy w pełni 16. uważa, że należy wykorzystywać 
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wykorzystywać lokalne zasoby, zarówno 

konwencjonalne, jak i niekonwencjonalne, 

które mogą zwiększyć bezpieczeństwo 

energetyczne dostaw w UE, oraz że trzeba 

unikać zbędnych obciążeń regulacyjnych 

nakładanych na podmioty chcące 

inwestować w tych obszarach; 

lokalne zasoby, zarówno konwencjonalne, 

jak i niekonwencjonalne, które mogą 

zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne 

dostaw w UE, przy równoczesnym pełnym 

poszanowaniu ustawodawstwa w zakresie 

ochrony środowiska, zdrowia i 

bezpieczeństwa oraz zasady 

proporcjonalności prawnej; 

Or. en 

 

Poprawka  459 

Miroslav Poche 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać lokalne zasoby, zarówno 

konwencjonalne, jak i 

niekonwencjonalne, które mogą 

zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne 

dostaw w UE, oraz że trzeba unikać 

zbędnych obciążeń regulacyjnych 

nakładanych na podmioty chcące 

inwestować w tych obszarach; 

16. uważa, że należy wykorzystywać 

niskowęglowe lokalne zasoby, które mogą 

zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne 

dostaw w UE, przy równoczesnym 

poszanowaniu prawodawstwa UE w 

zakresie ochrony środowiska oraz przy 

uwzględnieniu indywidualnej sytuacji 

poszczególnych państw członkowskich, a 

także racjonalnego zarządzania kosztami 

Or. en 

 

Poprawka  460 

Miguel Urbán Crespo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać lokalne zasoby, zarówno 

konwencjonalne, jak i 

niekonwencjonalne, które mogą 

zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne 

dostaw w UE, oraz że trzeba unikać 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać lokalne zasoby 

odnawialne, które mogą zwiększyć 

bezpieczeństwo energetyczne dostaw w 

UE, a jednocześnie zmniejszają 

oddziaływanie na środowisko, oraz że 
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zbędnych obciążeń regulacyjnych 

nakładanych na podmioty chcące 

inwestować w tych obszarach; 

trzeba unikać zbędnych obciążeń 

regulacyjnych nakładanych na podmioty 

chcące inwestować w tych obszarach; 

Or. es 

 

Poprawka  461 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać lokalne zasoby, zarówno 

konwencjonalne, jak i 

niekonwencjonalne, które mogą 
zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne 

dostaw w UE, oraz że trzeba unikać 

zbędnych obciążeń regulacyjnych 

nakładanych na podmioty chcące 

inwestować w tych obszarach; 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać produkcję energii ze 

źródeł odnawialnych dostępną w Unii 

Europejskiej, bez potrzeby uciekania się 

do importu z krajów trzecich, która to 

produkcja może zwiększyć 

bezpieczeństwo energetyczne dostaw w 

UE, oraz że trzeba unikać zbędnych 

obciążeń regulacyjnych nakładanych na 

podmioty chcące inwestować w tych 

obszarach; 

Or. en 

 

Poprawka  462 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać lokalne zasoby, zarówno 

konwencjonalne, jak i 

niekonwencjonalne, które mogą 

zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne 

dostaw w UE, oraz że trzeba unikać 

zbędnych obciążeń regulacyjnych 

nakładanych na podmioty chcące 

inwestować w tych obszarach; 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać odnawialne zasoby, które 

mogą zwiększyć bezpieczeństwo 

energetyczne dostaw w UE, oraz że trzeba 

unikać zbędnych obciążeń regulacyjnych 

nakładanych na podmioty chcące 

inwestować w tych obszarach; 
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Or. en 

 

Poprawka  463 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać lokalne zasoby, zarówno 

konwencjonalne, jak i niekonwencjonalne, 

które mogą zwiększyć bezpieczeństwo 

energetyczne dostaw w UE, oraz że trzeba 

unikać zbędnych obciążeń regulacyjnych 

nakładanych na podmioty chcące 

inwestować w tych obszarach; 

16. uważa, że należy roztropnie 

wykorzystywać lokalne zasoby, zarówno 

konwencjonalne, jak i niekonwencjonalne, 

które mogą zwiększyć bezpieczeństwo 

energetyczne dostaw w UE; 

