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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyli Alejo Vidal-Quadras Roca, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Poprawka 1
Odniesienia, tiret ósme

skreślone

Or. en

Poprawkę złożyli Alejo Vidal-Quadras Roca, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Poprawka 2
Odniesienia, tiret dziewiąte

skreślone

Or. en
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Poprawkę złożyli Alejo Vidal-Quadras Roca, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Poprawka 3
Odniesienia, tiret dwunaste

skreślone

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alexander Alvaro, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, Edit 
Herczog, Anne Laperrouze, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, 
András Gyürk, Ján Hudacký, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Giles 
Chichester, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij

Poprawka 4
Odniesienia (nowe)

- uwzględniając rezolucję z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wkładu w dotyczącą 
strategii lizbońskiej debatę w ramach wiosennego szczytu Rady Europejskiej 2006,

Or. en

Poprawkę złożyli Alejo Vidal-Quadras Roca, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, 
Dominique Vlasto, Giles Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark, Edit Herczog

Poprawka 5
Odniesienia (nowe)

- uwzględniając rezolucję z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wkładu w dotyczącą 
strategii lizbońskiej debatę w ramach wiosennego szczytu Rady Europejskiej 2006 ,

Or. en

Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia A (nowy)

A. mając na uwadze wzrastającą zależność Europy od paliw kopalnych w świecie, w 
którym nadal wzrastał będzie globalny popyt na ropę i gaz, natomiast ich globalne 
dostawy pochodzić będą z bardzo ograniczonej liczby regionów geograficznych,

Or. en
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Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia B (nowy)

B. mając na uwadze, że prognozy oparte na obecnie stosowanych strategiach wskazują, 
że do roku 2030 zależność Europy od przywozu energii będzie kształtowała się na 
poziomie blisko 70% całkowitego zapotrzebowania na energię, przy 90% 
uzależnieniu w przypadku ropy i 80% w przypadku gazu,

Or. en

Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia C (nowy)

C. mając na uwadze, że bardziej intensywne wykorzystanie paliw kopalnych jako źródła 
energii doprowadzi do zwiększenia globalnego poziomu emisji CO2,

Or. en

Poprawkę złożyła Mechtild Rothe

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia D (nowy)

D. mając na uwadze, że UE znalazła się w obliczu nowej sytuacji w dziedzinie 
energetyki i że w przypadku braku podjęcia działań dojdzie do dalszego zwiększenia
zależności Europy od paliw kopalnych w świecie, w którym nadal wzrastał będzie 
globalny popyt na ropę i gaz, natomiast ich globalne dostawy pochodzić będą z 
bardzo ograniczonej liczby regionów geograficznych,

Or. en

Poprawkę złożyła Mechtild Rothe

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia E (nowy)

E. mając na uwadze, że przed rokiem 2012 powinien zostać złożony wniosek 
legislacyjny mający na celu harmonizację i uproszczenie stosowanej metodologii, 
przy zapewnieniu większej przejrzystości i precyzji danych, którego celem jest 
zapobieganie przyznawaniu nadmiernych limitów emisji, sprzedaż części uprawnień 
do emisji w ramach licytacji oraz ustanowienie pułapu w zakresie obrotu 
certyfikatami, a także mając na uwadze, że należy określić procentowy pułap 
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możliwości stosowania mechanizmu czystego rozwoju i wspólnego wdrażania w 
państwach trzecich.

Or. en

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia F (nowy)

F. mając na uwadze, że uzależnienie UE-25 od przywozu energii wynosi 48% (2002 r.) i 
zgodnie z prognozami, w roku 2030 osiągnie poziom 71%, jeżeli nie zostaną podjęte 
żadne dodatkowe środki, a także mając na uwadze, że pewność dostaw stanowi jeden 
z najważniejszych warunków bezpieczeństwa energetycznego,

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Jerzy Buzek, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Ján Hudacký, Edit 
Herczog, András Gyürk, Angelika Niebler

Poprawka 12
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie europejskiej strategii na 
rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, ale podkreśla fakt, iż 
Europejczycy muszą zdać sobie sprawę, że znaleźli się w całkowicie nowej sytuacji 
dotyczącej energii, która wymaga opracowania europejskiej polityki energetycznej 
gwarantującej opłacalną energię, pochodzącą w miarę możliwości z własnych źródeł
niezawierających węgla, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i 
zwalczaniu zmian klimatycznych; jest zdania, że energia powinna być dostarczana za 
pośrednictwem otwartych i uczciwych rynków, które niemniej jednak będą 
odzwierciedlać potrzebę zachowania konkurencyjności w kontekście globalnym;

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 13
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie europejskiej strategii na 
rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, ale podkreśla fakt, iż 
Europejczycy muszą zdać sobie sprawę, że znaleźli się w całkowicie nowej sytuacji 



AM\634125PL.doc 5/128 PE 378.878v01-00

PL

dotyczącej energii, która wymaga opracowania europejskiej polityki energetycznej 
gwarantującej opłacalną energię, pochodzącą w miarę możliwości z własnych źródeł
niezawierających węgla, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i 
zwalczaniu zmian klimatycznych; jest zdania, że energia powinna być dostarczana za 
pośrednictwem otwartych i uczciwych rynków, które niemniej jednak będą 
odzwierciedlać potrzebę zachowania konkurencyjności w kontekście globalnym;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 14
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie europejskiej strategii na 
rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, ale podkreśla fakt, iż 
Europejczycy muszą zdać sobie sprawę, że znaleźli się w całkowicie nowej sytuacji 
dotyczącej energii, która wymaga opracowania europejskiej polityki energetycznej 
gwarantującej opłacalną energię, pochodzącą w miarę możliwości z własnych źródeł
niezawierających węgla, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i 
zwalczaniu zmian klimatycznych; jest zdania, że energia powinna być dostarczana za 
pośrednictwem otwartych i uczciwych rynków, które niemniej jednak będą 
odzwierciedlać potrzebę zachowania konkurencyjności w kontekście globalnym;

Or. en

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 15
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie europejskiej strategii na 
rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, ale podkreśla fakt, iż 
Europejczycy muszą zdać sobie sprawę, że znaleźli się w całkowicie nowej sytuacji 
dotyczącej energii, która wymaga opracowania europejskiej polityki energetycznej 
gwarantującej opłacalną energię, pochodzącą w miarę możliwości z własnych źródeł
niezawierających węgla, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i 
zwalczaniu zmian klimatycznych; jest zdania, że energia powinna być dostarczana za 
pośrednictwem otwartych i uczciwych rynków, które niemniej jednak będą 
odzwierciedlać potrzebę zachowania konkurencyjności w kontekście globalnym;

Or. en
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Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 16
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie przez Komisję dokumentu strategicznego 
w sprawie polityki energetycznej, wyraża jednak ubolewanie, że w zielonej księdze
Komisji w sprawie europejskiej strategii na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i 
bezpiecznej energii nie uwzględniono należycie całości problemu; w szczególności 
jego krytykę budzi fakt, że w zielonej księdze zabrakło podstawowej analizy metod 
trwałego zapewnienia społeczeństwu stałych dostaw energii w perspektywie 
długoterminowej i w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, mając na 
uwadze, że zasoby ropy, gazu i uranu nie są niewyczerpane; podkreśla fakt, iż 
znaleźliśmy się w całkowicie nowej sytuacji dotyczącej energii, która wymaga 
opracowania europejskiej polityki energetycznej, skutecznie zapobiegającej 
powstawaniu w sektorze energetycznym struktur zbliżonych do karteli oraz 
gwarantującej opłacalną energię, pochodzącą w miarę możliwości z własnych źródeł, 
przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i zwalczaniu zmian 
klimatycznych (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 17
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie europejskiej strategii na 
rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, ale podkreśla potrzebę 
uznania, że warunki na szerszym, globalnym rynku ulegają ciągłym zmianom, w 
związku z czym zwraca uwagę na znaczenie poszerzenia obecnej perspektywy, 
skoncentrowanej wyłącznie na producentach i przyjęcia strategii systemowej 
uwzględniającej kwestie produkcji, dystrybucji i konsumpcji;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 18
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie europejskiej strategii na 
rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, ale podkreśla fakt, iż 
Europejczycy muszą zdać sobie sprawę, że znaleźli się w całkowicie nowej sytuacji 
dotyczącej energii, która wymaga opracowania europejskiej strategii energetycznej
mającej zagwarantować opłacalne bezpieczeństwo dostaw energetycznych
pochodzących z własnych źródeł, ochronę środowiska naturalnego a także zwalczanie
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zmian klimatycznych; popiera podejście Komisji do polityki energetycznej oparte na 
założeniu, że warunkiem gospodarczej konkurencyjności są stabilne i solidne ramy 
prawne, respektujące mechanizmy rynkowe; jest zdania, że energia powinna być 
dostarczana za pośrednictwem otwartych i uczciwych rynków, które niemniej jednak 
będą odzwierciedlać potrzebę zachowania konkurencyjności w kontekście globalnym;

Or. de

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 19
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie europejskiej strategii na 
rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, ale podkreśla fakt, iż 
Europejczycy muszą zdać sobie sprawę, że znaleźli się w całkowicie nowej sytuacji 
dotyczącej energii, która wymaga opracowania skutecznej, zdecentralizowanej 
europejskiej polityki energetycznej, opartej na zasadach oszczędzania, wydajności i 
odnawialnych źródłach energii oraz gwarantującej opłacalną energię, pochodzącą w 
miarę możliwości z własnych źródeł, przy jednoczesnej ochronie środowiska 
naturalnego i zwalczaniu zmian klimatycznych; jest zdania, że energia powinna być 
dostarczana za pośrednictwem otwartych i uczciwych rynków (skreślenie);

Or. it

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 20
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie europejskiej strategii na 
rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii oraz podkreśla fakt, iż 
Europa musi stworzyć wizję europejskiej polityki energetycznej gwarantującej 
opłacalną energię, (skreślenie) w miarę możliwości o dużej pewności dostaw, np. 
pochodzącą z własnych źródeł, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i 
zwalczaniu zmian klimatycznych. Energia taka powinna być dostarczana za 
pośrednictwem otwartych i uczciwych rynków, sprzyjających konkurencyjności UE w 
kontekście globalnym;

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 21
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie europejskiej strategii na 
rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii oraz podkreśla fakt, iż 
Europa musi stworzyć wizję europejskiej polityki energetycznej gwarantującej 
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opłacalną energię, (skreślenie) w miarę możliwości o dużej pewności dostaw, np. 
pochodzącą z własnych źródeł, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i 
zwalczaniu zmian klimatycznych. Energia taka powinna być dostarczana za 
pośrednictwem otwartych i uczciwych rynków, sprzyjających konkurencyjności UE w 
kontekście globalnym;

Or. en

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 22
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie europejskiej strategii 
na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, ale podkreśla fakt, iż 
Europejczycy muszą zdać sobie sprawę, że znaleźli się w całkowicie nowej sytuacji 
dotyczącej energii, która wymaga opracowania europejskiej polityki energetycznej 
gwarantującej opłacalną energię, pochodzącą w miarę możliwości z własnych źródeł, 
przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i zwalczaniu zmian 
klimatycznych; jest zdania, że energia powinna być dostarczana za pośrednictwem 
otwartych i uczciwych rynków (skreślenie); uznaje, że przy założeniu 
nierozerwalności trzech filarów polityki energetycznej (zrównoważonego rozwoju, 
konkurencyjności i bezpieczeństwa dostaw) dominującą rolę powinny odgrywać 
kwestie bezpieczeństwa dostaw;

Or. pl

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 23
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie europejskiej strategii na 
rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii oraz podkreśla fakt, iż 
Europa musi stworzyć wizję europejskiej polityki energetycznej gwarantującej 
opłacalną energię (skreślenie) przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i 
zwalczaniu zmian klimatycznych; jest zdania, że energia powinna być dostarczana za 
pośrednictwem otwartych i uczciwych rynków, które niemniej jednak będą 
odzwierciedlać potrzebę zachowania konkurencyjności w kontekście globalnym;

Or. en

Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 24
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie europejskiej strategii na 
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rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, ale podkreśla fakt, iż 
Europejczycy muszą zdać sobie sprawę, że znaleźli się w całkowicie nowej sytuacji 
dotyczącej energii, która wymaga opracowania wspólnej europejskiej polityki 
energetycznej gwarantującej opłacalną energię (skreślenie), przy jednoczesnej 
ochronie środowiska naturalnego i zwalczaniu zmian klimatycznych; jest zdania, że 
energia powinna być dostarczana za pośrednictwem otwartych i uczciwych rynków, 
które niemniej jednak będą odzwierciedlać potrzebę zachowania konkurencyjności w 
kontekście globalnym;

Or. en

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 25
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie europejskiej strategii na 
rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, ale podkreśla fakt, iż 
Europejczycy muszą zdać sobie sprawę, że znaleźli się w niełatwej sytuacji dotyczącej 
energii, która wymaga opracowania europejskiej polityki energetycznej gwarantującej 
opłacalną energię, pochodzącą w miarę możliwości z własnych źródeł, przy 
jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i zwalczaniu zmian klimatycznych; jest 
zdania, że energia powinna być dostarczana za pośrednictwem otwartych i uczciwych 
rynków, które niemniej jednak będą odzwierciedlać potrzebę zachowania 
konkurencyjności w kontekście globalnym; Or. en

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 26
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie europejskiej strategii na 
rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, ale podkreśla fakt, iż 
Europejczycy muszą zdać sobie sprawę, że znaleźli się w całkowicie nowej sytuacji 
dotyczącej energii, która wymaga opracowania europejskiej polityki energetycznej 
gwarantującej opłacalną energię, pochodzącą w miarę możliwości z własnych źródeł
niezawierających węgla, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i 
zwalczaniu zmian klimatycznych; jest zdania, że energia powinna być dostarczana za 
pośrednictwem otwartych i uczciwych rynków, które niemniej jednak będą 
odzwierciedlać potrzebę zachowania konkurencyjności w kontekście globalnym;

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
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Werner Langen, Dominique Vlasto, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Jan Hudacky, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Poprawka 27
Ustęp 1a (nowy)

1a. podkreśla, że doświadczenia ubiegłej zimy oraz drastyczny wzrost zapotrzebowania 
na energię ze strony szybko rozwijających się gospodarek (tzn. Chin, Indii) wyraźnie
pokazują, że chcąc zagwarantować rzeczywiste bezpieczeństwo dostaw energii nie 
można rezygnować z żadnego źródła energii; należy wyjść poza tradycyjne koncepcje 
ideologiczne;

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 28
Ustęp 1a (nowy)

1a. podkreśla, że doświadczenia ubiegłej zimy oraz drastyczny wzrost zapotrzebowania 
na energię ze strony szybko rozwijających się gospodarek (tzn. Chin, Indii) wyraźnie
pokazują, że chcąc zagwarantować rzeczywiste bezpieczeństwo dostaw energii nie 
można rezygnować z żadnego źródła energii; należy wyjść poza tradycyjne koncepcje 
ideologiczne;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 29
Ustęp 1a (nowy)

1a. podkreśla, że doświadczenia ubiegłej zimy oraz drastyczny wzrost zapotrzebowania 
na energię ze strony szybko rozwijających się gospodarek (tzn. Chin, Indii) wyraźnie
pokazują, że chcąc zagwarantować rzeczywiste bezpieczeństwo dostaw energii nie 
można rezygnować z żadnego źródła energii; należy wyjść poza tradycyjne koncepcje 
ideologiczne;

Or. en

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 30
Ustęp 1a (nowy)

