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Poprawka  37 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

62. wzywa równieŜ Komisję, by 

priorytetowo traktowała niezaleŜność 

geopolityczną UE dzięki ujednoliconym 

stanowiskom negocjacyjnym UE wobec 

państw trzecich, co obejmuje terminowy 

przegląd rozporządzenia o bezpieczeństwie 

dostaw gazu oraz decyzji ustanawiającej 

mechanizm wymiany informacji o 

międzyrządowych porozumieniach w 

dziedzinie energii; podkreśla znaczenie 
przystępności, zrównowaŜonego 

charakteru i bezpieczeństwa dostaw 

energii; podkreśla, Ŝe kaŜde państwo 
członkowskie ma prawo decydować o 
swoim koszyku energetycznym; 

62. wzywa równieŜ Komisję, by 

priorytetowo traktowała niezaleŜność 

geopolityczną UE dzięki ujednoliconym 

stanowiskom negocjacyjnym UE wobec 

państw trzecich, co obejmuje terminowy 

przegląd rozporządzenia o bezpieczeństwie 

dostaw gazu oraz decyzji ustanawiającej 

mechanizm wymiany informacji o 

międzyrządowych porozumieniach w 

dziedzinie energii; podkreśla znaczenie 
przystępności, zrównowaŜonego 

charakteru i bezpieczeństwa dostaw 

energii; podkreśla, Ŝe o ile prawo kaŜdego 
państwa członkowskiego do decydowania 
o swoim koszyku energetycznym określa 
Traktat, o tyle współpraca regionalna (np. 
w regionie Bałtyku, regionie Europy 
Południowo-Wschodniej, regionie Europy 
Środkowej i Zachodniej oraz regionie 
Morza Północnego) pozwoliłaby na 
oszczędność kosztów i uzyskanie korzyści 
dla europejskiego systemu 
energetycznego; 

Or. en 
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Poprawka  38 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 56 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

56. podkreśla, Ŝe unię energetyczną moŜna 

osiągnąć dzięki nasileniu działań UE w 

następujących dziedzinach: konkurencyjny 
wewnętrzny rynek energii, silny europejski 

system sprawowania władzy, badania 

naukowe i innowacyjność, nowe 

inwestycje w poprawę infrastruktury 

transgranicznej i wzajemnych połączeń, 

przynoszące zrównowaŜony charakter i 

bezpieczeństwo i zmierzające do 

transformacji energetyki, co będzie 

stymulować wzrost i tworzenie miejsc 

pracy, a w perspektywie długoterminowej 

przyniesie ceny energii przystępne dla 
gospodarstw domowych i przemysłu, przez 

co będzie zapobiegać ubóstwu 

energetycznemu i podejmie ten problem; 

56. podkreśla, Ŝe unię energetyczną moŜna 

osiągnąć dzięki nasileniu działań UE w 

następujących dziedzinach: konkurencyjny 
wewnętrzny rynek energii, silny europejski 

system sprawowania władzy, badania 

naukowe i innowacyjność, nowe 

inwestycje w poprawę infrastruktury 

transgranicznej i wzajemnych połączeń, 

przynoszące zrównowaŜony charakter i 

bezpieczeństwo i zmierzające do 

transformacji energetyki, co będzie 

stymulować wzrost i tworzenie miejsc 

pracy, a w perspektywie długoterminowej 

przyniesie koszty energii przystępne dla 
gospodarstw domowych i przemysłu, przez 

co będzie zapobiegać ubóstwu 

energetycznemu i podejmie ten problem; 

Or. en 

 

 