Or. fr 

 

Poprawka  464 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać lokalne zasoby, zarówno 

konwencjonalne, jak i niekonwencjonalne, 

które mogą zwiększyć bezpieczeństwo 

energetyczne dostaw w UE, oraz że trzeba 

unikać zbędnych obciążeń regulacyjnych 

nakładanych na podmioty chcące 

inwestować w tych obszarach; 

16. uważa, że należy wykorzystywać 

lokalne zasoby, zarówno konwencjonalne, 

jak i niekonwencjonalne, które mogą 

zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne 

dostaw w UE, z uwzględnieniem 

indywidualnej sytuacji poszczególnych 

państw członkowskich, a także 

racjonalnego zarządzania kosztami, oraz 

że trzeba unikać zbędnych obciążeń 

regulacyjnych nakładanych na podmioty 

chcące inwestować w tych obszarach; 

Or. en 
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Poprawka  465 

Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, 

Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że należy w pełni 

wykorzystywać lokalne zasoby, zarówno 

konwencjonalne, jak i 

niekonwencjonalne, które mogą 

zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne 

dostaw w UE, oraz że trzeba unikać 

zbędnych obciążeń regulacyjnych 

nakładanych na podmioty chcące 

inwestować w tych obszarach; 

16. uważa, że wykorzystanie lokalnych 

zasobów, zarówno konwencjonalnych, jak 

i niekonwencjonalnych, które mogą 

zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne 

dostaw w UE, może zostać rozważone 

przez państwa członkowskie, o ile będzie w 

pełni zgodne z odpowiednimi przepisami 

prawa w zakresie ochrony środowiska, 

zdrowia publicznego i bezpieczeństwa, jak 

również przyczyni się do osiągnięcia 

ogólnych celów UE w dziedzinie klimatu, 

zrównoważonej gospodarki i 

bezpieczeństwa; 

Or. en 

 

Poprawka  466 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. uważa, że trwająca obecnie ewolucja 

technologiczna odnawialnych źródeł 

energii sprawia, że stają się one 

bezpieczną opcją umożliwiającą 

zwiększenie bezpieczeństwa 

energetycznego, np. poprzez połączenie 

różnych źródeł energii odnawialnej oraz 

mechanizmów magazynowania; 

Or. en 
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Poprawka  467 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. wzywa Komisję do szybkiego 

zakończenia oceny swoich zaleceń 

dotyczących intensywnego szczelinowania 

hydraulicznego (2014/70/UE) oraz 

szybkiego przedstawienia wniosków 

dotyczących wiążącego prawa na poziomie 

UE do końca 2016 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  468 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, 

Patrizia Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón 

Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, 

Kathleen Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. uważa, że szczelinowanie 

hydrauliczne w Unii wiąże się z ryzykiem i 

negatywnymi konsekwencjami dla 

klimatu, środowiska i zdrowia 

publicznego, stanowi również przeszkodę 

dla osiągnięcia długoterminowego celu 

dekarbonizacji UE. Ponadto, ze względu 

na ograniczony potencjał paliw 

niekonwencjonalnych, jeżeli chodzi o 

zaspokojenie przyszłego popytu na energię 

w UE, połączony z wysokimi kosztami 

inwestycji i eksploatacji uważa że 

szczelinowanie hydrauliczne nie jest 

obiecującą technologią. Dlatego też 

wzywa państwa członkowskie do nie 

wydawania zgody na nowe działania 

eksploracyjne lub wydobywcze paliw 
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niekonwencjonalnych na terenie UE, o ile 

nie zostanie udowodnione, że są one 

bezpieczne dla środowiska, obywateli i 

pracowników; 

Or. en 

 

Poprawka  469 

Vladimir Urutchev 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

technologicznym; 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w najważniejsze 

projekty budowy połączeń 

międzysystemowych oraz rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

technologicznym; 

Or. en 

 

Poprawka  470 

Adina-Ioana Vălean 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

przyciągania prywatnych inwestycji na 

rzecz rozwoju lokalnych źródeł energii w 

Europie, w oparciu o podejście neutralne 
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technologicznym; pod względem technologicznym; 

Or. en 

 

Poprawka  471 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

technologicznym; 