1a. podkreśla, że doświadczenia ubiegłej zimy oraz drastyczny wzrost zapotrzebowania 
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na energię ze strony szybko rozwijających się gospodarek (tzn. Chin, Indii) wyraźnie
pokazują, że chcąc zagwarantować rzeczywiste bezpieczeństwo dostaw energii nie 
można rezygnować z żadnego źródła energii; należy wyjść poza tradycyjne koncepcje 
ideologiczne;

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Jerzy Buzek, Paul Rübig

Poprawka 31
Ustęp 1b (nowy)

1b. podkreśla, że Komisja stwierdziła w swojej zielonej księdze, że zagwarantowanie 
dostaw energii w Europie w perspektywie długoterminowej wymaga zainwestowania 
w europejski rynek energetyczny kwoty 1 mld euro; zwraca również uwagę na fakt, 
że nie można przyjąć, że inwestycje te będą mogły zostać sfinansowane ze środków 
publicznych, w związku z czym istotne znaczenie ma zaangażowanie podmiotów z 
sektora energetycznego w Unii Europejskiej w dalsze uzgodnienia dotyczące polityki 
energetycznej;

Or. en

Poprawkę złożył Jerzy Buzek

Poprawka 32
Ustęp 1b (nowy)

1b. podkreśla potrzebę opracowania wspólnej polityki energetycznej w zakresie regulacji 
dotyczących rynku wewnętrznego, jak również aspektów zewnętrznych, przy 
uwzględnieniu interesów politycznych i gospodarczych wszystkich państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożył Jerzy Buzek

Poprawka 33
Ustęp 1c (nowy)

1c. podkreśla znaczenie opracowania traktatu ustanawiającego paneuropejską 
wspólnotę energetyczną;

Or. en
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Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 34
Ustęp 1a (nowy)

1a. wzywa Radę Europejską, by na szczycie wiosną 2007 r. przyjęła plan działania 
obejmujący co najmniej następujące elementy: zapewnienie, by konsumenci znaleźli 
się w centrum polityki energetycznej, radykalna reforma unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS), aby skłonić operatorów rynkowych do inwestycji w 
gospodarkę opartą na niskiej emisji dwutlenku węgla, zgodnie z wyznaczonym celem 
w zakresie poziomu emisji dwutlenku węgla w UE do roku 2020 r., w tym 
obligatoryjnym celem dotyczącym uzyskiwania do 2020 r. 25% energii ze źródeł 
odnawialnych oraz wiążącym celem w zakresie emisji z samochodów, istotne 
zwiększenie wydajności zużycia energii, bardziej rygorystyczne przepisy w zakresie 
polityki konkurencji oraz pełne uwolnienie własności sieci energetycznych, ustalenie 
minimalnych wiążących wytycznych dla organów regulacyjnych, w tym dotyczących 
procedury powoływania organów regulacyjnych, niezależności, przejrzystości 
i odpowiedzialności, ambitna strategia badawczo-rozwojowa w dziedzinie technologii 
czystej energii, wspólna strategia w dziedzinie zagranicznej polityki energetycznej 
oraz pełne wdrożenie wszystkich obowiązujących przepisów energetycznych UE;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 35
Ustęp 1a (nowy)

1a proponuje przeprowadzenie ogólnoeuropejskiej perspektywicznej analizy średnio- i 
długoterminowej podaży i popytu, w celu ustalenia potrzeb inwestycyjnych, w 
szczególności w zakresie produkcji oraz zapewnienia większej widoczności
operatorom;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 36
Ustęp 1a (nowy)

1a. wyraża bardzo głębokie zaniepokojenie faktem, że w zielonej księdze nie 
uwzględniono w ogóle znaczenia polityki zagranicznej w problematyce 
energetycznej; za niezrozumiały uznaje fakt, że zabrakło omówienia podstawowego 
problemu, jakim są ograniczone światowe zasoby tradycyjnych nośników energii 
oraz związane z tym ryzyko konfliktów i wojen; wyraża ubolewanie, że nie zbadano 
roli Unii Europejskiej w tym kontekście oraz zabrakło szczegółowego rozpatrzenia 
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związku między jej strategiami wojskowymi i strategiami bezpieczeństwa oraz 
kwestią zabezpieczenia energii i surowców, przedstawionego np. w europejskim 
dokumencie nt. obrony; uważa, że w strategii energetycznej UE należy wyraźnie 
odrzucić plany i analizy wojskowe oraz przedstawić propozycje i potencjalne 
rozwiązania ukazujące możliwe sposoby zapewnienia, z wykorzystaniem pokojowych 
metod, długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii oraz skutecznego 
przeciwdziałania dalszej destabilizacji państw i regionów bogatych w surowce;

Or. de

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 37
Ustęp 1a (nowy)

1a. podkreśla, że doświadczenie ubiegłej zimy oraz drastyczny wzrost zapotrzebowania 
na energię ze strony rozwijających się gospodarek azjatyckich, takich jak Indie i 
Chiny, wyraźnie pokazują, że chcąc zagwarantować rzeczywiste bezpieczeństwo 
dostaw nie można rezygnować z żadnego źródła energii;

Or. de

Poprawkę złożył Esko Seppänen
Poprawka 38
Ustęp 1a (nowy)

1a utrzymuje, że wiele stanowisk przedstawionych poniżej w niniejszej rezolucji nie 
znajduje właściwej podstawy prawnej w obecnych traktatach EWG;

Or. fi

Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 39
Ustęp 1a (nowy)

1a podkreśla, że w dłuższej perspektywie czasowej, UE powinna dążyć do uzyskania 
wysokiego poziomu niezależności i wydajności energetycznej, w oparciu o produkcję 
czystej energii na terytorium UE oraz nowe rozwiązania; jest zdania, że można to 
osiągnąć poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym 
zużyciu energii, radykalne zwiększenie wydajności energetycznej europejskiej 
gospodarki oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla w obecnie stosowanych 
technologiach energetycznych;

Or. en
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Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 40
Ustęp 1b (nowy)

1b proponuje, by analiza kosztów i korzyści skoncentrowała się na wkładzie 
poszczególnych źródeł energii w realizację trzech celów UE w dziedzinie energii, a 
mianowicie bezpieczeństwa dostaw, konkurencyjności oraz trwałości środowiska 
naturalnego;

Or. fr

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 41
Ustęp 1a (nowy)

1a. wzywa Unię, by w ramach wysiłków podejmowanych na rzecz zapewnienia trwałych, 
konkurencyjnych i bezpiecznych dostaw energii skoncentrowała się na już 
posiadanych kompetencjach oraz skorzystała z istniejących instrumentów, których 
potencjał nie został dotąd w pełni wykorzystany. Aby osiągnąć ten cel:

a. wzywa się Komisję i państwa członkowskie do aktywnych działań na rzecz 
pomyślnego zakończenia kształtowania dynamicznego rynku wewnętrznego. Jest to 
konieczne dla otwarcia się na bardziej intensywną konkurencję transgraniczną, 
bezpieczniejsze dostawy, niższe ceny, szerszy wybór źródeł energii oraz różnorodność
dostawców;

b. Komisja powinna w sposób priorytetowy traktować rozwój transeuropejskich sieci 
jako instrumentów regionalnych służących zapewnieniu wzajemnie połączonej 
elektroenergetycznej sieci przesyłowej w celu zabezpieczenia dostaw, poprawy 
redundancji oraz zwiększenia dystrybucji energii z różnych obszarów UE;

c. wzywa się państwa członkowskie do pełnego wykorzystania wspólnej polityki 
handlowej w celu osiągnięcia równego stopnia zależności od różnych dostawców 
energii dla UE, przy równoczesnym zabezpieczeniu interesów poszczególnych 
państw członkowskich w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w dziedzinie 
dostaw energii.

d. Komisja powinna stosować przepisy dotyczące konkurencji w odniesieniu do 
wszystkich zainteresowanych stron na rynku wewnętrznym, zarówno krajowych, jak 
i zagranicznych;

Or. en
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Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 42
Ustęp 2, wprowadzenie

2. uznaje, że zmiany klimatyczne powodują poważne problemy wymagające 
natychmiastowych działań UE oraz podtrzymuje twierdzenie, że energia jądrowa nie 
może być uznawana za rozwiązanie w tym zakresie, ze względu na związane z nią 
zagrożenia i nierozstrzygnięte problemy (np. z unieszkodliwianiem odpadów 
jądrowych); w związku z tym jest zdania, że istnieje potrzeba stworzenia wizji polityki 
europejskiej skoncentrowanej na oszczędzaniu energii, jej efektywnym 
wykorzystaniu i odnawialnych źródłach energii oraz sporządzenia jasnego planu, aby 
ten cel osiągnąć; jest zdania, że transport jest jednym z kluczowych elementów takiej 
trwałej polityki energetycznej, dlatego należy go w pełni uwzględnić:

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jerzy Buzek, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Paul Rübig, Edit Herczog, Angelika Niebler

Poprawka 43
Ustęp 2

2. uznaje, że zmiany klimatyczne powodują trudne do rozwiązania problemy 
wymagające międzynarodowych działań UE i jest zdania, że do roku 2050 
przeważająca część energii w UE powinna pochodzić ze źródeł niezawierających 
węgla lub też powinna być uzyskiwana za pośrednictwem technologii 
powstrzymujących emisje gazów cieplarnianych. W związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje przewodnią rolę UE w negocjacjach międzynarodowych oraz 
opracowanie najszerszego z możliwych systemu handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS) w zakresie gazów cieplarnianych:

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 44
Ustęp 2

2. uznaje, że zmiany klimatyczne powodują trudne do rozwiązania problemy 
wymagające międzynarodowych działań UE i jest zdania, że do roku 2050 
przeważająca część energii w UE powinna pochodzić ze źródeł niezawierających 
węgla lub też powinna być uzyskiwana za pośrednictwem technologii 
powstrzymujących emisje gazów cieplarnianych. W związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje przewodnią rolę UE w negocjacjach międzynarodowych oraz
opracowanie najszerszego z możliwych systemu handlu uprawnieniami do emisji 
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(ETS) w zakresie gazów cieplarnianych:

Or. en

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 45
Ustęp 2

2. uznaje, że zmiany klimatyczne powodują trudne do rozwiązania problemy 
wymagające międzynarodowych działań UE i jest zdania, że do roku 2050 
przeważająca część energii w UE powinna pochodzić ze źródeł niezawierających 
węgla lub też powinna być uzyskiwana za pośrednictwem technologii 
minimalizujących emisje gazów cieplarnianych. W związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje przewodnią rolę UE w negocjacjach międzynarodowych oraz 
opracowanie najszerszego z możliwych systemu handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS) w zakresie gazów cieplarnianych:

Or. en

Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 46
Ustęp 2, wprowadzenie

2. podkreśla, że zmiany klimatyczne stanowią jedno z głównych i wzbudzających 
największe obawy wyzwań w zakresie środowiska naturalnego, wymagające 
natychmiastowych i ambitnych działań w ramach UE oraz na skalę światową i jest 
zdania, że do roku 2050 przeważająca część energii w UE musi pochodzić ze źródeł 
niezawierających węgla i że w związku z tym istnieje potrzeba sporządzenia jasnego 
planu, aby ten cel osiągnąć:

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 47
Ustęp 2, wprowadzenie

2. uznaje, że zmiany klimatyczne powodują poważne problemy wymagające 
natychmiastowych ogólnoświatowych działań. Do roku 2050 przeważająca część 
energii w UE musi pochodzić ze źródeł niepowodujących zwiększenia ilości 
dwutlenku węgla w atmosferze i że w związku z tym istnieje potrzeba sporządzenia 
jasnego planu, aby ten cel osiągnąć:

Or. en
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Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 48
Ustęp 2, wprowadzenie

2. uznaje, że zmiany klimatyczne powodują poważne problemy wymagające 
natychmiastowych ogólnoświatowych działań. Do roku 2050 przeważająca część 
energii w UE musi pochodzić ze źródeł niepowodujących zwiększenia ilości 
dwutlenku węgla w atmosferze i że w związku z tym istnieje potrzeba sporządzenia 
jasnego planu, aby ten cel osiągnąć:

Or. en

Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 49
Ustęp 2, wprowadzenie

2. uznaje, że zmiany klimatyczne powodują poważne problemy wymagające 
natychmiastowych działań UE i jest zdania, że do roku 2050 przeważająca część 
energii w UE musi pochodzić ze źródeł zapewniających niską emisję CO2 i że w 
związku z tym istnieje potrzeba sporządzenia jasnego planu, aby ten cel osiągnąć:

Or. pl

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 50
Ustęp 2, wprowadzenie

2. uznaje, że zmiany klimatyczne powodują poważne problemy wymagające 
natychmiastowych działań UE i jest zdania, że do roku 2050 przeważająca część 
energii w UE musi pochodzić z odnawialnych źródeł niezawierających węgla i że w 
związku z tym istnieje potrzeba sporządzenia jasnego planu, aby ten cel osiągnąć:

Or. de

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 51
Ustęp 2, wprowadzenie

2. uznaje, że zmiany klimatyczne powodują poważne problemy wymagające 
natychmiastowych działań UE i jest zdania, że do roku 2050 znaczna część energii w 
UE musi pochodzić ze źródeł niezawierających węgla i że w związku z tym istnieje 
potrzeba sporządzenia jasnego planu, aby ten cel osiągnąć: Or. en
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Poprawkę złożył Esko Seppänen

Poprawka 52
Ustęp 2, wprowadzenie

2. uznaje, że zmiany klimatyczne powodują poważne problemy wymagające 
natychmiastowych działań UE i wyraża nadzieję, że do roku 2050 przeważająca część 
energii w UE będzie pochodzić ze źródeł niezawierających węgla i że w związku z 
tym istnieje potrzeba sporządzenia jasnego planu, aby ten cel osiągnąć:

Or. fi

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 53
Ustęp 2

2. uznaje, że zmiany klimatyczne powodują poważne problemy wymagające 
natychmiastowych działań UE i jest zdania, że do roku 2050 przeważająca część 
energii w UE musi pochodzić ze źródeł niezawierających węgla i że w związku z tym 
istnieje potrzeba sporządzenia jasnego planu, aby ten cel osiągnąć; (skreślenie)

Or. de

Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 54
Ustęp 2 litera -a) (nowa)

-a) Wskazuje, że uznaje wzmocnienie niedyskryminującego i otwartego na różne 
technologie wsparcia dla prac badawczo-rozwojowych dotyczących wykorzystania 
wszystkich form energii za wnoszenie zasadniczego wkładu w zagwarantowanie 
bezpieczeństwa dostaw energii i przystępnych cen energii;

Or. de

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole Fontaine, 
Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Paul Rübig, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Edit Herczog, 
Angelika Niebler

Poprawka 55
Ustęp 2 litera -a) (nowa)

-a) Mając na uwadze, że emisje gazów cieplarnianych są problemem ogólnoświatowym 
oraz że UE ma stosunkowo niewielki udział w tego rodzaju emisjach, natomiast 
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wzrasta poziom emisji z krajów o wschodzących gospodarkach, jasne jest, że 
podejmowane działania muszą być koordynowane na szczeblu międzynarodowym. W 
związku z tym zachęca Komisję i Radę do kontynuowania negocjacji dotyczących 
międzynarodowej umowy w sprawie dalszych działań, przy zapewnieniu szerokiego 
udziału państw o największym poziomie emisji;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 56
Ustęp 2 litera -a) (nowa)

-a) Mając na uwadze, że emisje gazów cieplarnianych są problemem ogólnoświatowym 
oraz że UE ma stosunkowo niewielki udział w tego rodzaju emisjach, natomiast
wzrasta poziom emisji z krajów o wschodzących gospodarkach, jasne jest, że 
podejmowane działania muszą być koordynowane na szczeblu międzynarodowym. W 
związku z tym zachęca Komisję i Radę do kontynuowania negocjacji dotyczących 
międzynarodowej umowy w sprawie dalszych działań, przy zapewnieniu szerokiego 
udziału państw o największym poziomie emisji;

