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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 1
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje wnioski prezydencji Rady Europejskiej ze szczytu w 
Brukseli w dniach 8 i 9 marca 2007 r., w których wyraźnie stwierdzono, że 
„wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu należy stawić czoła jak najszybciej i w 
sposób skuteczny”; w związku z tym uważa za konieczne określenie ram działania;

Or. de

Poprawkę złożyła Satu Hassi, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 2
Ustęp 1 a (nowy)

1a. dostrzega znaczenie potencjalnych zagrożeń dla międzynarodowego bezpieczeństwa 
związanych ze zmianami klimatycznymi spowodowanymi między innymi coraz 
bardziej kurczącymi się zasobami słodkiej wody, migracją na masową skalę oraz 
zaburzonym stosunkiem między skutkami zmian klimatycznych a regionami 
odpowiedzialnymi za emisje; z zadowoleniem przyjmuje pierwszą dyskusję Rady 
Bezpieczeństwa ONZ na temat zagrożeń dla światowego bezpieczeństwa związanych 
ze zmianami klimatycznymi;
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Or. en

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 3
Ustęp 1 a (nowy)

1a. powtarza swój apel, że walka ze zmianami klimatycznymi nie może być nadal 
wyłącznie zadaniem dyplomatów zajmujących się kwestiami klimatu i polityków 
specjalizujących się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, lecz musi 
stać się osią działań Unii Europejskiej i jej państw członkowskich również w 
zakresie ogólnej polityki zagranicznej, handlowej oraz innych dziedzin politycznych;

Or. de

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 4
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wzywa UE, by dopasowała swoje działania i środki finansowe do wymogów polityki 
energetycznej i w zakresie klimatu;

Or. de

Poprawkę złożył Justas Vincas Paleckis

Poprawka 5
Ustęp 1 a (nowy)

1a. z zadowoleniem przyjmuje plany utworzenia sieci koordynatorów ds. energii,
których zadaniem byłoby wspieranie UE w sytuacjach wymagających wczesnej 
reakcji w przypadku kryzysu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego; podkreśla 
znaczenie stworzenia systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami dla 
środowiska naturalnego;

Or. en
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 6
Ustęp 2, tiret drugie i trzecie

- zwiększenie (skreślenie) dostaw energii oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego wszystkim państwom członkowskim przy jednoczesnym ograniczaniu
wzrostu jej cen;

- wspieranie współpracy pomiędzy gospodarkami europejskimi, a ich krajami 
sąsiadującymi na zasadach wzajemności i poszanowania umów międzynarodowych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 7
Ustęp 2, tiret trzecie

- wspieranie współpracy pomiędzy gospodarkami europejskimi a ich krajami 
sąsiadującymi, co przewiduje się między innymi w traktacie Euratom;

Or. el

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 8
Ustęp 2, tiret trzecie

- wspieranie współpracy pomiędzy gospodarkami europejskimi a ich krajami 
sąsiadującymi, ponieważ obecnie nie odczuwa się istnienia uczciwej konkurencji na 
europejskim rynku energetycznym;

Or. de

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 9
Ustęp 2 a (nowy)

2a. uznaje potrzebę pełnego pokrycia bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania 
odbiorców wspólnoty na paliwa i energię, które stanowią podstawową i nieodłączną 
część starań Unii na rzecz bezpieczeństwa energetycznego przy zachowaniu 
wymagań ochrony środowiska naturalnego;
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Or. pl

Poprawkę złożyła Satu Hassi, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 10
Ustęp 2 a (nowy)

2a. utrzymuje, że obniżenie globalnych emisji nie może prowadzić do innych zagrożeń, 
takich jak rozprzestrzenianie broni jądrowej lub terroryzm;

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 11
Ustęp 3

3. podkreśla wagę przyjęcia podejścia zintegrowanego, które jest kluczem do 
zapewnienia spójności pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi aspektami polityki 
energetycznej oraz pomiędzy polityką energetyczną a innymi powiązanymi z nią 
działaniami UE; zwraca uwagę, że zależność UE od importowanej energii wpływa 
znacząco na niezależne podejmowanie decyzji w innych obszarach polityki; 
podkreśla w związku z tym potrzebę zdecydowanych działań na rzecz wspierania 
rozwoju i wykorzystania lokalnych źródeł energii;

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 12
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa UE, by za pośrednictwem wspólnej polityki zagranicznej wzmocniła swoją 
wiarygodność również w zakresie zagadnień energetycznych;

Or. de
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Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 13
Ustęp 4

4. podkreśla konieczność stworzenia mocniej powiązanego i bardziej zintegrowanego 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu dla uzyskania skutecznej i wspólnej 
europejskiej polityki zagranicznej w dziedzinie energii; podkreśla znaczenie 
„mówienia jednym głosem” w stosunkach z krajami trzecimi w celu 
zagwarantowania jednolitego przekazu w dialogu na poziomie UE, państw 
członkowskich lub przemysłu;

