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6.12.2018 A8-0409/49 

Poprawka  49 

Florent Marcellesi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) do 8 650 000 000 EUR na cele 

szczegółowe, o których mowa w art. 3 

ust. 2 lit. b), z czego maksymalnie 10 % na 

projekty transgraniczne w dziedzinie 

energii odnawialnej; 

b) 7 675 244 000 EUR w cenach 

stałych (8 650 000 000 EUR według cen 

bieżących) na cele szczegółowe, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 lit. b), z czego co 

najmniej 15 % na projekty transgraniczne 

w dziedzinie energii odnawialnej; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/50 

Poprawka  50 

Florent Marcellesi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) działania wspierające projekty 

będące przedmiotem wspólnego 

zainteresowania, jak określono w art. 14 

rozporządzenia (UE) nr 347/2013; 

a) działania wspierające projekty 

będące przedmiotem wspólnego 

zainteresowania, jak określono w art. 14 

rozporządzenia (UE) nr 347/2013, które 

wchodzą w zakres kategorii dotyczącej 

infrastruktury energetycznej, określonej w 

załączniku II.I; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/51 

Poprawka  51 

Florent Marcellesi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) działania obejmujące wyłączne 

zastosowanie wodoru z odnawialnych 

źródeł energii lub biometanu, które 

spełniają kryteria kwalifikowalności 

zgodnie z metodologią opracowaną przez 

Komisję Europejską. Obejmują one 

przynajmniej następujące elementy: 

 (i) wykaz obowiązkowych dostosowań 

technicznych, które należy wprowadzić; 

 (ii) minimalny współczynnik efektywności 

i cyklu życia, który należy uzyskać; 

 (iii) ogólny zrównoważony charakter i 

obniżenie emisji gazów cieplarnianych, 

które należy osiągnąć. 

 Komisja przyjmuje akty delegowane 

zgodnie z art. 24 w celu określenia 

metodologii. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/52 

Poprawka  52 

Florent Marcellesi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b b (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) działania związane z projektami w 

zakresie infrastruktury energetycznej, 

które przyczyniają się do poprawy 

efektywności energetycznej, jeżeli projekty 

te mają wpływ na transgraniczne 

przepływy energii, m.in. za pośrednictwem 

regulacji zapotrzebowania i inteligentnych 

sieci energetycznych; 

 w sektorze energii następujące działania 

nie kwalifikują się do otrzymania pomocy 

finansowej Unii na podstawie niniejszego 

rozporządzenia: 

 (i) działania w zakresie produkcji, 

przetwarzania, przesyłu, dystrybucji, 

składowania lub spalania paliw 

kopalnych; 

 (ii) działania w zakresie transportu 

zasobów kopalnych w ramach projektów 

dotyczących gazu o obniżonej emisyjności 

pochodzącego ze źródeł odnawialnych. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/53 

Poprawka  53 

Florent Marcellesi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Wytyczne sektorowe (wytyczne 

TEN) oraz wykazy projektów będących 

przedmiotem wspólnego zainteresowania 

w dziedzinie energii poddaje się 

przeglądowi przed nowym okresem 

wydatkowania środków, aby dostosować je 

do celów w dziedzinie energii i klimatu na 

rok 2030 i do długoterminowych ścieżek 

dekarbonizacji, a także z myślą o 

włączeniu zasady „efektywność 

energetyczna przede wszystkim” do oceny 

potrzeb inwestycyjnych, oceny projektów i 

procesu wyboru projektów.  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/54 

Poprawka  54 

Florent Marcellesi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część I a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Ia Monitorowanie pod kątem klimatu 

i uodparnianie na klimat w przypadku 

wszystkich przydzielonych zasobów 

 Aby zapewnić realizację przewidzianych w 

niniejszym rozporządzeniu celów 

dotyczących uwzględniania kwestii 

klimatu, Komisja wprowadza system 

monitorowania pod kątem klimatu w 

odniesieniu do wszystkich przydzielonych 

środków i faktycznych wydatków na 

podstawie systemu wskaźników z Rio, z 

rozróżnieniem na łagodzenie zmiany 

klimatu i przystosowywanie się do niej 

oraz różne sektory i ich ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych. 

 Uodparnianie na klimat wykracza poza 

obecne metody ustalania cen uprawnień 

do emisji oraz metody obliczania śladu 

CO2 i obejmuje co najmniej następujące 

kryteria: 

 a) włączenie zasady „efektywność 

energetyczna przede wszystkim” 

 b) długoterminowy wpływ środowiskowy i 

społeczny 

 c) ocena cyklu życia projektów z myślą o 

zmniejszeniu do minimum szkodliwych 

skutków oraz maksymalnym zwiększeniu 
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korzyści z punktu widzenia łagodzenia 

zmiany klimatu i przystosowywania się do 

niej. W tym celu prowadzi się ocenę na 

podstawie wytycznych do opracowania 

przez Komisję, przy założeniu scenariusza 

przewidującego ograniczenie wzrostu 

temperatury do 1,5°C w ramach 

sektorowych ścieżek dekarbonizacji. 

Or. en 

 

 