Or. en

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 57
Ustęp 2 litera -a) (nowa)

-a) Mając na uwadze, że emisje gazów cieplarnianych są problemem ogólnoświatowym 
oraz że UE ma stosunkowo niewielki udział w tego rodzaju emisjach, natomiast 
wzrasta poziom emisji z krajów o wschodzących gospodarkach, jasne jest, że 
podejmowane działania muszą być koordynowane na szczeblu międzynarodowym. W 
związku z tym zachęca Komisję i Radę do kontynuowania negocjacji dotyczących 
międzynarodowej umowy w sprawie dalszych działań, przy zapewnieniu szerokiego 
udziału państw o największym poziomie emisji;

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 58
Ustęp 2 litera -a) (nowa)

-a) Mając na uwadze, że emisje gazów cieplarnianych są problemem ogólnoświatowym 
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oraz że UE ma stosunkowo niewielki udział w tego rodzaju emisjach, natomiast 
wzrasta poziom emisji z krajów o wschodzących gospodarkach, jasne jest, że 
podejmowane działania muszą być koordynowane na szczeblu międzynarodowym. W 
związku z tym zachęca Komisję i Radę do kontynuowania negocjacji dotyczących 
międzynarodowej umowy w sprawie dalszych działań, przy zapewnieniu szerokiego 
udziału państw o największym poziomie emisji;

Or. en

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 59
Ustęp 2 litera a) 

skreślona

Or. de

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul

Poprawka 60
Ustęp 2 litera a)

a) (skreślenie) Komisja powinna zaproponować rewizję systemu handlu uprawnieniami 
do emisji (ETS), obejmującą przyjęcie jednolitej strategii w zakresie przyznawania 
uprawnień ETS we wszystkich państwach członkowskich po dokładnym rozważeniu 
rozwiązań alternatywnych w postaci licytacji lub ogólnounijnej strategii sektorowej 
opartej na zastosowaniu wskaźników porównawczych;

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herzog, Jerzy Buzek, 
Angelika Niebler

Poprawka 61
Ustęp 2 litera a)

a) Przywódcy UE powinni (skreślenie) ustalić koordynowane na szczeblu 
międzynarodowym działania na rzecz realizacji ambitnych, długofalowych celów w 
zakresie ograniczenia emisji CO2, zbliżonych do celu 2°C. Komisja powinna 
zaproponować rewizję systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), z 
uwzględnieniem dopuszczalnego z ekonomicznego punktu widzenia systemu 
zarządzania kredytami ETS od roku 2012. Przed przedstawieniem propozycji rewizji 
Komisja powinna uważnie ocenić gospodarcze i skutki środowiskowe obecnie 
obowiązującego systemu handlu uprawnieniami do emisji;
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Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 62
Ustęp 2 litera a)

a) Przywódcy UE powinni (skreślenie) ustalić koordynowane na szczeblu 
międzynarodowym działania na rzecz realizacji ambitnych, długofalowych celów w 
zakresie ograniczenia emisji CO2, zbliżonych do celu 2°C. Komisja powinna 
zaproponować rewizję systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), z 
uwzględnieniem dopuszczalnego z ekonomicznego punktu widzenia systemu 
zarządzania kredytami ETS od roku 2012. Przed przedstawieniem propozycji rewizji 
Komisja powinna uważnie ocenić gospodarcze i skutki środowiskowe obecnie 
obowiązującego systemu handlu uprawnieniami do emisji;

Or. en

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 63
Ustęp 2 litera a)

a) Przywódcy UE powinni (skreślenie) ustalić koordynowane na szczeblu 
międzynarodowym działania na rzecz realizacji ambitnych, długofalowych celów w 
zakresie ograniczenia emisji CO2, zbliżonych do celu 2°C. Komisja powinna 
zaproponować rewizję systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), z 
uwzględnieniem dopuszczalnego z ekonomicznego punktu widzenia systemu 
zarządzania kredytami ETS od roku 2012. Przed przedstawieniem propozycji rewizji 
Komisja powinna uważnie ocenić gospodarcze i skutki środowiskowe obecnie 
obowiązującego systemu handlu uprawnieniami do emisji;

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 64
Ustęp 2 litera a)

a) Przywódcy UE powinni dążyć do jak najszybszego wynegocjowania 
międzynarodowej umowy w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
zgodnej z celem ograniczenia wzrostu temperatury do roku 2050 do 2°C. Komisja 
powinna zaproponować, w oparciu o wyniki kompleksowej oceny, rewizję systemu 
handlu uprawnieniami do emisji (ETS), w szczególności metodologii przyznawania 
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uprawnień, oraz zharmonizowaną strategię ponownego wykorzystania środków 
finansowych uzyskanych dzięki licytacjom;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 65
Ustęp 2 litera a)

a) Przywódcy UE powinni dążyć do jak najszybszego wynegocjowania 
międzynarodowej umowy w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
zgodnej z celem ograniczenia wzrostu temperatury do roku 2050 do 2°C. Komisja 
powinna zaproponować rewizję systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), 
zakładającą m.in. stopniowe odchodzenie od nieodpłatnego przyznawania 
uprawnień na rzecz wystawiania ich na licytację;

Or. en

Poprawkę złożył Esko Seppänen

Poprawka 66
Ustęp 2 litera a)

a) Przywódcy UE powinni w ciągu przyszłego roku ustalić wiążący cel w zakresie emisji 
CO2 do roku 2020 oraz orientacyjny cel w zakresie CO2 do roku 2050, zgodne z celem
2°C. Licytacja kredytów systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) 
doprowadziłaby do nadmiernego wzrostu cen energii elektrycznej w państwach 
członkowskich;

Or. fi

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 67
Ustęp 2 litera a)

a) Przywódcy UE powinni w ciągu przyszłego roku ustalić wiążący cel w zakresie emisji 
CO2 do roku 2020 oraz orientacyjny cel w zakresie CO2 do roku 2050, zgodne z celem
2°C. Komisja powinna zaproponować rewizję systemu handlu uprawnieniami do 
emisji (ETS), m.in. po ustaleniu, na ile wskazane i skuteczne byłoby wystawianie na 
licytację kredytów ETS oraz zmniejszenie ich ilości;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 68
Ustęp 2 litera a)

a) Przywódcy UE powinni w ciągu przyszłego roku ustalić wiążący cel w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 o 30% w latach 2006-2020 oraz orientacyjny cel w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 o 80% w latach 2006-2050;

Or. en

Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 69
Ustęp 2 litera a)

a) Przypomina o swojej rezolucji z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie 
powstrzymywania globalnych zmian klimatycznych, w której wezwano kraje 
rozwinięte do podjęcia wspólnego zobowiązania do znacznego ograniczenia poziomu 
emisji – o 30% do roku 2020 i 60-80% do roku 2050 – dzięki łączeniu zachęt 
rynkowych i przepisów prawnych stymulujących inwestycje w wydajne użytkowanie 
energii i/lub technologie bezemisyjne i niskoemisyjne. Komisja powinna 
zaproponować rewizję systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), z 
uwzględnieniem całkowitego wystawiania na licytację kredytów ETS od roku 2012, a 
zebrane pieniądze powinny być przeznaczane na unijne badania i rozwój w zakresie 
energii i środków racjonalizacji wykorzystania energii;

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 70
Ustęp 2 litera a)

a) Przywódcy UE powinni rozważyć, przy udziale innych stron, możliwe strategie w 
zakresie ograniczeń do roku 2020 i 2050, zgodnie z celem 2°C. Komisja powinna 
zaproponować rewizję systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz rozważyć 
zastosowanie wskaźników porównawczych oraz wystawianie na licytację kredytów 
ETS od roku 2012, a zebrane pieniądze powinny być przeznaczane na unijne badania i 
rozwój w zakresie energii i środków racjonalizacji wykorzystania energii;

Or. en
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Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 71
Ustęp 2 litera a)

a) Przywódcy UE powinni w ciągu przyszłego roku ustalić wiążący cel w zakresie CO2
do roku 2020 oraz orientacyjny cel w zakresie CO2 do roku 2050, zgodne z celem 2°C; 
w ramach międzynarodowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) 
właściwe może być szeroko zakrojona sprzedaż uprawnień do emisji w drodze 
licytacji. W każdym przypadku, do czasu przyjęcia systemu na arenie
międzynarodowej, Komisja powinna, uwzględniając kwestię konkurencyjności 
Europy, zaproponować rewizję systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), z 
uwzględnieniem metod nagradzania osiągnięć w zakresie racjonalizacji 
wykorzystania energii oraz ograniczenia emisji CO2. Dochody z wszelkich licytacji 
powinny być przeznaczane na unijne badania i rozwój w zakresie energii i środków 
racjonalizacji wykorzystania energii, powszechne wdrożenie elastycznych 
mechanizmów oraz przegląd systemów kar;

Or. it

Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 72
Ustęp 2 litera a)

a) Przywódcy UE powinni w ciągu przyszłego roku ustalić wiążący cel w zakresie CO2
do roku 2020 oraz orientacyjny cel w zakresie CO2 do roku 2050, zgodnie z celem
2°C. Komisja powinna zaproponować rewizję systemu handlu uprawnieniami do 
emisji (ETS), z uwzględnieniem całkowitego wystawiania na licytację kredytów ETS 
od roku 2012, a zebrane pieniądze powinny być przeznaczane na unijne badania i 
rozwój w zakresie energii i środków racjonalizacji wykorzystania energii oraz 
powszechne wdrożenie elastycznego mechanizmu;

Or. en

Poprawkę złożył Aldo Patriciello

Poprawka 73
Ustęp 2 litera a)

a) Przywódcy UE powinni w ciągu przyszłego roku ustalić wiążący cel w zakresie CO2
do roku 2020 oraz orientacyjny cel w zakresie CO2 do roku 2050, zgodnie z celem
2°C. Komisja powinna zaproponować rewizję systemu handlu uprawnieniami do 
emisji (ETS), z uwzględnieniem całkowitego wystawiania na licytację kredytów ETS 
od roku 2012, a zebrane pieniądze powinny być przeznaczane na unijne badania i 
rozwój w zakresie energii i środków racjonalizacji wykorzystania energii oraz 
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powszechne wdrożenie elastycznego mechanizmu i przegląd systemu kar;

Or. en

Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 74
Ustęp 2 litera aa) (nowa)

aa) Należy zwrócić uwagę na konieczność ograniczenia emisji CO2 poprzez tworzenie 
nowych stref zielonych, w tym plantacji leśnych, i uwzględnić je - po opracowaniu 
stosownego systemu monitorowania absorpcji CO2 - w systemie handlu emisjami 
ETS;

Or. pl

Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 75
Ustęp 2 litera ab) (nowa)

ab) Drugi etap kredytowania ETS (2008-2012) winien uwzględnić taką alokację tych 
środków finansowych, która prowadziłaby do przedsięwzięć zmniejszających emisję 
CO2 oraz energochłonność poprzez modernizację zakładów energetycznych;

Or. pl

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 76
Ustęp 2 litera b)

skreślona

Or. de

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 77
Ustęp 2 litera b)

b) Należy rozwiązać obecne problemy z systemem handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS), w szczególności związane z niespodziewanymi zyskami, przyznawaniem 
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nadmiernych uprawnień oraz nieskutecznymi metodami przyznawania uprawnień. 
Komisja powinna zaproponować rewizję, która doprowadzi do uproszczenia ETS, 
zapewni długofalową realizację oraz równe warunki konkurencji. Rewizja ta 
powinna obejmować:
- przejście na licytację kredytów ETS
- obniżenie pułapów emisji
- harmonizację zasad regulujących przyznawanie kredytów
- stworzenie mechanizmu pozwalającego przekazywać dochody uzyskane z licytacji 
na prace badawczo-rozwojowe skoncentrowane na odnawialnych źródłach energii 
oraz racjonalizacji jej wykorzystania
- włączenie pozostałych gazów cieplarnianych, takich jak tlenki azotu (NOx)
- możliwość przystąpienia państw trzecich do systemu
- włączenie dodatkowych sektorów o dużym poziomie emisji, w tym – w następstwie 
oceny wpływu – lotnictwa i transportu ładunków;

Or. en

Poprawkę złożył Esko Seppänen

Poprawka 78
Ustęp 2 litera b)

b) Komisja powinna zaproponować rezygnację z systemu ETS, jeżeli nie zostanie on 
przyjęty przez państwa spoza UE;

Or. fi

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 79
Ustęp 2 litera b)

b) System pułapów i handlu uprawnieniami do emisji (skreślenie) powinien być 
rozszerzony na arenę międzynarodową (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul

Poprawka 80
Ustęp 2 litera b)

b) System handlu uprawnieniami do emisji (ETS) powinien być rozszerzony na arenę 
międzynarodową oraz powinien zostać utrzymany przez okres przynajmniej 20 lat;
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Or. en

Poprawkę złożyli Eija-Riitta Korhola, Herbert Reul

Poprawka 81
Ustęp 2 litera b)

b) System handlu uprawnieniami do emisji (ETS) powinien być rozszerzony na arenę 
międzynarodową i obowiązywać przez okres dłuższy niż pięć lat;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 82
Ustęp 2 litera b)

b) System handlu uprawnieniami do emisji (ETS) powinien (skreślenie) obowiązywać 
przez okres przynajmniej 20 lat;

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 83
Ustęp 2 litera b)

b) System handlu uprawnieniami do emisji (ETS) powinien (skreślenie) obowiązywać 
przez okres przynajmniej 20 lat;

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 84
Ustęp 2 litera ba) (nowa)

ba) UE powinna dążyć do uczynienia systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS)
podstawą międzynarodowego systemu handlu uprawnieniami do emisji;

Or. en
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Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Poprawka 85
Ustęp 2 litera ba) (nowa)

ba) Ze względu na długi cykl inwestycyjny w sektorze energii elektrycznej, wzywa 
Komisję do rozważenia możliwości przedłużenia ram czasowych dla przyznawania 
uprawnień, np. na okres 20 lat. Wzywa Komisję do zbadania w ramach 
prowadzonego przez nią przeglądu systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), 
czy istnieje konieczność uwzględnienia możliwości pożyczania i deponowania;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 86
Ustęp 2 litera ba) (nowa)

ba) Ze względu na długi cykl inwestycyjny w sektorze energii elektrycznej, wzywa 
Komisję do rozważenia możliwości przedłużenia ram czasowych dla przyznawania 
uprawnień, np. na okres 20 lat. Wzywa Komisję do zbadania w ramach 
prowadzonego przez nią przeglądu systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), 
czy istnieje konieczność uwzględnienia możliwości pożyczania i deponowania;

Or. en

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 87
Ustęp 2 litera c)

skreślona

Or. de

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 88
Ustęp 2 litera c)

c) Przeciwdziałanie zmianom klimatu wymaga podnoszenia świadomości
społeczeństwa. Dlatego niezbędne są systemy etykietowania w celu przedstawienia
wpływu danych produktów lub usług na klimat, aby umożliwić konsumentom, 
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podróżnym, kierowcom i producentom podejmowanie odpowiedzialnych decyzji;

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 89
Ustęp 2 litera c)

c) System handlu uprawnieniami do emisji (ETS) powinien obejmować dodatkowe 
sektory zużywające bardzo dużo energii, w tym – w następstwie oceny wpływu –
lotnictwo i transport ładunków; zaleca się ponadto opracowanie strategii na rzecz 
ograniczenia emisji pochodzących z lotnictwa i ze statków;