17. wzywa Komisję, do skutecznego 

korzystania z istniejących unijnych 

systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji, badań i innowacji 

w dziedzinie energii obejmujących lokalne 

źródła energii, efektywność energetyczną i 

technologie energetyczne; 

Or. en 

 

Poprawka  472 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

technologicznym; 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji  w najważniejsze 

sektory efektywności energetycznej oraz 

odnawialne źródła energii poprzez 

przyjęcie większej części ryzyka 

związanego z projektem, w celu 

wykorzystania dźwigni finansowej 

prywatnego finansowania; 
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Or. en 

 

Poprawka  473 

Olle Ludvigsson 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

technologicznym; 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój 

bezpiecznych i zrównoważonych, 

niskowęglowychlokalnych źródeł energii 

w Europie, w szczególności odnawialnych; 

Or. en 

 

Poprawka  474 

Kathleen Van Brempt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

technologicznym; 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania zrównoważonych inwestycji w 

dziedzinie energii, zgodnie z 

rozporządzeniem nr 2015/0009; 

Or. en 
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Poprawka  475 

Eugen Freund 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

technologicznym; 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wzmocnienia inwestycji o wysokiej 

wartości społecznej i ekonomicznej, takich 

jak efektywność energetyczna, ponieważ 

są one ważnym motorem napędowym 

tworzenia nowych miejsc pracy, 

zwiększają bezpieczeństwo energetyczne i 

pomagają w osiągnięciu naszych celów 

klimatycznych. 

Or. en 

 

Poprawka  476 

András Gyürk, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

technologicznym; 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

technologicznym i efektywność 

energetyczną; 

Or. en 
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Poprawka  477 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

technologicznym; 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój 

zrównoważonych lokalnych źródeł energii 

w Europie, w oparciu o podejście 

uwzględniające pełny stosunek kosztów do 

korzyści i ich aktywny wkład do 

osiągnięcia celów UE w ramach 

obejmujących klimat i energię do 2030 r. 

Or. en 

 

Poprawka  478 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

technologicznym; 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście uwzględniające pełny stosunek 

kosztów do korzyści; 

Or. en 

 

Poprawka  479 

Miguel Urbán Crespo 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

technologicznym; 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii odnawialnej w Europie, w 

oparciu o podejście neutralne pod 

względem technologicznym; 

Or. es 

 

Poprawka  480 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

technologicznym; 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój produkcji 

energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, dostępnych na terenie Unii 

Europejskiej; 

Or. en 

 

Poprawka  481 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 
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Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

technologicznym; 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie ze wszystkich 

istniejących unijnych systemów 

finansowania, w celu wspierania inwestycji 

sprzyjających rozwojowi europejskiej 

odporności energetycznej; 

Or. en 

 

Poprawka  482 

Kathleen Van Brempt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

technologicznym; 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania zrównoważonych inwestycji, 

zgodnie z rozporządzeniem nr 2015/0009 

oraz realizacji wyższych niż planowane 

celów w dziedzinie klimatu i energii na 

lata 2020 i 2030;  

Or. en 

 

Poprawka  483. 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 17. wzywa Komisję, aby krajowym 
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skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

technologicznym; 

funduszom inwestycji strategicznych i 

publicznym bankom rozwoju zapewniła 

istniejące unijne finansowanie, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

dostarczenia państwom środków na 

finansowanie i rozwój źródeł energii 

niezbędnych dla ich rozwoju; 

Or. fr 

 

Poprawka  484 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia Toia, Clare Moody, Jude 

Kirton-Darling, Theresa Griffin, Paul Tang, Miroslav Poche, Dan Nica, Miapetra 

Kumpula-Natri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 
źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

technologicznym; 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

realizacji i przekroczenia celów Rady 

Europejskiej w zakresie klimatu i energii 

na 2030 r. i polegających na ograniczeniu 

emisji gazów cieplarnianych o co 

najmniej 40 proc. zwiększeniu udziału 

odnawialnych źródeł energii o co najmniej 

27 proc. oraz zwiększeniu efektywności 

energetycznej o co najmniej 27 proc. 