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 14
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa UE, by budowie rurociągu bałtyckiego między Rosją a Niemcami 
towarzyszyło odpowiednio wczesne sporządzenie szczegółowych analiz 
środowiskowych (na przykład dotyczących broni i amunicji pozostałej na dnie 
morza), które wykluczą wszelkie ryzyko dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego; 
w przypadku zmiany przebiegu trasy rurociągu należy zapewnić przestrzeganie 
obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska;

Or. de

Poprawkę złożył Justas Vincas Paleckis

Poprawka 15
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa do większej otwartości i konsultacji w celu zagwarantowania, że obawy 
związane ze środowiskiem i bezpieczeństwem zostaną rozwiane przed rozpoczęciem 
budowy gazo- i ropociągów, w tym podwodnego rurociągu w rejonie Morza 
Bałtyckiego;

Or. en
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Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 16
Ustęp 5

5. wzywa państwa członkowskie do promowania działań mających na celu zwiększenie 
wydajności energetycznej, zapobieganie marnotrawieniu energii oraz poszerzenie 
źródeł energii odnawialnej jako najbardziej efektywnej polityki ochrony środowiska;

Or. el

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 17
Ustęp 5

5. wzywa państwa członkowskie do promowania działań mających na celu zwiększenie 
wydajności energetycznej, w tym takich konkretnych środków, jak zniesienie 
podatku VAT na skuteczne środki służące zwiększaniu wydajności, jak na przykład 
izolacja, oraz rozwój źródeł niskoemisyjnej energii odnawialnej jako najbardziej 
efektywnej polityki ochrony środowiska;

Or. en

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 18
Ustęp 5

5. wzywa państwa członkowskie do promowania działań mających na celu zwiększenie 
wydajności energetycznej oraz poszerzenie źródeł energii odnawialnej jako 
najbardziej efektywnej polityki ochrony środowiska; podkreśla wagę zapobiegania 
nadmiernemu zużyciu energii i w związku z tym wzywa państwa członkowskie do 
wspierania transportu publicznego oraz rozwoju infrastruktury tegoż transportu, a 
także rozwoju i modernizacji ogrzewania komunalnego; podkreśla w tym kontekście, 
że w przypadku kryzysu energetycznego ogrzewanie komunalne ułatwia 
przestawienie się na inne źródło energii;

Or. en
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Poprawkę złożyła Satu Hassi, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 19
Ustęp 5 a (nowy)

5a. uważa, że w kontekście zachęt do wykorzystania biopaliw lub biomasy w Unii 
Europejskiej konieczne jest, by UE zagwarantowała, iż nie zagraża to światowemu 
bezpieczeństwu żywnościowemu, nie prowadzi do wzrostu presji na naturalne lasy i 
rozprzestrzenienia się monokultur lub egzotycznych gatunków roślin lub nasilenia 
się zmian klimatycznych wskutek wycinania lasów tropikalnych; 

Or. en

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 20
Ustęp 5 a (nowy)

5a. uważa, że przy odpowiednio zrównoważonych krajowych systemach podatkowych 
można zwiększyć wydajność energetyczną w państwach członkowskich i zapobiec 
niepotrzebnemu zużyciu energii;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 21
Ustęp 6, wstęp

6. wzywa UE do zainicjowania wspólnych międzynarodowych działań mających 
ograniczyć niezrównoważony wzrost popytu na energię oraz doprowadzić do przejścia 
na gospodarkę o niskim zużyciu energii; działania te powinny przyczynić się do 
osiągnięcia następujących celów:

Or. pl

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 22
Ustęp 6, tiret drugie

- wspierania rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (wiatrowej, 
słonecznej, biomasy, wodnej lub geotermalnej) na obszarze UE oraz krajów trzecich, 
łącznie z włączeniem do unijnej polityki w dziedzinie rozwoju większej liczby 
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programów na rzecz czystej i wydajnej energii, co zapewni sprawiedliwy przepływ 
technologii, a tym samym przyniesie UE korzyści w postaci pozycji lidera rozwoju 
rynków międzynarodowych; 

Or. el

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 23
Ustęp 6, tiret drugie

- wspierania rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (wiatrowej, 
słonecznej, biomasy, wodnej lub geotermalnej) na obszarze UE oraz krajów trzecich, 
co zapewni sprawiedliwy przepływ technologii, a tym samym przyniesie UE korzyści 
w postaci pozycji lidera rozwoju rynków międzynarodowych, przy czym rozwój i 
wykorzystanie wspomnianych wyżej odnawialnych form energii wymaga 
uwzględnienia, że źródła te stają się rentowne dopiero po pewnym okresie 
przejściowym; 

Or. de

Poprawkę złożył Justas Vincas Paleckis

Poprawka 24
Ustęp 6 a (nowy)

6a. jest świadomy odmiennych stanowisk państw członkowskich oraz otwartej kwestii 
przyszłości sektora energii jądrowej w Unii Europejskiej; wzywa do podjęcia w 
państwach członkowskich szerszej dyskusji na temat roli energii jądrowej we 
wzmacnianiu bezpieczeństwa dostaw energii oraz walce ze zmianami klimatycznymi;