Or. en

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 90
Ustęp 2 litera c)

c) System handlu uprawnieniami do emisji (ETS) powinien obejmować dodatkowe 
sektory zużywające bardzo dużo energii, w tym – w następstwie oceny wpływu –
lotnictwo i wszystkie metody transportu ładunków;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 91
Ustęp 2 litera c)

c) wzywa Komisję do zbadania w ramach rewizji systemu handlu uprawnieniami do 
emisji (ETS), czy powinien on obejmować dodatkowe sektory zużywające bardzo 
dużo energii, w tym – na podstawie kompleksowej oceny wpływu gospodarczego –
lotnictwo i transport ładunków;

Or. en
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Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 92
Ustęp 2 litera c)

c) wzywa Komisję do zbadania w ramach rewizji systemu handlu uprawnieniami do 
emisji (ETS), czy powinien on obejmować dodatkowe sektory zużywające bardzo 
dużo energii, w tym – na podstawie kompleksowej oceny wpływu gospodarczego –
lotnictwo i transport ładunków;

Or. en

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 93
Ustęp 2 litera c)

c) System handlu uprawnieniami do emisji (ETS) powinien obejmować dodatkowe 
sektory zużywające bardzo dużo energii, w tym – w następstwie oceny wpływu –
(skreślenie) transport ładunków; proponuje ponadto wprowadzenie odrębnego 
systemu handlu uprawnieniami w zakresie emisji CO2 powodowanych przez 
lotnictwo przy równoczesnym zastosowaniu odpowiednich środków obejmujących 
inne rodzaje istotnego oddziaływania lotnictwa na klimat, niezwiązane z emisją CO2;

Or. en

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 94
Ustęp 2 litera c)

c) System handlu uprawnieniami do emisji (ETS) powinien obejmować dodatkowe 
sektory zużywające bardzo dużo energii, w tym – w zależności od wyników 
kompleksowej oceny wpływu oraz oceny alternatywnych strategii politycznych –
lotnictwo i transport ładunków;

Or. en
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Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Poprawka 95
Ustęp 2 litera ca) (nowa)

ca) Ze względu na wahania cen świadectw emisji, wzywa Komisję do rozważenia 
zastosowania środków służących złagodzeniu ich skutków. Powinny one obejmować 
propagowanie zaufania do rynku poprzez zwiększenie jego przejrzystości, np. przez 
punktualne i ujednolicone publikowanie danych dotyczących emisji w całej UE, jak 
również szersze zastosowanie elastycznych mechanizmów przewidzianych w 
protokole z Kioto (wspólne wdrażanie i czysty rozwój), w celu zwiększenia płynności 
rynku;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 96
Ustęp 2 litera ca) (nowa)

ca) Ze względu na wahania cen świadectw emisji, wzywa Komisję do rozważenia 
zastosowania środków służących złagodzeniu ich skutków. Powinny one obejmować 
propagowanie zaufania do rynku poprzez zwiększenie jego przejrzystości, np. przez 
punktualne i ujednolicone publikowanie danych dotyczących emisji w całej UE, jak 
również szersze zastosowanie elastycznych mechanizmów przewidzianych w 
protokole z Kioto (wspólne wdrażanie i czysty rozwój), w celu zwiększenia płynności 
rynku;

Or. en

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 97
Ustęp 2 litera d)

skreślona

Or. de
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 98
Ustęp 2 litera d)

skreślona

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole Fontaine, 
Daniel Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Poprawka 99
Ustęp 2 litera d)

d) Wzywa Komisję do zbadania, w jakim kierunku powinna zmierzać dalsza 
harmonizacja krajowych metod przyznawania uprawnień;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 100
Ustęp 2 litera d)

d) Wzywa Komisję do zbadania, w jakim kierunku powinna zmierzać dalsza 
harmonizacja krajowych metod przyznawania uprawnień;

Or. en

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Poprawka 101
Ustęp 2 litera d)

d) Komisja powinna przedłożyć wniosek legislacyjny mający na celu uproszczenie i 
uczynienie bardziej przejrzystą metodologii stosowanej wobec systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS), zgodnie z zasadami panującymi na rynkach 
giełdowych;

Or. en
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Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 102
Ustęp 2 litera d)

d) Komisja powinna zbadać możliwości dalszej standaryzacji krajowych planów 
przyznawania uprawnień;

Or. de

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 103
Ustęp 2 litera d)

d) Należy złożyć wniosek legislacyjny mający na celu uproszczenie i uczynienie bardziej 
przejrzystą metodologii obecnie stosowanej wobec systemu handlu uprawnieniami do 
emisji (ETS); dialog na szczeblu globalnym na temat możliwego zakresu innych, 
dodatkowych działań mających na celu stabilizację poziomu emisji w najbliższych 
dziesięcioleciach, powinien w pełni uwzględniać zasadę wspólnej, ale zróżnicowanej 
odpowiedzialności;

Or. pl

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 104
Ustęp 2 litera d)

d) Należy złożyć wniosek legislacyjny mający na celu uproszczenie, harmonizację i 
uczynienie bardziej przejrzystymi metodologii przyznawania uprawnień oraz 
wymogów sprawozdawczych dotyczących instalacji, obecnie stosowanych wobec 
systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), zgodnie z zasadami panującymi na 
rynkach giełdowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 105
Ustęp 2 litera d)

d) Należy złożyć wniosek legislacyjny mający na celu harmonizację, uproszczenie i
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uczynienie bardziej przejrzystą metodologii obecnie stosowanej wobec systemu 
handlu uprawnieniami do emisji (ETS);

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 106
Ustęp 2 litera d)

d) Należy złożyć wniosek legislacyjny mający na celu harmonizację, uproszczenie i 
uczynienie bardziej przejrzystą metodologii obecnie stosowanej wobec systemu 
handlu uprawnieniami do emisji (ETS);

Or. en

Poprawkę złożyły Nicole Fontaine i Dominique Vlasto

Poprawka 107
Ustęp 2 litera da) (nowa)

da) ponadto Unia, wraz z najbardziej „zaawansowanymi” krajami rozwiniętymi, 
powinna zbadać metody umożliwiające im odgrywanie większej roli w wysiłkach
podejmowanych na świecie na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, 
przykładowo w ramach szerszego mechanizmu czystego rozwoju oraz poprzez 
przyjęcie strategii i środków wspierających czysty rozwój w połączeniu ze strategią 
sektorową, w miarę możliwości z wytyczeniem celów służących jako zachęta do 
poszerzenia światowego rynku emisji dwutlenku węgla. Unia powinna również 
rozważyć działania, jakie można podjąć w celu wzmocnienia światowej solidarności 
w obliczu skutków zmian klimatycznych, w szczególności dla tych odczuwanych 
przez najbiedniejsze kraje;

Or. fr

Poprawkę złożył Andres Tarand

Poprawka 108
Ustęp 2 a (nowy)

2a. przypomina rezolucję z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie powstrzymywania 
globalnych zmian klimatycznych, w której wezwano kraje rozwinięte do podjęcia 
wspólnego zobowiązania do znacznego ograniczenia poziomu emisji – o 30% do 
roku 2020 i 60-80% do roku 2050; podkreśla, że unijna strategia w dziedzinie zmian 
klimatycznych powinna opierać się na wyznaczeniu wiążących celów w zakresie 
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emisji gazów cieplarnianych; wzywa państwa członkowskie do uwzględniania w 
cenie produkcji energii kosztów zewnętrznych, w tym kosztów wynikających ze 
zmian klimatycznych oraz likwidacji „szkodliwych” zachęt, takich jak dopłaty do 
paliw kopalnych;

Or. en

Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 109
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa UE do utrzymania i wzmocnienia strategii aktywnych działań na szczeblu 
międzynarodowym w celu zaangażowania w proces zapoczątkowany w Kioto innych 
głównych zainteresowanych stron, takich jak USA, Japonii, Chin, Indii, Republiki 
Południowej Afryki i Brazylii. Kraje o gospodarkach wschodzących i kraje 
rozwijające się powinny być wspierane w opracowywaniu strategii trwałego rozwoju;

Or. en

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 110
Ustęp 2 a (nowy)

2a. Komisja powinna dokładnie rozważyć, w jaki sposób całkowite wystawienie kredytów 
ETS na licytację wpłynie na funkcjonowanie mechanizmów czystego rozwoju i 
wspólnego wdrażania;

Or. en

Poprawkę złożyła Mechtild Rothe

Poprawka 111
Ustęp 2a (nowy)

2a. po wprowadzeniu całkowitego wystawiania na licytację kredytów w zakresie emisji 
CO2 Komisja powinna opracować strategię określającą sposób funkcjonowania
unijnego ETS obok mechanizmów czystego rozwoju i wspólnego wdrażania;

Or. en
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Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 112
Podtytuł pomiędzy ustępem 2 i 3

Badania, rozwój i innowacje

Or. en

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 113
Ustęp 3

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Anne Laperrouze i Philippe Busquin

Poprawka 114
Ustęp 3

3. zachęca państwa członkowskie do opracowania strategicznego planu europejskiego w 
zakresie technologii energetycznych oraz wyraża nadzieję, że jego zakres będzie 
obejmował dziedziny badań koncentrujące się na nowych technologiach 
energetycznych w perspektywie średnio- i długoterminowej, w tym, w szczególności, 
na energii słonecznej, wodorze i składowaniu energii;

Or. fr

Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 115
Ustęp 3

3. wzywa Radę Europejską, by podczas wiosennego szczytu w marcu 2007 r.
dopilnowała, aby przyszła polityka energetyczna dla Europy była skutecznie 
wspierana przez ambitną strategię w dziedzinie badań i rozwoju na polu energii, w 
tym przez odpowiedniejsze środki publiczne oraz atrakcyjne zachęty na rzecz 
zwiększenia prywatnych inwestycji w prace badawczo-rozwojowe, w szczególności w 
dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz innych technologii uzyskiwania czystej 
energii; strategia ta funkcjonowałaby najlepiej w ramach prawdziwej europejskiej 
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przestrzeni badawczej w dziedzinie energii, co zachęca państwa członkowskie do 
opracowania strategii zebrania na szczeblu UE krajowych budżetów przeznaczonych 
na badania, wykraczającej poza 7. program ramowy Wspólnoty Europejskiej w 
dziedzinie badań, rozwoju technicznego i demonstracji (PR7);

Or. en

Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 116
Ustęp 3

3. zachęca państwa członkowskie do opracowania strategii koordynacji krajowych 
budżetów przeznaczonych na badania ze środkami pochodzącymi z siódmego
programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań prowadzonych w 
ramach tematu „Energia”;

Or. de

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Edit Herczog, Angelika Niebler

Poprawka 117
Ustęp 3

3. zachęca państwa członkowskie do opracowania strategii zmierzającej do zapewnienia 
większych środków na badania w dziedzinie energii, w szczególności w ramach 
siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju 
technicznego i demonstracji (PR7) oraz programu „Inteligentna energia”;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 118
Ustęp 3

3. zachęca państwa członkowskie do opracowania strategii zmierzającej do zapewnienia 
większych środków na badania w dziedzinie energii, w szczególności w ramach 
siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju 
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technicznego i demonstracji (PR7) oraz programu „Inteligentna energia”;

Or. en

Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 119
Ustęp 3a (nowy)

3a. zachęca państwa członkowskie do opracowania perspektywicznych technologii 
wytwarzania paliw ciekłych na bazie węgla, co powinno stanowić jeden z priorytetów 
PR 7;

Or. pl

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 120
Ustęp 2a (nowy)

2a. uznaje także fakt, że zmiany klimatyczne stanowią problem ogólnoświatowy, który 
nie może być rozwiązany wyłącznie przez Unię Europejską, odpowiedzialną jedynie 
za 15% łącznego poziomu emisji. W związku z tym uważa, że Unia Europejska musi 
dołożyć wszelkich starań, by zaangażować państwa mające największy udział w 
emisji gazów cieplarnianych do udziału w ogólnoświatowym systemie służącym 
ograniczeniu emisji, który ma wejść w życie po wygaśnięciu protokołu z Kioto w 
2012 r.;

Or. it

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 121
Ustęp 3a (nowy)

3a. wzywa Komisję do zagwarantowania, że w unijnych, krótkofalowych działaniach 
politycznych w dziedzinie energetyki i transportu oraz w organach wspierających 
uwzględniony zostanie wkład zastosowań wodoru i ogniw paliwowych w 
przyśpieszenie procesu przechodzenia z systemu energetycznego i transportowego 
opartego na paliwach kopalnych na system efektywny i niepowodujący emisji CO2;

Or. en
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Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 122
Ustęp 3a (nowy)

3a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania planu działań na rzecz 
innowacji sprzyjających przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i poprawie stanu 
środowiska naturalnego, opartego nie tylko na innowacjach technologicznych, lecz 
także na opracowaniu strategii służących zwiększeniu udziału w rynku najlepszych z 
dostępnych technologii oraz udoskonalonych rozwiązań organizacyjnych, np. w 
sektorze logistycznym; 

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 123
Ustęp 4

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, Šarūnas 
Birutis

Poprawka 124
Ustęp 4

4. wzywa Komisję do przeprowadzenia audytu energii na istniejących platformach 
technologicznych w celu poprawy koordynacji oraz wymiany specjalistycznej wiedzy;

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Poprawka 125
Ustęp 5

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 126
Ustęp 5

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Poprawka 127
Ustęp 5

5. wzywa do przeznaczenia głównej części funduszy zarezerwowanych na badania 
nienależące do obszaru badań jądrowych w PR7 na odnawialne źródła energii;

Or. en

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 128
Ustęp 5a (nowy)

5a. uważa, że środki, skoncentrowane w siódmym programie ramowym na 
problematycznych dziedzinach, takich jak badania nad syntezą termojądrową, 
muszą zostać przesunięte na rzecz propagowania form energii nieszkodliwych dla 
środowiska naturalnego; przyjmuje stanowisko, że synteza jądrowa, czysty węgiel i 
energia nuklearna nie mogą stanowić zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska naturalnego rozwiązania problemów energetycznych; krytykuje 
zwiększenie w siódmym programie ramowym nacisku na badania nad bronią i 
bezpieczeństwem i w związku z tym wzywa do radykalnego przesunięcia punktu 
ciężkości w programie w kierunku wspierania form odnawialnych i przyjaznych dla 
środowiska form energii oraz wydajności energetycznej;

Or. de

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 129
Ustęp 5a (nowy)

5a. uważa, że Ziemia obfituje w źródła energii, a problem sprowadza się do jej 
pozyskania. Zaznacza, że już obecnie można wznosić budynki i szklarnie, które 
wytwarzają energię zamiast ją pochłaniać. Zaleca, by dochody z licytacji w ramach 
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ETS oraz pozostałe fundusze badawcze zostały częściowo wykorzystane na badania 
obiecujących i ambitnych źródeł energii, takich jak:
- pozyskiwanie energii dzięki reakcji między wodami słodkimi i morskimi (błękitna 
energia)
- duże projekty pozyskiwania energii słonecznej w Hiszpanii i Afryce Północnej -

szereg połączonych ze sobą latawców unoszących się na wysokości minimum 200 
metrów, zasilających prądnicę dzięki energii uzyskiwanej podczas obrotów;

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jerzy Buzek, András Gyürk, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Angelika Niebler

Poprawka 130
Ustęp 5a (nowy)

5a. zachęca do przyjęcia szerokiej perspektywy w zakresie prac badawczo-rozwojowych 
proponowanej przez Komisję oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania zrównoważonego finansowania badań dotyczących wszystkich 
technologii konwersji energii związanych z niską emisją CO2 , takich jak 
technologie czystego węgla, energia jądrowa oraz szeroki wachlarz odnawialnych 
źródeł energii;

Or. en

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 131
Ustęp 5a (nowy)

5a. zachęca do przyjęcia szerokiej perspektywy w zakresie prac badawczo-rozwojowych 
proponowanej przez Komisję oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania zrównoważonego finansowania badań dotyczących wszystkich 
technologii konwersji energii związanych z niską emisją CO2 , takich jak 
technologie czystego węgla, energia jądrowa oraz szeroki wachlarz odnawialnych 
źródeł energii;