(dążąc do celu wynoszącego 30 proc.), 

Or. en 

 

Poprawka  485 

Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 
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Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście neutralne pod względem 

technologicznym; 

17. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie z istniejących 

unijnych systemów finansowania, w tym 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, w celu 

wspierania inwestycji w rozwój lokalnych 

źródeł energii w Europie, w oparciu o 

podejście, którego najważniejszym 

elementem jest internalizacja kosztów 

zewnętrznych; uważa, że subsydia i brak 

internalizacji elementów zewnętrznych 

powoduje zakłócenia rynku, dlatego też 

wzywa Komisję do zagwarantowania 

równych warunków dla wszystkich, aby 

wysłać czytelny sygnał inwestycyjny dla 

zrównoważonych inwestycji oraz 

wygaszenia najbardziej 

zanieczyszczających i niebezpiecznych 

sposobów wytwarzania energii 

elektrycznej; 

Or. en 

 

Poprawka  486 

Adina-Ioana Vălean 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. podkreśla, że EFSI powinien 

funkcjonować jako mechanizm 

przekształcania inwestycji 

infrastrukturalnych w klasę w pełni 

zbywalnych aktywów z obligacjami, które 

można łączyć i sprzedawać na rynkach 

europejskich i światowych; ponadto 

zauważa, że inwestorów 

instytucjonalnych, takich jak 

ubezpieczalnie lub fundusze emerytalne, 

które ze względu na swój charakter 

dokonują długoterminowych inwestycji w 

nieruchomości, będą mogły przyciągnąć 
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tylko standardowe produkty inwestycyjne 

oraz harmonogram poważnych projektów, 

które mogą zagwarantować dochodowe 

okazje dla biznesu. 

Or. en 

 

Poprawka  487 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira, Paloma López Bermejo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Komisję, w szczególności DG 

TRADE, by nadal naciskała na 

poświęcenie w transatlantyckim 

partnerstwie handlowo-inwestycyjnym 

(TTIP) specjalnego rozdziału energii z 

myślą o usunięciu amerykańskich 

ograniczeń eksportowych na ropę naftową 

i skroplony gaz ziemny (LNG) i 

wyeliminowaniu środków 

protekcjonistycznych; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  488 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Komisję, w szczególności DG 

TRADE, by nadal naciskała na 

poświęcenie w transatlantyckim 

partnerstwie handlowo-inwestycyjnym 

(TTIP) specjalnego rozdziału energii z 

myślą o usunięciu amerykańskich 

ograniczeń eksportowych na ropę naftową 

i skroplony gaz ziemny (LNG) i 

skreślony 
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wyeliminowaniu środków 

protekcjonistycznych; 

Or. en 

 

Poprawka  489 

Miguel Urbán Crespo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Komisję, w szczególności DG 

TRADE, by nadal naciskała na 

poświęcenie w transatlantyckim 

partnerstwie handlowo-inwestycyjnym 

(TTIP) specjalnego rozdziału energii z 

myślą o usunięciu amerykańskich 

ograniczeń eksportowych na ropę naftową 

i skroplony gaz ziemny (LNG) i 

wyeliminowaniu środków 

protekcjonistycznych; 

skreślony 

Or. es 

Poprawka  490 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Komisję, w szczególności DG 

TRADE, by nadal naciskała na 

poświęcenie w transatlantyckim 

partnerstwie handlowo-inwestycyjnym 

(TTIP) specjalnego rozdziału energii z 

myślą o usunięciu amerykańskich 

ograniczeń eksportowych na ropę naftową 

i skroplony gaz ziemny (LNG) i 

wyeliminowaniu środków 

protekcjonistycznych; 

18. wzywa Komisję, by nadal nalegała na 

utworzenie systemu wymiany między UE i 

USA, w świetle aktualnych i przyszłych 

wyników w dziedzinie badań, 

innowacyjności i licencjonowania 

systemów linii energetycznych, takich jak 

połączenia wysokiego napięcia, mające na 

celu rozwój globalnej sieci dzielenia się 

energią ze źródeł odnawialnych; 

Or. en 
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Poprawka  491. 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Komisję, w szczególności DG 

TRADE, by nadal naciskała na 

poświęcenie w transatlantyckim 

partnerstwie handlowo-inwestycyjnym 

(TTIP) specjalnego rozdziału energii z 

myślą o usunięciu amerykańskich 

ograniczeń eksportowych na ropę naftową 

i skroplony gaz ziemny (LNG) i 

wyeliminowaniu środków 

protekcjonistycznych; 