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 25
Ustęp 6 b (nowy)

6b. wzywa UE do podjęcia dialogu z USA i Azją dotyczącego wyraźnego zwiększenia 
wydajności energetycznej oraz wzmocnienia wpływu na państwa Azji Środkowo-
Wschodniej;

Or. de
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 26
Ustęp 6 c (nowy)

6c. wzywa UE do wywierania większego wpływu w zakresie bezpieczeństwa i dostaw 
energii na regiony Azji Środkowo-Wschodniej;

Or. de

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 27
Ustęp 7

7. wzywa UE do budowania szczególnego dialogu w zakresie kwestii związanych z 
energią z krajami rozwijającymi się oraz do wykorzystania instrumentów dostępnych 
Wspólnocie (takich jak niedawno utworzony Globalny Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej) w celu zapewnienia dodatkowych funduszy 
na udoskonalenie zdecentralizowanych, odnawialnych źródeł pozyskiwania energii, na 
zwiększenie dostępu do energii oraz na utrzymanie zrównoważonego wzrostu w tych 
regionach, a także na leżący we wspólnym interesie rozwój infrastruktury 
energetycznej, wspierając przy tym technologie wydajne pod względem 
energetycznym o niższej emisji dwutlenku węgla.

Or. el

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 28
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa Unię Europejską, by poza wspieraniem finansowym krajów rozwijających się 
udostępniła również na skalę międzynarodową swoje technologie i weszła w dialog z 
tymi krajami; UE powinna przy tym odgrywać rolę pioniera, a wykorzystanie 
wspólnej infrastruktury energetycznej należy postrzegać jako cel długoterminowy;

Or. de
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Poprawkę złożyła Satu Hassi, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 29
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa UE do aktywnego poszukiwania nowych form partnerstw energetycznych z 
krajami, które dysponują dużym potencjałem produkcji wodoru lub energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i eksportu energii, pochodzącej między 
innymi ze skoncentrowanej energii słonecznej;

Or. en

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 30
Ustęp 7 a (nowy)

7a. podkreśla, że rosnąca zależność Unii Europejskiej od importu energii może się 
wiązać z trudnymi sytuacjami natury politycznej; stwierdza z zaniepokojeniem, że 
krytyka sytuacji w zakresie praw człowieka w krajach eksportujących gaz i ropę 
często nie jest wyrażana ze wskazaną dobitnością z obawy przed ograniczeniem 
dostaw;

Or. de

Poprawkę złożył Justas Vincas Paleckis

Poprawka 31
Ustęp 7 a (nowy)

7a. podkreśla, że do nowego porozumienia między UE a Rosją należy włączyć zasadę 
rozwoju technologii, które są przyjazne dla środowiska i wydajne pod względem 
energetycznym; podkreśla znaczenie wzmocnienia współpracy między UE a Rosją w 
kwestiach związanych ze środowiskiem naturalnym w ramach wymiaru północnego;

Or. en

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 32
Ustęp 7 b (nowy)

7b. podkreśla, że mimo ogromnej wagi zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii 
również przy pomocy środków polityki zagranicznej, nigdy nie należy podawać w 
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wątpliwość najważniejszych celów polityki zagranicznej Unii Europejskiej i jej 
państw członkowskich, takich jak przestrzeganie praw człowieka, wspieranie 
demokracji i zasad państwa prawa oraz partnerstwa transatlantyckiego, a przede 
wszystkim zagwarantowanie pokoju;

Or. de

Poprawkę złożyła Satu Hassi, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 33
Ustęp 7 b (nowy)

7b. wzywa do pilnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na klimat pomocy 
zewnętrznej UE oraz wsparcia międzynarodowych instytucji finansowych; uznaje 
priorytetowy charakter osiągnięcia milenijnych celów rozwoju dla krajów 
rozwijających się; wyraża przekonanie, że inteligentne technologie energetyczne, 
odnawialne źródła energii oraz wydajność energetyczna mają szczególnie duży 
potencjał i mogą zwiększyć dostęp do energii bez wzrostu emisji, jednocześnie 
gwarantując mniejszą zależność od zewnętrznych źródeł energii i realizację celów 
związanych z klimatem oraz w zakresie rozwoju;

Or. en

Poprawkę złożyła Satu Hassi, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 34
Ustęp 7 c (nowy)

7c. popiera proponowane partnerstwo energetyczne z Afryką; jednak usilnie zaleca 
zawarcie podobnego partnerstwa z Chinami i Indiami, mając na uwadze bardzo
szybki wzrost emisji gazów cieplarnianych w tych krajach oraz pilną potrzebę 
wsparcia ich w rozwijaniu potencjału oraz inwestowaniu w odnawialne źródła 
energii i technologie wydajne pod względem energetycznym;

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 35
Ustęp 7 a (nowy)

7a. uważa, że utworzenie europejskiego organu regulacyjnego przyczyni się znacząco do 
stworzenia europejskiej polityki zagranicznej w zakresie energii;
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Or. el