Or. en
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 132
Ustęp 5a (nowy)

5a. zachęca do przyjęcia szerokiej perspektywy w zakresie prac badawczo-rozwojowych 
proponowanej przez Komisję oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania zrównoważonego finansowania badań dotyczących wszystkich 
technologii konwersji energii związanych z niską emisją CO2 , takich jak 
technologie czystego węgla, energia jądrowa oraz szeroki wachlarz odnawialnych 
źródeł energii;

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 133
Ustęp 5a (nowy)

5a. zachęca do przyjęcia szerokiej perspektywy w zakresie prac badawczo-rozwojowych 
proponowanej przez Komisję oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania zrównoważonego finansowania badań dotyczących wszystkich 
technologii konwersji energii związanych z niską emisją CO2 , takich jak 
technologie czystego węgla, energia jądrowa oraz szeroki wachlarz odnawialnych 
źródeł energii;

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Nicole Fontaine, András Gyürk, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy 
Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Angelika Niebler

Poprawka 134
Ustęp 5b (nowy)

5b. ponieważ sieci elektryczne będą musiały zostać dostosowane do coraz szerszego 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz zdecentralizowanego 
wytwarzania, wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszego wspierania badań 
nad niezbędnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 

Or. en
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 135
Ustęp 5b (nowy)

5b. ponieważ sieci elektryczne będą musiały zostać dostosowane do coraz szerszego 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz zdecentralizowanego 
wytwarzania, wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszego wspierania badań 
nad niezbędnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 136
Ustęp 5c (nowy)

5c. zachęca zaangażowanie zainteresowanych stron na szczeblu regionów w kwestie 
energetyczne, ponieważ wiele problemów można rozwiązać dzięki inwestycjom na 
szczeblu regionów i miast, w szczególności poprzez popieranie wykorzystania
różnorodnych, odnawialnych źródeł energii; podkreśla możliwości rozwoju małej i 
średniej przedsiębiorczości w dziedzinie inwestycji energetycznych oraz potencjalną 
rolę zrównoważonych inwestycji energetycznych (np. w biomasę i biopaliwa oraz 
ciepłownictwo) w rozwoju regionalnym i miejskim; w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do zaangażowania w te kwestie władz regionalnych i 
lokalnych, aby w jeszcze wyższym stopniu przyczyniały się do propagowania 
większego udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym;

Or. en

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, Šarūnas 
Birutis, Anne Laperrouze

Poprawka 137
Podtytuł (nowy) ustęp 5a (nowy) po tytule „Bezpieczeństwo dostaw”

Infrastruktura bezpiecznych dostaw

5a. wzywa państwa członkowskie do realizacji zobowiązań politycznych dotyczących 
budowy brakujących połączeń energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
odizolowanych regionów UE;

Or. en
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Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 138
Podtytuł (nowy) ustęp 5a (nowy) po tytule „Bezpieczeństwo dostaw”

Infrastruktura bezpiecznych dostaw

5a. wzywa państwa członkowskie do realizacji zobowiązań politycznych dotyczących 
budowy brakujących połączeń energetycznych; zwraca się do Komisji o zapewnienie 
szerszych możliwości wspierania projektów wyszczególnionych w ramach 
transeuropejskich sieci energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
odizolowanych regionów UE, takich jak państwa bałtyckie;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 139
Podtytuł (nowy) ustęp 5a (nowy)

Inwestycje

5a. przypomina o potrzebie realizacji istotnych inwestycji w infrastrukturę dostaw 
energii elektrycznej i gazu w celu zabezpieczenia dostaw energii w Europie. Zwraca 
się do Komisji o:
a) działania na rzecz stworzenia korzystnego klimatu inwestycyjnego,
b) zagwarantowanie, że rynki mogą wysyłać inwestorom właściwe sygnały 
inwestycyjne.

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 140
Ustęp 5a (nowy)

5a. przypomina o potrzebie realizacji ogromnych inwestycji w infrastrukturę dostaw 
energii elektrycznej i gazu w celu zabezpieczenia dostaw energii w Europie. Zwraca 
się do Komisji o:

i) działania na rzecz stworzenia korzystnego klimatu inwestycyjnego,

ii) zagwarantowania, że rynki są w stanie wysyłać inwestorom właściwe sygnały 
inwestycyjne, oraz

iii) wyjaśnienia warunków, w jakich powinien przebiegać proces stopniowego 
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znoszenia cen regulowanych, które wypaczają konkurencję i zastępują sygnały 
inwestycyjne;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 141
Ustęp 5d (nowy)

5d. zwraca uwagę na problemy dotykające regiony graniczne, spowodowane różnicami 
w krajowej polityce energetycznej, brakiem wymiany informacji między dostawcami 
energii z państw członkowskich oraz brakiem zharmonizowanej polityki 
energetycznej UE.

Or. en

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 142
Ustęp 5b (nowy)

5b. podkreśla pozytywny wpływ propagowania i rozwoju technologii opartych na 
odnawialnych źródłach energii na tworzenie nowych, długoterminowych miejsc 
pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników;

Or. de

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 143
Ustęp 5b (nowy)

5b. wzywa Komisję do zapewnienia dalszych badań nad technologią zarządzania i 
infrastrukturą sieci elektrycznych, ponieważ należy je dostosować do zwiększonego 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i decentralizacji jej produkcji;

Or. de
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Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 144
Ustęp 5b (nowy)

5b. proponuje, by w PR7 intensywnie wspierano technologie wykorzystania wodorowych 
ogniw paliwowych, które zwiększą zróżnicowanie form energii w UE, zmniejszą 
zależność od zewnętrznych dostawców energii, zwiększą własne zasoby energetyczne 
i tym samym doprowadzą do ukształtowania gospodarki opartej na wykorzystaniu 
wodoru;

Or. en

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 145
Ustęp 5c (nowy)

5c. przyjmuje stanowisko, że UE powinna współpracować z państwami trzecimi, w 
szczególności z USA, na rzecz wspierania współpracy badawczej, innowacji i 
przemysłowego rozwoju projektów związanych z wykorzystaniem wodoru, wspierając 
tym samym kształtowanie gospodarki opartej na wykorzystaniu wodoru w 
kluczowych sektorach, takich jak transport i przemysł;

Or. en

Poprawkę złożyli Hannes Swoboda i Jan Marinus Wiersma

Poprawka 146
Ustęp 5c (nowy)

5c. zwraca się do Komisji i państw członkowskich, aby zachęcały duże przedsiębiorstwa 
energetyczne do większych inwestycji w prace badawczo-rozwojowe, w ramach 
wypełniania zobowiązań wynikających ze społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 147
Ustęp 6

6. wzywa Radę i Komisję do ustanowienia środków na rzecz wydajności energetycznej 
jako horyzontalnego priorytetu dla wszystkich sektorów polityki UE, ponieważ 
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zwiększenie wydajności energetycznej może stanowić najbardziej efektywną metodę 
zmniejszenia zapotrzebowania na energię i zagwarantowania bezpieczeństwa jej 
dostaw; nalega na terminowe wdrażanie dyrektyw UE w tej dziedzinie oraz nalega, 
aby Komisja wdrożyła swoje wcześniejsze rezolucje w tej sprawie, przypomina
również, że gdyby państwa członkowskie w pełni wdrożyły obowiązujące przepisy 
UE, cel zakładający zapewnienie 20% oszczędności energii do 2020 zostałby już w 
połowie zrealizowany;

Or. en

Poprawkę złożyli Rebecca Harms i Claude Turmes

Poprawka 148
Ustęp 6

6. wzywa Radę i Komisję do uczynienia wydajności energetycznej priorytetem oraz 
ustanowienia środków na rzecz wydajności energetycznej jako horyzontalnego 
priorytetu we wszystkich sektorach polityki UE, jako najbardziej opłacalnej i mającej 
największy indywidualny potencjał metody zmniejszenia zapotrzebowania na energię 
oraz znoszenia barier utrudniających zapewnienie bezpieczeństwa dostaw; nalega na 
terminowe wdrażanie dyrektyw UE w tej dziedzinie oraz nalega, aby Komisja 
wdrożyła swoje wcześniejsze rezolucje w tej sprawie;

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Qudras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, 
Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit 
Herczog, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij

Poprawka 149
Ustęp 6

6. wzywa Radę i Komisję do uczynienia wydajności energetycznej jednym z priorytetów
UE, jako najbardziej opłacalnej metody zmniejszenia zapotrzebowania na energię; 
nalega na terminowe wdrażanie dyrektyw UE w tej dziedzinie oraz nalega, aby 
Komisja wdrożyła propozycje dotyczące wydajności energetycznej przedstawione w 
zielonej księdze;

Or. en
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 150
Ustęp 6

6. wzywa Radę i Komisję do uczynienia wydajności energetycznej jednym z priorytetów
UE, jako najbardziej opłacalnej metody zmniejszenia zapotrzebowania na energię; 
nalega na terminowe wdrażanie dyrektyw UE w tej dziedzinie oraz nalega, aby 
Komisja wdrożyła propozycje dotyczące wydajności energetycznej przedstawione w 
zielonej księdze;

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 151
Ustęp 6

6. wzywa Radę i Komisję do uczynienia wydajności energetycznej priorytetem UE i 
wzywa Radę do wdrożenia dyrektyw UE w tej dziedzinie oraz nalega, aby Komisja 
wdrożyła swoje wcześniejsze rezolucje w tej sprawie, zgodnie z wynikami analiz 
stosunku kosztów w cyklu życia do korzyści;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 152
Ustęp 6

6. wzywa Radę i Komisję do uczynienia wydajności energetycznej priorytetem UE i 
wzywa Radę do wdrożenia dyrektyw UE w tej dziedzinie oraz nalega, aby Komisja 
wdrożyła swoje wcześniejsze rezolucje w tej sprawie, zgodnie z wynikami analiz 
stosunku kosztów w cyklu życia do korzyści;

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 153
Podtytuł przed ustępem 6

Wydajność energetyczna i oszczędzanie energii

Or. it



AM\634125PL.doc 49/128 PE 378.878v01-00

PL

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 154
Ustęp 6

6. wzywa Radę i Komisję do uczynienia wydajności energetycznej i oszczędzania 
energii priorytetem UE, jako najbardziej opłacalnej metody zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię; nalega na terminowe wdrażanie dyrektyw UE w tej 
dziedzinie oraz nalega, aby Komisja wdrożyła swoje wcześniejsze rezolucje w tej 
sprawie;

Or. it

Poprawkę złożyła Mechtild Rothe

Poprawka 155
Ustęp 6

6. wzywa Radę i Komisję do uczynienia wydajności energetycznej priorytetem UE, jako 
najbardziej opłacalnej metody zmniejszenia zapotrzebowania na energię; nalega na 
terminowe wdrażanie dyrektyw UE w tej dziedzinie oraz nalega, aby Komisja 
wdrożyła swoje wcześniejsze rezolucje w tej sprawie oraz przypomina, że gdyby 
państwa członkowskie w pełni wdrożyły obowiązujące przepisy UE, cel zakładający 
zapewnienie 20% oszczędności energii do 2020 zostałby już w połowie zrealizowany;

Or. en

Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 156
Ustęp 6

6. wzywa Radę i Komisję do uczynienia wydajności energetycznej priorytetem UE, jako 
najbardziej opłacalnej metody zmniejszenia zapotrzebowania na energię; nalega na 
terminowe wdrażanie dyrektyw UE w tej dziedzinie oraz nalega, aby Komisja 
wdrożyła swoje wcześniejsze rezolucje w tej sprawie oraz przypomina, że gdyby 
państwa członkowskie w pełni wdrożyły obowiązujące przepisy UE, cel zakładający 
zapewnienie 20% oszczędności energii do 2020 zostałby już w połowie zrealizowany;

Or. en
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Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 157
Ustęp 6

1. wzywa Radę i Komisję do uczynienia wydajności energetycznej priorytetem UE, jako 
najbardziej opłacalnej metody zmniejszenia zapotrzebowania na energię; nalega na 
terminowe wdrażanie dyrektyw UE w tej dziedzinie oraz nalega, aby Komisja wdrożyła 
swoje wcześniejsze rezolucje w tej sprawie; jest zdania, że we wszystkich państwach 
członkowskich należy wprowadzić certyfikaty oszczędności energii, a następnie 
wprowadzić system wymiany takich certyfikatów na szczeblu europejskim;

Or. fr

Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 158
Ustęp 6a (nowy)

6a. podkreśla, że konieczne jest aktywne propagowanie wydajnego zużycia energii na 
szczeblu globalnym, nadające jej charakter ogólnoświatowego priorytetu oraz że 
wydajne zużycie energii powinno zostać włączone do europejskiej polityki 
energetycznej i rozwojowej w przyszłości;

Or. en

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 159
Ustęp 6a (nowy)

6a. wzywa państwa członkowskie i Komisję do dokładnego rozważenia aspektów 
ekologicznych przed zatwierdzeniem kolejnych dużych inwestycji 
infrastrukturalnych, takich jak np. planowana północna nitka rurociągu 
północnoeuropejskiego;

Or. en

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 160
Ustęp 6a (nowy)

6a. jest zdania, że ciągłość dostaw energii musi opierać się także na wzajemnej 
solidarności między państwami członkowskimi; podkreśla, że europejska polityka 
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energetyczna oraz wspólna zagraniczna polityka energetyczna mogą funkcjonować 
wyłącznie w przypadku, gdy zostaną oparte na zasadzie solidarności i wzajemności; 
popiera nowy wniosek legislacyjny mający zagwarantować, że niedobory wynikające 
z przerw w dostawie energii będą wyrównywane przez inne państwa członkowskie na 
zasadzie solidarności; jest także zdania, że państwa członkowskie, które powołują się 
na zasadę solidarności w przypadku przerw w dostawach, muszą dopełnić wszystkich 
wymogów w zakresie wdrożenia przepisów w dziedzinie energii;

Or. nl

Poprawkę złożyli Hannes Swoboda i Jan Marinus Wiersma

Poprawka 161
Ustęp 6a (nowy)

6a. zwraca się do Komisji o przedłużanie i przyjmowanie różnych obligatoryjnych celów 
w zakresie wydajnego zużycia energii, oszczędzania jej oraz wykorzystania trwałych 
form energii w ramach stałego przeglądu prawodawstwa UE w dziedzinie energii, 
stosownie do stanu rozwoju techniki, a także o proponowanie tych zmian 
Parlamentowi i Radzie;

Or. en

Poprawkę złożyła Mechtild Rothe

Poprawka 162
Ustęp 6a (nowy)

6a. domaga się, aby doświadczenia uzyskane w wyniku realizacji programu dotyczącego 
inteligentnej energii zostały przedstawione organom odpowiedzialnym za energetykę 
w państwach członkowskich, które powinny zaprezentować Komisji, w jaki sposób 
zamierzają zrealizować niektóre z tych koncepcji w praktyce w swoich państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyli Rebecca Harms i Claude Turmes

Poprawka 163
Ustęp 6a (nowy)

6a. zwraca się do Komisji, by do końca 2007 r. opracowała program realizacji projektu 
zakładającego budowę na dużą skalę w UE mieszkań i budynków o neutralnym lub 
pozytywnym bilansie energetycznym;
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Or. en

Poprawkę złożyli Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Poprawka 164
Ustęp 6a (nowy)

6a. apeluje do rządów krajowych o wykorzystywanie koncepcji przedstawionych w 
unijnym planie działania w zakresie wydajności energetycznej oraz godnych 
naśladowania wzorców uzyskanych w szeregu państw, które odnotowały największe 
postępy w tym zakresie, takich jak Dania, jako podstawy opracowania własnych 
krajowych planów w zakresie wydajnego użytkowania energii, które mają zostać 
przedłożone w czerwcu 2007 r.;