18. wzywa Komisję, aby położyła kres 

negocjacjom dotyczącym 

transatlantyckiego partnerstwa handlowo-

inwestycyjnego (TTIP); 

Or. fr 

 

Poprawka  492 

Sorin Moisă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Komisję, w szczególności DG 

TRADE, by nadal naciskała na 

poświęcenie w transatlantyckim 

partnerstwie handlowo-inwestycyjnym 

(TTIP) specjalnego rozdziału energii z 

myślą o usunięciu amerykańskich 

ograniczeń eksportowych na ropę naftową 

i skroplony gaz ziemny (LNG) i 

wyeliminowaniu środków 

protekcjonistycznych; 

18. wzywa Komisję, w szczególności DG 

TRADE, by nadal naciskała na 

poświęcenie w transatlantyckim 

partnerstwie handlowo-inwestycyjnym 

(TTIP) specjalnego rozdziału energii z 

myślą o usunięciu amerykańskich 

ograniczeń taryfowych i pozataryfowych 

ograniczeń handlu ropą naftową i 

skroplonym gazem ziemnym; 

Or. en 
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Poprawka  493 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Krišjānis Kariņš, 

Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, Herbert Reul, Christian 

Ehler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Komisję, w szczególności DG 

TRADE, by nadal naciskała na 

poświęcenie w transatlantyckim 

partnerstwie handlowo-inwestycyjnym 

(TTIP) specjalnego rozdziału energii z 

myślą o usunięciu amerykańskich 

ograniczeń eksportowych na ropę naftową i 

skroplony gaz ziemny (LNG) i 

wyeliminowaniu środków 

protekcjonistycznych; 

18. wzywa Komisję, w szczególności DG 

TRADE, by utrzymała cel poświęcenia w 

transatlantyckim partnerstwie handlowo-

inwestycyjnym (TTIP) specjalnego 

rozdziału energii z myślą o usunięciu 

amerykańskich ograniczeń eksportowych 

na ropę naftową i skroplony gaz ziemny 

(LNG) i wyeliminowaniu środków 

protekcjonistycznych; 

Or. en 

 

Poprawka  494 

Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Komisję, w szczególności DG 

TRADE, by nadal naciskała na 

poświęcenie w transatlantyckim 

partnerstwie handlowo-inwestycyjnym 

(TTIP) specjalnego rozdziału energii z 

myślą o usunięciu amerykańskich 

ograniczeń eksportowych na ropę naftową i 

skroplony gaz ziemny (LNG) i 

wyeliminowaniu środków 

protekcjonistycznych; 

18. wzywa Komisję, w szczególności DG 

TRADE, by nadal naciskała na 

poświęcenie w transatlantyckim 

partnerstwie handlowo-inwestycyjnym 

(TTIP) specjalnego rozdziału energii z 

myślą o usunięciu amerykańskich 

ograniczeń eksportowych na ropę naftową i 

skroplony gaz ziemny (LNG) i 

wyeliminowaniu nieuzasadnionych 

środków protekcjonistycznych; w tym 

względzie wzywa Komisję, aby zapewniła, 

że tego rodzaju poświęcony energii 

rozdział będzie zawierał także 

postanowienia dotyczące pogłębienia 

współpracy między UE i USA, dotyczącej 

finansowanych przez rządy programów 
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badawczych w dziedzinie energetyki, w 

szczególności programu USA ARPA-E. 

Or. en 

 

Poprawka  495 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, Miroslav Poche 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Komisję, w szczególności DG 

TRADE, by nadal naciskała na 

poświęcenie w transatlantyckim 

partnerstwie handlowo-inwestycyjnym 

(TTIP) specjalnego rozdziału energii z 

myślą o usunięciu amerykańskich 

ograniczeń eksportowych na ropę naftową i 

skroplony gaz ziemny (LNG) i 

wyeliminowaniu środków 

protekcjonistycznych; 

18. wzywa Komisję, w szczególności DG 

TRADE, by nadal naciskała na 

poświęcenie w transatlantyckim 

partnerstwie handlowo-inwestycyjnym 

(TTIP) specjalnego rozdziału energii z 

myślą o usunięciu amerykańskich 

ograniczeń eksportowych na ropę naftową i 

skroplony gaz ziemny (LNG) i 

wyeliminowaniu nieuzasadnionych 

środków protekcjonistycznych; 

Or. en 

 

Poprawka  496 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Komisję, w szczególności DG 

TRADE, by nadal naciskała na 

poświęcenie w transatlantyckim 

partnerstwie handlowo-inwestycyjnym 

(TTIP) specjalnego rozdziału energii z 

myślą o usunięciu amerykańskich 

ograniczeń eksportowych na ropę naftową i 

skroplony gaz ziemny (LNG) i 

wyeliminowaniu środków 

18. wzywa Komisję, w szczególności DG 

TRADE, by nadal naciskała na 

poświęcenie w transatlantyckim 

partnerstwie handlowo-inwestycyjnym 

(TTIP) specjalnego rozdziału energii z 

myślą o usunięciu amerykańskich 

ograniczeń eksportowych na ropę naftową i 

skroplony gaz ziemny (LNG) i 

wyeliminowaniu środków 
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protekcjonistycznych; protekcjonistycznych, które mogłyby 

przyczynić się do stworzenia bardziej 

konkurencyjnego środowiska dla 

europejskich przedsiębiorstw poprzez 

zmniejszenie różnicy w kosztach energii 

po obu stronach Atlantyku;; 

Or. en 

 

Poprawka  497 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara Kappel, Krišjānis 

Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, Christian Ehler, 

Henna Virkkunen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 18a. podkreśla, że wzmocniona Wspólnota 

Energetyczna powinna stanowić centrum 

unijnej zewnętrznej polityki energetycznej 

i wzywa Komisję do przedstawienia 

konkretnych wniosków, opartych na 

sprawozdaniu grupy refleksji wysokiego 

szczebla ds. reformy Wspólnoty 

Energetycznej; 

Or. en 

 

Poprawka  498 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wzmocnienia Wspólnoty 

Energetycznej w drodze, między innymi, 

lepszego wdrażania i egzekwowania prawa 

UE, wzmocnienia jej instytucji i realizacji 

kluczowych projektów infrastrukturalnych, 

aby zapewnić lepszą integrację z rynkiem 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wzmocnienia Wspólnoty 

Energetycznej w drodze, między innymi, 

lepszego wdrażania i egzekwowania prawa 

UE, wzmocnienia jej instytucji i realizacji 

kluczowych projektów infrastrukturalnych, 

aby zapewnić lepszą integrację z rynkiem 
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energii w UE oraz bezpieczeństwo 

mechanizmów dostaw; 

energii w UE oraz bezpieczeństwo 

mechanizmów dostaw; odnosi się to w 

szczególności do partnerstwa 

strategicznego na rzecz energii z Ukrainą; 

Or. en 

 

Poprawka  499 

Martina Werner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wzmocnienia Wspólnoty 

Energetycznej w drodze, między innymi, 

lepszego wdrażania i egzekwowania prawa 

UE, wzmocnienia jej instytucji i realizacji 

kluczowych projektów infrastrukturalnych, 

aby zapewnić lepszą integrację z rynkiem 

energii w UE oraz bezpieczeństwo 

mechanizmów dostaw; 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wzmocnienia Wspólnoty 

Energetycznej w drodze, między innymi, 

lepszego wdrażania i egzekwowania prawa 

UE, wzmocnienia jej instytucji i realizacji 

kluczowych projektów infrastrukturalnych, 

aby zapewnić lepszą integrację z rynkiem 

energii w UE oraz bezpieczeństwo 

mechanizmów dostaw, bez konieczności 

uciekania się do ustanowienia krajowych 

rynków zdolności, które osłabiają 

skuteczność wewnętrznego rynku energii; 

Or. en 

 

Poprawka  500 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara Kappel, Adam 

Gierek, Christian Ehler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wzmocnienia Wspólnoty 

Energetycznej w drodze, między innymi, 

lepszego wdrażania i egzekwowania prawa 

UE, wzmocnienia jej instytucji i realizacji 

kluczowych projektów infrastrukturalnych, 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wzmocnienia Wspólnoty 

Energetycznej w drodze, między innymi, 

lepszego wdrażania i egzekwowania prawa 

UE, wzmocnienia jej instytucji, włącznie z 

utworzeniem parlamentarnego 
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aby zapewnić lepszą integrację z rynkiem 

energii w UE oraz bezpieczeństwo 

mechanizmów dostaw; 

zgromadzenia Wspólnoty Energetycznej i 

realizacji kluczowych projektów 

infrastrukturalnych, aby zapewnić lepszą 

integrację z rynkiem energii w UE oraz 

bezpieczeństwo mechanizmów dostaw; 