Or. en

Poprawkę złożyli Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Poprawka 165
Punkt 6b (nowy)

6b. zwraca się do Komisji o wsparcie procesu budowy niezbędnego potencjału 
instytucjonalnego pozwalającego zapewnić większą skuteczność na wszystkich 
szczeblach, tzn. międzynarodowym, unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, 
poprzez wykorzystanie programu „Inteligentna Energia w Europie” w celu 
wzmocnienia istniejących sieci oraz zapewnienia lepszej koordynacji między 
wszystkimi zainteresowanymi podmiotami; domaga się, by doświadczenia uzyskane 
w wyniku realizacji programu dotyczącego inteligentnej energii zostały 
przedstawione organom odpowiedzialnym za energetykę w państwach 
członkowskich, które powinny zaprezentować Komisji, w jaki sposób zamierzają 
zrealizować niektóre z tych koncepcji w praktyce w swoich państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyli Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Poprawka 166
Ustęp 6c (nowy)

6c. z zadowoleniem przyjmuje plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii i 
apeluje do Komisji UE o oddelegowanie większej liczby pracowników na wszystkich 
szczeblach na potrzeby nadania środkom zaproponowanym w planie działania formy 
konkretnych inicjatyw, w szczególności w zakresie przyśpieszenia przemian na rynku 
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sprzętów, urządzeń biurowych oraz technologii procesów przemysłowych dzięki 
połączeniu środków wykonawczych przewidzianych w obowiązującej dyrektywie w 
sprawie produktów zużywających energię, regularnej aktualizacji zasad 
etykietowania oraz unijnych inicjatyw na rzecz udzielania zamówień publicznych 
zgodnie z zasadą wyznaczenia najbardziej wydajnego produktu jako punktu 
odniesienia;

Or. en

Poprawkę złożyli Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Poprawka 167
Ustęp 6d (nowy)

6d. przypomina, że 40% całkowitego zużycia energii w UE przypada na budynki oraz że 
istnieje ogromny potencjał w zakresie ograniczenia takiego zużycia w ramach 
projektowania nowych i modernizacji istniejących budynków; apeluje do Komisji, 
aby odpowiednio wcześnie dokonała przeglądu obowiązującej dyrektywy w sprawie 
budynków, obejmując jej zakresem także budynki o powierzchni mniejszej niż 
1000 m² , apeluje do Komisji, aby skoordynowała z właściwymi zainteresowanymi 
stronami unijną inicjatywę budowlaną, łączącą działania na rzecz ograniczenia 
zapotrzebowania na energię, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w tym 
sektorze oraz propagowanie ciepłownictwa i chłodnictwa, przy równoczesnym 
tworzeniu miejsc pracy i ograniczaniu ubóstwa energetycznego w Europie;

Or. en

Poprawkę złożyli Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Poprawka 168
Punkt 6e (nowy)

6e. przypomina, że ogólna wydajność tradycyjnych systemów energetycznych 
stosowanych obecnie w UE wynosi jedynie 30% oraz że w najbliższych latach 
powinno dojść do zwiększenia wydajności systemowej w tym sektorze poprzez 
zastąpienie starych, mało wydajnych elektrowni, a zwłaszcza poprzez wspieranie 
zdecentralizowanej, połączonej produkcji energii cieplnej, elektrycznej i chłodniczej;

Or. en
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Poprawkę złożyli Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Poprawka 169
Ustęp 6f (nowy)

6f. wzywa UE i jej instytucje, aby stanowiła źródło dobrych przykładów w dziedzinie 
wydajności energetycznej poprzez zwiększenie wydajności energetycznej własnych 
budynków biurowych, wprowadzenie zasady preferencji najbardziej wydajnych 
energetycznie urządzeń we wszelkich procedurach udzielania zamówień 
publicznych, poprzez korzystanie w swoim taborze transportowym z samochodów 
zużywających jak najmniejsze ilości paliwa, poprzez rezygnację ze znacznej części 
wyjazdów związanych udziałem w posiedzeniach różnych grup roboczych na 
terytorium Unii na rzecz posiedzeń wirtualnych (technologie informacyjne i 
komunikacyjne itd.);

Or. en

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Poprawka 170
Ustęp 7

7. podkreśla fakt, że 80% europejskich obywateli mieszka w dużych miastach, w 
związku z tym wzywa przewodniczącego Komisji do zorganizowania spotkania 
przedstawicieli 30 największych miast w UE i ustanowienia inicjatyw stanowiących 
punkty odniesienia dla ograniczenia zużycia energii na obszarach miejskich, 
połączonych ze strategią planowania miejskiego; jest zdania, że należy podjąć 
poważne wysiłki w celu zwiększenia ilości mocy pochodzącej z połączonej produkcji 
elektrociepłowni oraz chłodzenia i ciepłowni, jeżeli pozwoli to na zmniejszenie emisji 
CO2; jest także zdania, że należy podjąć poważne wysiłki na rzecz zwiększenia 
udziału najbardziej ekologicznych rodzajów transportu; w związku z tym zwraca się 
do Komisji o przedłożenie strategii dotyczącej udzielenia, bezpośrednio z budżetu 
UE, lub pośrednio, z budżetu państw członkowskich albo w formie kredytów EBI, 
wsparcia finansowego tym miastom, które ustanowią i zrealizują w praktyce 
długofalowy plan działania na rzecz osiągnięcia tych celów;

Or. en

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 171
Ustęp 7

7. wzywa przewodniczącego Komisji do zorganizowania spotkania przedstawicieli 
(skreślenie) największych miast z państw członkowskich w celu wymiany 
doświadczeń na polu lokalnych strategii energetycznych i ustanowienia inicjatyw 
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stanowiących punkty odniesienia w celu zwiększenia wydajności energetycznej oraz 
ograniczenia zużycia energii w miastach; jest zdania, że należy podjąć poważne 
wysiłki w celu zwiększenia ilości mocy pochodzącej z połączonej produkcji 
elektrociepłowni oraz chłodzenia i ciepłowni;

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Giles Chichester, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika 
Niebler

Poprawka 172
Ustęp 7

7. wzywa przewodniczącego Komisji do zorganizowania spotkania przedstawicieli 30 
największych miast w UE w celu wymiany doświadczeń na polu lokalnych projektów 
w dziedzinie ograniczenia zużycia energii w celu ograniczenia zużycia energii w 
miastach; jest zdania, że należy podjąć poważne wysiłki w celu zwiększenia ilości 
mocy pochodzącej z połączonej produkcji elektrociepłowni oraz chłodzenia i 
ciepłowni;

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 173
Ustęp 7

7. wzywa przewodniczącego Komisji do zorganizowania spotkania przedstawicieli 
największych regionów przemysłowych w UE w celu wymiany doświadczeń na polu 
regionalnych i lokalnych projektów w dziedzinie ograniczenia zużycia energii w celu 
ograniczenia zużycia energii (skreślenie); jest zdania, że należy podjąć poważne 
wysiłki w celu zwiększenia ilości mocy pochodzącej z połączonej produkcji 
elektrociepłowni oraz chłodzenia i ciepłowni; jest zdania, że Komisja powinna w tej 
sprawie ściśle współpracować z Komitetem Regionów;

Or. en
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Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 174
Ustęp 7

7. wzywa przewodniczącego Komisji do zorganizowania spotkania przedstawicieli 
dużych aglomeracji miejskich z głównych regionów wielkoprzemysłowych UE w 
celu podjęcia inicjatyw stanowiących punkty odniesienia dla ograniczenia zużycia 
energii na obszarach miejskich, połączonych ze strategią planowania miejskiego; jest 
zdania, że należy podjąć poważne wysiłki w celu zwiększenia (skreślić: ilości) mocy 
pochodzącej z rozproszonych źródeł skojarzonej produkcji energii elektrycznej i 
cieplnej tak, by produkcja energii elektrycznej z tych źródeł uległa w krótkim czasie 
podwojeniu; 

Or. pl

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Poprawka 175
Ustęp 7

7. wzywa przewodniczącego Komisji do zorganizowania spotkania przedstawicieli 30 
dużych miast w UE i ustanowienia inicjatyw stanowiących punkty odniesienia dla 
ograniczenia zużycia energii na obszarach miejskich, połączonych ze strategią 
planowania miejskiego; jest zdania, że należy podjąć poważne wysiłki w celu 
zwiększenia ilości mocy pochodzącej z połączonej produkcji elektrociepłowni oraz 
chłodzenia i ciepłowni;

Or. en

Poprawkę złożyli Hannes Swoboda i Jan Marinus Wiersma

Poprawka 176
Ustęp 7

7. wzywa przewodniczącego Komisji do zorganizowania spotkania przedstawicieli 30 
największych miast w UE i ustanowienia inicjatyw stanowiących punkty odniesienia 
dla ograniczenia zużycia energii na obszarach miejskich, połączonych ze strategią 
planowania miejskiego i mieszkalnictwa; jest zdania, że należy podjąć poważne 
wysiłki w celu zwiększenia ilości mocy pochodzącej z połączonej produkcji 
elektrociepłowni oraz chłodzenia i ciepłowni;

Or. en
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Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 177
Ustęp 7

7. wzywa przewodniczącego Komisji do zorganizowania spotkania przedstawicieli 30 
największych miast w UE i ustanowienia inicjatyw stanowiących punkty odniesienia 
dla ograniczenia zużycia energii na obszarach miejskich, połączonych ze strategią 
planowania miejskiego; jest zdania, że należy podjąć poważne wysiłki w celu 
zwiększenia ilości mocy pochodzącej z połączonej produkcji elektrociepłowni oraz 
chłodzenia i ciepłowni; zwraca uwagę na znaczne zapotrzebowanie na energię 
pierwotną oraz istotny potencjał w zakresie oszczędzania energii zużywanej na 
ogrzewanie budynków i w związku z tym zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
komisarza Andrisa Piebalgsa dotyczącą zamiaru przedłożenia do końca 2006 r. 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie ekologicznych systemów ciepłowniczych;

Or. el

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 178
Ustęp 7a (nowy)

7a. wzywa, by wszystkie budynki należące do instytucji UE oraz budynki rządowe na 
wszystkich szczeblach stanowiły wzór uzyskania neutralnego bilansu emisji C02 , w 
miarę możliwości do 2012 r., a następnie do 2015 r. wprowadzenia takich rozwiązań 
także w budynkach władz lokalnych;

Or. en

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Poprawka 179
Ustęp 7a (nowy)

7a. wzywa Komisję do analizy metod szerszego propagowania istniejących technologii 
zwiększenia wydajności energetycznej w celu pełnego wykorzystania i zastosowania 
najlepszych dostępnych technologii, w szczególności połączonej produkcji energii 
cieplnej, elektrycznej i chłodniczej, ciepłownictwa oraz inteligentnych pomiarów, nie 
tylko w energochłonnym przemyśle, lecz także w budynkach, gospodarstwach 
domowych i sektorze transportowym; 

Or. en
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Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 180
Ustęp 7a (nowy)

7a. wyraża nadzieję, że mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej, o której mowa w 
zielonej księdze, będzie miała ambitny charakter, wytyczając państwom 
członkowskim wiążące cele, przewidując zachęty rynkowe, kładąc nacisk na badania 
oraz przewidując mechanizm corocznego przeglądu realizacji wyznaczonych celów;

Or. el

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Poprawka 181
Ustęp 7b (nowy)

7b. podkreśla korzyści płynące z wykorzystania wydajnej i czystej energii oraz 
zmniejszenia zależności na szczeblu regionalnym i od przywozu, związane z szerszym 
wykorzystaniem technologii produkcji energii cieplnej, elektrycznej i chłodniczej z 
energii cieplnej stanowiącej produkt uboczny procesu produkcji energii elektrycznej 
zamiast przywozu paliw pierwotnych, takich jak gaz i ropa; zaznacza także, że 
technologie te są bardzo obiecujące z uwagi na możliwość szerszego wykorzystania 
biomasy i biopaliw, a także podkreśla, że ciepłownictwo zapewnia infrastrukturę, 
którą można wykorzystać także na potrzeby przyszłych, odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 182
Ustęp 7b (nowy)

7b. wzywa Komisję do przedłożenia, najpóźniej do wiosny 2007 r., środków 
wykonawczych w zakresie wydajnych energetycznie produktów na mocy dyrektywy 
2005/32/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów wykorzystujących energię (dyrektywa o produktach wykorzystujących 
energię) 1 ;

Or. el

  
1 Dz. U. L 191 z 22.7.2005, str. 29.
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Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 183
Ustęp 7c (nowy)

7c. przypomina, że 40% zużycia energii w UE przypada na budynki; popiera 
rozszerzenie zakresu obowiązującej dyrektywy w sprawie budynków na wszystkie 
budynki; w związku z tym zwraca się do Komisji o rozważenie możliwości 
wprowadzenia ogólnoeuropejskiego systemu „białych certyfikatów” dotyczących 
wydajności energetycznej;

Or. el

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Poprawka 184
Ustęp 8

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 185
Ustęp 8

8. wzywa Komisję do wspierania planów przedstawicieli sektora dotyczących 
opracowania i stopniowego wprowadzenia systemu inteligentnych pomiarów i 
naliczania opłat, przy uwzględnieniu kosztów tego procesu;

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Poprawka 186
Ustęp 8

8. wzywa Komisję do bardziej dogłębnego zbadania możliwości wprowadzenia 
inteligentnych pomiarów i naliczania opłat oraz do przeprowadzenia kompleksowej 
analizy kosztów i korzyści takich działań, w szczególności z uwzględnieniem zmian w 
modelu konsumpcji po stronie użytkowników końcowych;
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Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 187
Ustęp 8

8. wzywa Komisję do bardziej dogłębnego zbadania możliwości wprowadzenia 
inteligentnych pomiarów i naliczania opłat oraz do przeprowadzenia kompleksowej 
analizy kosztów i korzyści takich działań, w szczególności z uwzględnieniem zmian w 
modelu konsumpcji po stronie użytkowników końcowych;

Or. en

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 188
Ustęp 8

8. wzywa Komisję do bardziej dogłębnego zbadania możliwości wprowadzenia 
inteligentnych pomiarów i naliczania opłat oraz do przeprowadzenia kompleksowej 
analizy kosztów i korzyści takich działań, w szczególności z uwzględnieniem zmian w 
modelu konsumpcji po stronie użytkowników końcowych;

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 189
Ustęp 8

8. wzywa Komisję do wspierania procesów przemysłowych służących opracowaniu 
systemu inteligentnych pomiarów i naliczania opłat;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 190
Ustęp 8

8. wzywa Komisję do wspierania procesów przemysłowych służących opracowaniu 
systemu inteligentnych pomiarów i naliczania opłat;
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Or. en

Poprawkę złożył Aldo Patriciello

Poprawka 191
Ustęp 8

8. wzywa Komisję do bardziej dogłębnego zbadania inteligentnych pomiarów i 
naliczania opłat; wspierając zdalnie zarządzane systemy inteligentnego pomiaru 
(AMM);

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 192
Ustęp 8

8. wzywa Komisję do bardziej dogłębnego zbadania inteligentnych pomiarów i 
naliczania opłat; wspierając zdalnie zarządzane systemy inteligentnego pomiaru 
(AMM);

Or. en

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 193
Ustęp 8

8. wzywa Komisję do bardziej dogłębnego zbadania inteligentnych pomiarów i 
naliczania opłat; wspierając zdalnie zarządzane systemy inteligentnego pomiaru 
(AMM);

Or. en

Poprawkę złożyła Elisa Ferreira

Poprawka 194
Ustęp 8a (nowy)

8a. jest zdania, że opodatkowanie odgrywa znaczącą rolę w zwiększaniu wydajności 
energetycznej; jest zdania, że należy poczynić wysiłki na rzecz wprowadzenia w 
krajowych systemach podatkowych państw członkowskich rozwiązań 
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faworyzujących wydajne praktyki energetyczne;

Or. en

Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 195
Ustęp 8a (nowy)

8a. zwraca uwagę Komisji na konieczność włączenia środków strukturalnych UE dla 
przeprowadzenia szerokiej termo-modernizacji budynków mieszkalnych, zwłaszcza w 
nowych krajach członkowskich, co umożliwi znaczne ograniczenie zużycia energii 
oraz zmniejszenie emisji CO2; 

Or. pl

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro i Herbert Reul

Poprawka 196
Ustęp 9

9. popiera przejście do najbardziej wydajnych pod względem energetycznym i czystych 
rodzajów transportu, co ma być osiągnięte za pośrednictwem nowego ustawodawstwa 
oraz zachęt podatkowych na szczeblu krajowym (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Poprawka 197
Ustęp 9

9. wzywa do przyjęcia kompleksowej unijnej strategii w sektorze transportowym, 
zmierzającej do stopniowej rezygnacji z wykorzystania paliw kopalnych i 
stopniowego wprowadzenia zrównoważonych ekologicznie źródeł energii w 
transporcie; popiera przejście do najbardziej wydajnych pod względem 
energetycznym i czystych rodzajów transportu, co ma być osiągnięte za 
pośrednictwem nowego ustawodawstwa oraz zachęt podatkowych na szczeblu 
krajowym, z uwzględnieniem wiążącego ustawodawstwa w przemyśle 
samochodowym oraz możliwie najszybszego przeglądu dyrektywy w sprawie tzw. 
eurowiniet; zaleca ponadto opracowanie strategii na rzecz ograniczenia emisji 
pochodzących z lotnictwa i ze statków;

Or. en
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Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 198
Ustęp 9

9. wzywa do przyjęcia kompleksowej unijnej strategii w sektorze transportowym, 
zmierzającej do stopniowej rezygnacji z wykorzystania paliw kopalnych i 
stopniowego wprowadzenia czystych źródeł energii w transporcie; apeluje do UE o 
przedstawianie kolejnych wniosków dotyczących harmonizacji opodatkowania 
energii zużywanej przez samochody oraz innych podatków związanych z 
samochodami, w celu ograniczenia emisji CO2; popiera przejście do najbardziej 
wydajnych pod względem energetycznym i czystych rodzajów transportu, co ma być 
osiągnięte za pośrednictwem nowego ustawodawstwa oraz zachęt podatkowych na 
szczeblu krajowym, z uwzględnieniem wiążącego ustawodawstwa w przemyśle 
samochodowym; wzywa do szybkiego opracowania energooszczędnych samochodów 
o niskiej emisji CO2 ; zaleca ponadto opracowanie strategii na rzecz ograniczenia 
emisji pochodzących z lotnictwa i ze statków;

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 199
Ustęp 9

9. popiera przejście do najbardziej wydajnych pod względem energetycznym i czystych 
rodzajów transportu, co ma być osiągnięte za pośrednictwem nowego ustawodawstwa 
oraz zachęt podatkowych na szczeblu krajowym, z uwzględnieniem wiążącego 
ustawodawstwa w przemyśle samochodowym, w tym wspierania zwiększenia udziału 
w rynku ładowanych elektrycznie samochodów hybrydowych oraz pojazdów 
zasilanych wyłącznie energią elektryczną;; zaleca ponadto opracowanie strategii na 
rzecz ograniczenia emisji pochodzących z lotnictwa i ze statków;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 200
Ustęp 9

9. popiera przejście do najbardziej wydajnych pod względem energetycznym i czystych 
rodzajów transportu, co ma być osiągnięte za pośrednictwem nowego ustawodawstwa 
oraz zachęt podatkowych na szczeblu krajowym, z uwzględnieniem wiążącego 
ustawodawstwa w przemyśle samochodowym, w tym wspierania zwiększenia udziału 
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w rynku ładowanych elektrycznie samochodów hybrydowych oraz pojazdów 
zasilanych wyłącznie energią elektryczną;; zaleca ponadto opracowanie strategii na 
rzecz ograniczenia emisji pochodzących z lotnictwa i ze statków;

Or. en

Poprawkę złożyli Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Poprawka 201
Ustęp 9

9. popiera przejście do najbardziej wydajnych pod względem energetycznym i czystych 
rodzajów transportu, co ma być osiągnięte za pośrednictwem nowego ustawodawstwa 
(skreślenie), z uwzględnieniem wiążącego ustawodawstwa w przemyśle 
samochodowym; zaleca ponadto opracowanie strategii na rzecz ograniczenia emisji 
pochodzących z lotnictwa i ze statków;

Or. en

Poprawkę złożyli Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Poprawka 202
Ustęp 9

9. popiera przejście do najbardziej wydajnych pod względem energetycznym i czystych 
rodzajów transportu, co ma być osiągnięte za pośrednictwem nowego ustawodawstwa 
oraz zachęt podatkowych na szczeblu krajowym, z uwzględnieniem wiążącego 
ustawodawstwa w przemyśle samochodowym; zaleca przygotowanie środków 
zachęcających do korzystania z transportu publicznego w państwach członkowskich, 
a także opracowanie strategii na rzecz ograniczenia emisji pochodzących z lotnictwa i 
ze statków;

Or. en

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 203
Ustęp 9

9. popiera przejście do najbardziej wydajnych pod względem energetycznym i czystych 
rodzajów transportu, co ma być osiągnięte za pośrednictwem nowego ustawodawstwa 
oraz zachęt podatkowych na szczeblu krajowym, z uwzględnieniem wiążącego 
ustawodawstwa w przemyśle samochodowym; zaleca ponadto opracowanie strategii 
na rzecz ograniczenia emisji pochodzących z lotnictwa i ze statków; wzywa do 
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przyjęcia skutecznych środków służących przejściu na transport ładunków koleją 
zamiast drogami; 

Or. de

Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 204
Ustęp 9a (nowy)

9a. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na szybkie 
zapewnienie solidarności i wsparcia państwom członkowskim borykającym się z 
problemami wskutek uszkodzenia infrastruktury;

Or. en

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 205
Ustęp 9a (nowy)

9a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia praktycznych środków na rzecz 
zwiększenia wydajności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach; 
należą do nich w szczególności środki na rzecz edukacji oraz działania służące 
zapewnieniu łatwiejszego dostępu do finansowania, w tym środków z funduszy
strukturalnych, EBOR i EBI, w celu umożliwienia takim przedsiębiorstwom 
inwestowania w rozwiązania pozwalające ograniczyć zużycie energii;

Or. de

Poprawkę złożyła Elisa Ferreira

Poprawka 206
Ustęp 9a (nowy)

9a. wyraża przekonanie , że kwestia analizy energetycznej miejskich systemów 
transportowych, konkretnie pod kątem doboru rodzajów transportu i ich 
wzajemnych połączeń, wymaga należytego uwzględnienia w ramach funduszy 
strukturalnych;

Or. en
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Poprawkę złożyła Mechtild Rothe

Poprawka 207
Ustęp 9a (nowy)

9a. zachęca państwa członkowskie i Komisję do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii 
w UE poprzez ograniczenie zapotrzebowania na nią, czyli strategii polegającej na 
zachęcaniu do wykorzystania własnych źródeł energii, lepszego wykorzystywania 
dostępnej energii dzięki pracom badawczo-rozwojowym i dywersyfikacji 
zewnętrznych dostaw energii, równolegle do rozwoju zewnętrznej polityki 
zagranicznej, w ramach której UE będzie mogła wykorzystać swoją siłę dzięki 
wspólnym negocjacjom;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 208
Ustęp 9a (nowy)

9a. wyraża nadzieję, że państwa trzecie będą zachęcane do zwiększenia wydajności 
energetycznej oraz popiera propozycję Komisji dotyczącą prac na rzecz przyjęcia 
międzynarodowej umowy w sprawie wydajności energetycznej;

Or. fr

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 209
Ustęp 9a (nowy)

9a. w pełni popiera zamiar Komisji dotyczący opodatkowania paliwa lotniczego i wzywa 
ją do niezwłocznego rozpoczęcia działań w tym kierunku poprzez opodatkowanie 
wszystkich krajowych i wewnątrzunijnych połączeń lotniczych;

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Poprawka 210
Ustęp 9a (nowy)

9a. stoi na stanowisku, że system wzorców przyjęty w dyrektywie w sprawie efektywności 
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końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (2006/32/WE) w celu 
uzyskania końcowej efektywności energetycznej stanowi racjonalną ekonomicznie, 
niezbiurokratyzowaną i skuteczną metodę zwiększenia wydajności energetycznej, a 
co za tym idzie proponuje szersze zastosowanie tego systemu w pozostałych 
sektorach energetycznych; zwraca się do Komisji o podjęcie wysiłków na rzecz 
przyspieszenia procesu ustanawiania wspólnych ogólnounijnych wzorców we 
wszystkich właściwych dziedzinach, na podstawie sektorowych wskaźników 
efektywności energetycznej, zgodnie z art. 16 wspomnianej dyrektywy;

Or. en

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 211
Ustęp 9b (nowy)

9b. wzywa Komisję do przedstawienia wytycznych w zakresie wdrożenia dyrektywy 
2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych 1; wytyczne 
te powinny dotyczyć w szczególności ustanowienia planów działania na rzecz 
efektywności energetycznej, pomiarów i dokumentowania oszczędności oraz 
instrumentów finansowych w zakresie środków służących oszczędnościom energii; 

Or. de

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 212
Ustęp 10

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Elisa Ferreira

Poprawka 213
Ustęp 10

10. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie europejskiej strategii na 
rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, w szczególności 
propozycje dotyczące ustanowienia europejskiego regulatora energii oraz 

  
1 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 64.
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skoncentrowania się na dywersyfikacji źródeł energii;

Or. en

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 214
Ustęp 10

10. jest zdania, że dywersyfikacja źródeł energii i dróg transportu przyczyni się do 
bezpieczeństwa dostaw; duże znaczenie będzie tu miała kolejność przeprowadzenia 
dywersyfikacji źródeł dostaw i liberalizacji rynku;

Or. pl

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 215
Ustęp 10

10. jest zdania, że dywersyfikacja źródeł energii ma zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw, w szczególności w przypadku, gdy rzeczywiste zróżnicowanie 
źródeł energii stanowi efekt funkcjonowania rynku; uznaje równocześnie fakt, że 
decyzje dotyczące źródeł energii wykorzystywanych w jednym państwie 
członkowskim mogą wpłynąć na bezpieczeństwo dostaw w innych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyli Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nikolaos Vakalis, Gunnar Hökmark

Poprawka 216
Ustęp 10

10. jest zdania, że dywersyfikacja źródeł energii przyczyni się do bezpieczeństwa dostaw, 
uznając równocześnie fakt, że decyzje dotyczące źródeł energii wykorzystywanych w 
jednym państwie członkowskim mogą wpłynąć na bezpieczeństwo dostaw w innych 
państwach członkowskich;

Or. en
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Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 217
Ustęp 10

10. jest zdania, że oszczędność energii i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma 
zasadnicze znaczenie dla realizacji celu, jakim jest dywersyfikacja źródeł energii 
oraz może przyczynić się do bezpieczeństwa dostaw i pomóc w złagodzeniu 
narastających napięć międzynarodowych;

Or. it

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Daniel Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Nicole 
Fontaine, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Poprawka 218
Ustęp 10

10. jest zdania, że dywersyfikacja źródeł energii, a w szczególności wykorzystanie 
własnych źródeł energii, przyczyni się do bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 219
Ustęp 10

10. jest zdania, że dywersyfikacja źródeł energii w dziedzinie odnawialnych form energii, 
takich jak energia wiatrowa i słoneczna, przyczyni się do bezpieczeństwa dostaw;

Or. de

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij i Herbert Reul

Poprawka 220
Ustęp 10

10. jest zdania, że dywersyfikacja źródeł energii przyczyni się do bezpieczeństwa dostaw. 
Podstawowa strategia polega na uwzględnianiu wszystkich źródeł energii;

Or. en
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Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 221
Ustęp 10

10. jest zdania, że dywersyfikacja źródeł energii, w tym ze względu na ich pochodzenie 
geograficzne, przyczyni się do bezpieczeństwa dostaw;

Or. it

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 222
Ustęp 10

10. jest zdania, że decentralizacja produkcji energii przyczyni się do bezpieczeństwa 
dostaw;

Or. en

Poprawkę złożył Jerzy Buzek

Poprawka 223
Ustęp 10

10. jest zdania, że dywersyfikacja źródeł energii i sieci przesyłowe przyczynią się do 
bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawkę złożył Aldo Patriciello

Poprawka 224
Ustęp 10

10. jest zdania, że dywersyfikacja źródeł energii przyczyni się do bezpieczeństwa dostaw; 
z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na szybkie 
zapewnienie solidarności i wsparcia państwu borykającemu się z problemami 
wskutek uszkodzenia posiadanej infrastruktury;

Or. en
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Poprawkę złożył Alyn Smith

Poprawka 225
Ustęp 10a (nowy)

10a. wyraża przekonanie, że zasadnicze znaczenie ma oparcie europejskiej strategii 
energetycznej w maksymalnym stopniu na zasadzie pomocniczości, a decyzje 
dotyczące wyboru źródeł energii powinny pozostać prerogatywą państw 
członkowskich UE;

Or. en

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 226
Ustęp 10a (nowy)

10a. z zadowoleniem przyjmuje oficjalne prognozy DG TREN z lipca 2006 r. dotyczące 
uzyskania wysokiej wydajności i udziału odnawialnych źródeł energii oraz 
zamówioną przez komisję ITRE analizę bezpieczeństwa dostaw, przedstawioną przez 
tę komisję w dniu 9 października; w związku z powyższym apeluje do Komisji o 
przyjęcie obu dokumentów za podstawę przeglądu energetycznego zaplanowanego 
na styczeń 2007 r.;

Or. en

Poprawkę złożyli Hannes Swoboda i Jan Marinus Wiersma

Poprawka 227
Ustęp 10a (nowy)

10a. nie lekceważąc bynajmniej kwestii kosztów krótko- i średnioterminowych zwraca się 
do Komisji i państw członkowskich o przyznanie priorytetu tym formom energii, 
które zmniejszają zależność od przywozu, w szczególności paliw kopalnych, i które 
sprzyjają środowisku naturalnemu, są zrównoważone oraz ograniczają ryzyko 
zakłócenia dostaw, m.in. ze względu na decentralizację produkcji;

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 228
Ustęp 10a (nowy)

10a. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie mechanizmu, który może pozwolić na 
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szybkie zapewnienie solidarności i wsparcia państwom borykającym się z trudną 
sytuacją wskutek uszkodzenia posiadanej infrastruktury;

Or. it

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 229
Ustęp 10a (nowy)

10a. wyraża przekonanie, że konieczne jest zmniejszenie zależności Unii Europejskiej od 
przywozu ropy oraz uwolnienie środków na inwestycje w gospodarkę europejską i jej 
obywateli; w związku z powyższym stwierdza, że konieczne jest zachęcanie do 
inwestycji w czyste i bezpieczne technologie oraz wydajność energetyczną w celu 
utworzenia nowych miejsc pracy dla pracowników wykwalifikowanych;

Or. it

Poprawkę złożyły Nicole Fontaine, Herbert Reul, i Dominique Vlasto

Poprawka 230
Ustęp 10a (nowy)