Or. en 

 

Poprawka  501 

András Gyürk, Herbert Reul, Henna Virkkunen, Algirdas Saudargas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wzmocnienia Wspólnoty 

Energetycznej w drodze, między innymi, 

lepszego wdrażania i egzekwowania prawa 

UE, wzmocnienia jej instytucji i realizacji 

kluczowych projektów infrastrukturalnych, 

aby zapewnić lepszą integrację z rynkiem 

energii w UE oraz bezpieczeństwo 

mechanizmów dostaw; 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wzmocnienia Wspólnoty 

Energetycznej w drodze, między innymi, 

lepszego wdrażania i egzekwowania prawa 

UE, wzmocnienia jej instytucji i realizacji 

kluczowych projektów infrastrukturalnych, 

takich jak transgraniczne dwukierunkowe 

połączenia międzysystemowe, aby 

zapewnić lepszą integrację z rynkiem 

energii w UE oraz bezpieczeństwo 

mechanizmów dostaw; 

Or. en 

 

Poprawka  502 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wzmocnienia Wspólnoty 

Energetycznej w drodze, między innymi, 

lepszego wdrażania i egzekwowania prawa 

UE, wzmocnienia jej instytucji i realizacji 

kluczowych projektów infrastrukturalnych, 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wzmocnienia działań 

Wspólnoty Energetycznej, w szczególności 

w zakresie energii odnawialnej i 

efektywności energetycznej na rzecz 

zwiększenia bezpieczeństwa dostaw w 
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aby zapewnić lepszą integrację z rynkiem 

energii w UE oraz bezpieczeństwo 

mechanizmów dostaw; 

drodze, między innymi, lepszego 

wdrażania i egzekwowania prawa UE, jak 

np. celów na lata 2020 i 2030 , , 
wzmocnienia jej instytucji i realizacji 

kluczowych projektów infrastrukturalnych, 

aby zapewnić lepszą integrację z rynkiem 

energii w UE oraz bezpieczeństwo 

mechanizmów dostaw; 

Or. en 

 

Poprawka  503 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wzmocnienia Wspólnoty 

Energetycznej w drodze, między innymi, 

lepszego wdrażania i egzekwowania prawa 

UE, wzmocnienia jej instytucji i realizacji 

kluczowych projektów infrastrukturalnych, 

aby zapewnić lepszą integrację z rynkiem 

energii w UE oraz bezpieczeństwo 

mechanizmów dostaw; 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wzmocnienia Wspólnoty 

Energetycznej w drodze, między innymi, 

włączenia Islandii i Szwajcarii, lepszego 

wdrażania i egzekwowania prawa UE i 

realizacji kluczowych projektów 

infrastrukturalnych oraz projektów 

mających na celu ograniczenie popytu, 

aby zapewnić lepszą integrację z rynkiem 

energii w UE 

Or. en 

 

Poprawka  504. 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wzmocnienia Wspólnoty 

Energetycznej w drodze, między innymi, 

lepszego wdrażania i egzekwowania 

prawa UE, wzmocnienia jej instytucji i 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wzmocnienia Wspólnoty 

Energetycznej, w szczególności poprzez 

realizację kluczowych projektów 

infrastrukturalnych, aby zapewnić lepszą 
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realizacji kluczowych projektów 

infrastrukturalnych, aby zapewnić lepszą 

integrację z rynkiem energii w UE oraz 

bezpieczeństwo mechanizmów dostaw; 

integrację z rynkiem energii w UE oraz 

bezpieczeństwo mechanizmów dostaw, w 

szczególności wspierając projekt 

rosyjskiego gazociągu Błękitny potok; 

Or. fr 

Poprawka  505 

Flavio Zanonato, Martina Werner, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Clare Moody, 

Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wzmocnienia Wspólnoty 

Energetycznej w drodze, między innymi, 

lepszego wdrażania i egzekwowania prawa 

UE, wzmocnienia jej instytucji i realizacji 

kluczowych projektów infrastrukturalnych, 

aby zapewnić lepszą integrację z rynkiem 

energii w UE oraz bezpieczeństwo 

mechanizmów dostaw; 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wzmocnienia Wspólnoty 

Energetycznej w drodze, między innymi, 

lepszego wdrażania i egzekwowania prawa 

UE, wzmocnienia jej instytucji i realizacji 

kluczowych projektów infrastrukturalnych, 

aby zapewnić lepszą integrację z rynkiem 

energii w UE oraz bezpieczeństwo 

mechanizmów dostaw, unikając potrzeby 

ustanowienia krajowych rynków 

zdolności, które osłabiają skuteczność 

wewnętrznego rynku energii; 

Or. en 

 

Poprawka  506 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Pavel Telička, Philippe De 

Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wzmocnienia Wspólnoty 

Energetycznej w drodze, między innymi, 

lepszego wdrażania i egzekwowania prawa 

UE, wzmocnienia jej instytucji i realizacji 

kluczowych projektów infrastrukturalnych, 

19. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wzmocnienia Wspólnoty 

Energetycznej w drodze, między innymi, 

lepszego wdrażania i egzekwowania prawa 

UE, w szczególności poprzez lepsze 

zarządzanie, usprawnienie procedur i 
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aby zapewnić lepszą integrację z rynkiem 

energii w UE oraz bezpieczeństwo 

mechanizmów dostaw; 

skuteczniejsze wykorzystanie narzędzi 

informatycznych w celu ograniczenia 

obciążenia administracyjnego, 
wzmocnienia jej instytucji i realizacji 

kluczowych projektów infrastrukturalnych, 

aby zapewnić lepszą integrację z rynkiem 

energii w UE oraz bezpieczeństwo 

mechanizmów dostaw; 

Or. en 

 

Poprawka  507 

Miriam Dalli 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. podkreśla potrzebę wzmocnienia 

eurośródziemnomorskiej współpracy w 

zakresie gazu, elektryczności, 

efektywności energetycznej i 

odnawialnych źródeł energii; zwraca się 

do Komisji o przyspieszenie tworzenia 

eurośródziemnomorskiej platformy 

gazowej; 

Or. en 

 

Poprawka  508 

Olle Ludvigsson 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 19b. podkreśla potrzebę modernizacji i 

dekarbonizacji sektora grzewczego 

poprzez wykorzystywanie paliw ze źródeł 

odnawialnych, w szczególności w 

ogrzewaniu miast, w celu ograniczenia 

importu gazu i emisji i równoczesnym 

zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw. 
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Poprawka  509 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 19b. uznaje specyficzną zależność Unii od 

importu energii w celach grzewczych; 

przypomina, że ambitne cele dotyczące 

efektywności energetycznej i energii ze 

źródeł odnawialnych, bardziej 

zintegrowane rynki energii i modernizacja 

miejskich systemów grzewczych wraz z 

zastosowaniem technologii, takich jak 

pompy grzewcze, są najlepszymi 

instrumentami umożliwiającymi 

zmniejszenie wspomnianej zależności UE; 

Or. en 

 

Poprawka  510 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 19b. podkreśla, że innowacje w 

technologiach grzewczych 

wykorzystujących odnawialne źródła 

energii są potrzebne do zmniejszenia 

importu, obniżenia kosztów, zwiększenia 

wydajności systemu, ułatwienia jego 

integracji oraz podwyższenia poziomu 

temperatury, aby pokryć zapotrzebowanie 

na wyższą temperaturę w sektorach 

przemysłowych 
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Poprawka  511 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 19b. wzywa Komisję do przyjęcia unijnej 

strategii na rzecz ogrzewania i chłodzenia, 

która określi wszystkie działania i 

synergie, niezbędne w sektorze 

mieszkaniowym, handlowym i 

przemysłowym, w celu ograniczenia 

zależności od importu, przy równoczesnym 

przyczynieniu się do realizacji unijnych 

celów w zakresie energii i klimatu, 

osiąganiu oszczędności energetycznych, 

wzmacnianiu konkurencyjności 

europejskiej gospodarki, stymulowaniu 

wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 

pracy oraz popularyzowaniu 

innowacyjności systemu; podkreśla, że 

strategia na rzecz ogrzewania i chłodzenia 

powinna dotyczyć wszystkich pięciu 

wymiarów unii energetycznej. 

Or. en 

 