10a. wzywa przewodniczącego Komisji do realizacji planu zakładającego cotygodniową 
publikację danych dotyczących wielkości europejskich zapasów oraz przywozu i 
wywozu ropy i produktów ropopochodnych z podziałem na rodzaje produktów (ropa 
naftowa, benzyna, olej napędowy, olej opałowy i inne); wyraża przekonanie, że tego 
rodzaju dane (które byłyby publicznie dostępne, jak ma to miejsce w Stanach 
Zjednoczonych), pozwoliłyby lepiej zrozumieć czynniki wpływające na 
funkcjonowanie rynku światowego oraz uzyskać jasny obraz konsumpcji
europejskiej, jak również zmniejszyć obsesję operatorów na punkcie stanu zapasów
amerykańskich, przyczyniając się tym samym do ograniczenia wahań cen ropy;

Or. fr

Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 231
Ustęp 10a (nowy)

10a. wzywa Komisję do przeprowadzenia przejrzystej i obiektywnej debaty na temat 
przyszłego wyboru źródeł energii; należy w jej ramach uwzględnić wady i zalety 
wszystkich form energii, w tym koszty oraz konsekwencje dla gospodarki i 
środowiska naturalnego;
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Or. de

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 232
Ustęp 10b (nowy)

10b. apeluje do Komisji o zakończenie, najpóźniej do końca 2008 r., prac nad nowym 
narzędziem modelowania energii i transportu dla UE; taki oddolny model powinien 
zostać opracowany w warunkach bliskiej współpracy między służbami Komisji, 
Międzynarodową Agencją Energii oraz rządami krajowymi i służyć uproszczeniu 
wszelkich danych statystycznych dotyczących energii i transportu w Europie; model 
ten zastąpiłby następnie liczne modele stosowane obecnie w różnych służbach 
Komisji, jak również doprowadziłby do harmonizacji danych statystycznych na temat 
energii w całej Europie; powinien on zostać publicznie udostępniony, z możliwością 
jego wykorzystania, na życzenie przez różne zainteresowane strony, tak jak ma to 
obecnie miejsce w Stanach Zjednoczonych, w celu opracowania różnorakich
scenariuszy przyszłego rozwoju energetyki unijnej;

Or. en

Poprawkę złożył Esko Seppänen

Poprawka 233
Ustęp 11

skreślony

Or. fi

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 234
Ustęp 11

11. proponuje, aby UE ustanowiła długoterminowe, stabilne ramy polityczne w celu 
stworzenia niezbędnego klimatu inwestycyjnego. Ramy te powinny zawierać unijny 
cel w zakresie wydajności energii, stanowiący przynajmniej 20-procentową poprawę 
do roku 2020, oraz orientacyjne ogólne cele sektorowe dotyczące odnawialnych 
źródeł energii służące osiągnięciu 25% udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
energii podstawowej do roku 2020 oraz (skreślenie) 50% do roku 2040; wzywa 
Komisję do ustanowienia ambitnych, ale realistycznych celów zakładających, że do 
roku 2020 technologie o bardzo niskiej lub zerowej emisji CO2 oraz technologie 
energetyczne neutralne w zakresie emisji CO2 będą zaspokajać 60% unijnego 
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zapotrzebowania na energię, jako wsparcie realizacji europejskich celów w zakresie 
klimatu i bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawkę złożyli Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Poprawka 235
Ustęp 11

11. proponuje, aby UE ustanowiła długoterminowe, stabilne ramy polityczne, dające 
inwestorom jasne wytyczne co do tego, gdzie rynek powinien inwestować; jest zdania, 
że ramy te powinny zawierać unijny cel w zakresie wydajności energii, stanowiący 
przynajmniej 20-procentową poprawę do roku 2020; wzywa Komisję do ustanowienia 
ambitnych, ale realistycznych celów zakładających, że do 2020 r. technologie o 
bardzo niskiej lub zerowej emisji CO2 oraz technologie energetyczne neutralne w 
zakresie emisji CO2 będą zaspokajać 60% unijnego zapotrzebowania na energię, 
jako wsparcie realizacji europejskich celów w zakresie klimatu i bezpieczeństwa 
dostaw;

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, András Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Poprawka 236
Ustęp 11

11. proponuje, aby UE ustanowiła długoterminowe, stabilne ramy polityczne w celu 
stworzenia niezbędnego klimatu inwestycyjnego. Ramy te powinny zawierać unijny 
cel w zakresie wydajności energii, stanowiący przynajmniej 20-procentową poprawę 
do roku 2020, oraz ogólne orientacyjne cele sektorowe dotyczące odnawialnych 
źródeł energii służące osiągnięciu 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
energii podstawowej do roku 2020 (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 237
Ustęp 11

11. proponuje, aby UE ustanowiła długoterminowe, stabilne ramy polityczne w celu 
stworzenia niezbędnego klimatu inwestycyjnego. Ramy te powinny zawierać unijny 
cel w zakresie wydajności energii, stanowiący przynajmniej 20-procentową poprawę 
do roku 2020, oraz ogólne orientacyjne cele sektorowe dotyczące odnawialnych 
źródeł energii służące osiągnięciu 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
energii podstawowej do roku 2020 (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 238
Ustęp 11

11. proponuje, aby UE ustanowiła długoterminowe, stabilne ramy polityczne, dające 
inwestorom jasne wytyczne co do tego, gdzie rynek powinien inwestować; jest zdania, 
że ramy te powinny zawierać unijny cel w zakresie wydajności energii, stanowiący 
(skreślenie) 20-procentową poprawę do roku 2020, środowisko operacyjne w zakresie 
odnawialnych źródeł energii sprzyjające inwestycjom oraz przewidywalną cenę CO2; 
(skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 239
Ustęp 11

11. proponuje, aby UE ustanowiła długoterminowe, stabilne ramy polityczne w celu 
stworzenia niezbędnego klimatu inwestycyjnego. Ramy te powinny zawierać unijny 
cel w zakresie wydajności energii, stanowiący przynajmniej 20-procentową poprawę 
do roku 2020, oraz ogólne orientacyjne cele sektorowe dotyczące odnawialnych 
źródeł energii służące osiągnięciu 25% udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
energii podstawowej do roku 2020 i 50% do roku 2040;

Or. en
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Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 240
Ustęp 11

11. proponuje, aby UE ustanowiła długoterminowe, stabilne ramy polityczne, dające 
inwestorom jasne wytyczne co do tego, gdzie rynek powinien inwestować; jest zdania, 
że ramy te powinny zawierać unijny cel dotyczący 30-procentowego obniżenia emisji 
CO2 do roku 2020 oraz 80-procentowego do roku 2050, unijny cel w zakresie 
wydajności energii stanowiący co najmniej 20-procentową poprawę do roku 2020, 
wiążące cele sektorowe dotyczące odnawialnych źródeł energii służące osiągnięciu 
25% udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii podstawowej do roku 2020 
oraz przewidywalną cenę CO2; uważa także, że należy stworzyć orientacyjny cel w 
zakresie odnawialnych źródeł energii w wysokości 50% do roku 2040; popiera 
ponadto 30-procentowe obniżenie do roku 2020 ilości gazów cieplarnianych 
emitowanych w związku z działalnością transportową;

Or. en

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 241
Ustęp 11

11. proponuje, aby UE ustanowiła długoterminowe, stabilne ramy polityczne, dające 
inwestorom jasne wytyczne co do tego, gdzie rynek powinien inwestować; jest zdania, 
że ramy te powinny zawierać unijny cel w zakresie wydajności energii, stanowiący 
przynajmniej 20-procentową poprawę do roku 2020 oraz wiążące cele sektorowe 
dotyczące odnawialnych źródeł energii służące osiągnięciu 20% udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w energii podstawowej do roku 2020 (skreślono); Or. de

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 242
Ustęp 11

11. proponuje, aby UE ustanowiła długoterminowe, stabilne ramy polityczne, dające 
inwestorom jasne wytyczne co do tego, gdzie rynek powinien inwestować; jest zdania, 
że ramy te powinny zawierać unijny cel w zakresie wydajności energii, stanowiący 
przynajmniej 20-procentową poprawę do roku 2020, wiążące cele sektorowe 
dotyczące odnawialnych źródeł energii służące osiągnięciu 20% udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w energii podstawowej do roku 2020 oraz bardziej 
przewidywalną cenę CO2; (skreślenie);

Or. de
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Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 243
Ustęp 11

11. w celu przyśpieszenia dywersyfikacji źródeł energii proponuje, aby UE ustanowiła 
długoterminowe, stabilne ramy polityczne, dające uczestnikom rynku jasne wytyczne 
co do tego, gdzie (skreślenie) inwestować; jest zdania, że ramy te powinny zawierać 
(skreślenie) wiążące cele sektorowe dotyczące odnawialnych źródeł energii służące 
osiągnięciu 25% udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii podstawowej do 
roku 2020 oraz przewidywalną cenę CO2; uważa także, że należy stworzyć 
orientacyjny cel w zakresie odnawialnych źródeł energii w wysokości 50% do roku 
2040; zwraca się także do Komisji o przedstawienie propozycji ram 
zharmonizowanych systemów wspierania w zakresie odnawialnych źródeł energii, 
jako elementu mapy drogowej na rzecz energii odnawialnej;

Or. en

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 244
Ustęp 11

11. proponuje, aby UE ustanowiła długoterminowe, stabilne ramy polityczne, dające 
inwestorom jasne wytyczne co do tego, gdzie rynek powinien inwestować; jest zdania, 
że ramy te powinny zawierać unijny cel w zakresie CO2 na rok 2020 i 2050, unijny 
cel w zakresie wydajności energii, stanowiący przynajmniej 20-procentową poprawę 
do roku 2020, wiążące cele sektorowe dotyczące odnawialnych źródeł energii służące 
osiągnięciu 25% udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii podstawowej do 
roku 2020 oraz przewidywalną cenę CO2; uważa także, że należy stworzyć 
orientacyjny cel w zakresie odnawialnych źródeł energii w wysokości 50% do roku 
2040;

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 245
Ustęp 11

11. proponuje, aby UE ustanowiła długoterminowe, stabilne ramy polityczne w celu 
stworzenia niezbędnego korzystnego klimatu inwestycyjnego. Ramy te zawierać będą
unijny cel w zakresie wydajności energii, zakładający przynajmniej 20-procentową 
poprawę do roku 2020, ogólne i orientacyjne cele sektorowe dotyczące odnawialnych 
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źródeł energii służące osiągnięciu 25% udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
energii podstawowej do roku 2020 oraz przewidywalną cenę CO2; uważa także, że 
należy stworzyć orientacyjny cel w zakresie odnawialnych źródeł energii w wysokości 
50% do roku 2040; 

Or. en

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 246
Ustęp 11

11. proponuje, aby UE ustanowiła długoterminowe, stabilne ramy polityczne, dające 
inwestorom jasne wytyczne co do tego, gdzie rynek powinien inwestować; jest zdania, 
że ramy te powinny zawierać unijny cel w zakresie wydajności energii, stanowiący 
przynajmniej 20-procentową poprawę do roku 2020, wiążące cele sektorowe 
dotyczące odnawialnych źródeł energii służące osiągnięciu 25% udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w energii podstawowej do roku 2020 oraz przewidywalną cenę 
CO2; uważa także, że Rada i Komisja powinny rozważyć, w jaki sposób cel w zakresie 
odnawialnych źródeł energii w wysokości 50% może zostać osiągnięty do roku 2040;

Or. en

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 247
Ustęp 11

11. proponuje, aby UE ustanowiła długoterminowe, stabilne ramy polityczne, dające 
inwestorom jasne wytyczne co do tego, gdzie rynek powinien inwestować; jest zdania, 
że ramy te powinny zawierać unijny cel w zakresie wydajności energii, stanowiący 
przynajmniej 20-procentową poprawę do roku 2020, wiążące cele sektorowe 
dotyczące odnawialnych źródeł energii służące osiągnięciu 25% udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w energii podstawowej do roku 2020 oraz przewidywalną cenę 
CO2; uważa także, że należy stworzyć orientacyjny cel w zakresie odnawialnych 
źródeł energii w wysokości znacznie przekraczającej 50% do roku 2040;

Or. de
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Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 248
Ustęp 11

11. proponuje, aby UE ustanowiła długoterminowe, stabilne ramy polityczne, dające 
inwestorom jasne wytyczne co do tego, gdzie rynek powinien inwestować; jest zdania, 
że ramy te powinny zawierać unijny cel w zakresie wydajności energii, stanowiący 
przynajmniej 20-procentową poprawę do roku 2020, wiążące cele sektorowe 
dotyczące odnawialnych źródeł energii służące osiągnięciu 25% udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w energii podstawowej do roku 2020 oraz przewidywalną cenę 
CO2; uważa także, że należy stworzyć wiążący cel w zakresie odnawialnych źródeł 
energii w wysokości 50% do roku 2040;

Or. it

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 249
Ustęp 11

11. proponuje, aby UE ustanowiła długoterminowe, stabilne ramy polityczne, dające 
inwestorom jasne wytyczne co do tego, gdzie rynek powinien inwestować; jest zdania, 
że ramy te powinny zawierać unijny cel w zakresie wydajności energii, stanowiący 
przynajmniej 20-procentową poprawę do roku 2020, orientacyjne cele sektorowe 
dotyczące odnawialnych źródeł energii służące osiągnięciu 25% udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w energii podstawowej do roku 2020 oraz przewidywalną cenę 
CO2; uważa także, że należy stworzyć orientacyjny cel w zakresie odnawialnych 
źródeł energii w wysokości 50% do roku 2040;

Or. it

Poprawkę złożyła Mechtild Rothe

Poprawka 250
Ustęp 11a (nowy)

11a. podkreśla, że konieczność zmiany obecnego modelu produkcji energii nie stanowi 
obciążenia lecz szansę. Wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, 
geotermicznej i biomasy oraz bardziej wydajnych energetycznie technologii 
przyczyni się do wypełnienia zobowiązań poczynionych w Kioto oraz na mocy 
Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, jak również 
do poprawy sytuacji w zakresie innowacyjności, tworzenia miejsc pracy i 
konkurencyjności w Europie;

Or. en
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Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 251
Ustęp 11a (nowy)

11a. zachęca Komisję do dokonania przeglądu unijnego prawodawstwa w celu 
umożliwienia szerszego wykorzystania własnych źródeł energii;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 252
Ustęp 11a (nowy)

11a. zachęca Komisję do dokonania przeglądu unijnego prawodawstwa w celu 
umożliwienia szerszego wykorzystania własnych źródeł energii;

Or. en

Poprawkę złożyła Mechtild Rothe

Poprawka 253
Ustęp 11b (nowy)

11b. podkreśla, że w ramach kompleksowej unijnej strategii w zakresie energii 
odnawialnej niezbędne jest przyjęcie środków dotyczących sektora ciepłownictwa i 
chłodnictwa. Aby do roku 2010 osiągąć cel dotyczący 12% udziału odnawialnych 
źródeł energii, Europa musi zagwarantować, że proces upowszechniania właściwych 
technologii w sektorze ciepłownictwa i chłodnictwa będzie przebiegał w sposób 
bardziej zdecydowany i dynamiczny. W związku z powyższym Parlament z 
zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji dotyczącą przedłożenia wniosku 
dotyczącego odpowiedniej dyrektywy w sprawie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii w ciepłownictwie i chłodnictwie;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 254
Ustęp 12

12. zaznacza, że bezcelowe jest tworzenie w związku z tym nowych struktur 
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instytucjonalnych na szczeblu UE, gdyby miało ono oznaczać powielanie 
kompetencji oraz nowe obowiązki biurokratyczne lub też jeżeli dane zadania mogą 
być realizowane przez instytucje państw członkowskich lub istniejące sieci; z tej 
perspektywy zachęca Komisję do przyczynienia się do wykorzystania możliwości 
wprowadzenia udoskonaleń;

Or. de

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 255
Ustęp 12

12. popiera potrzebę stworzenia Strategicznego Przeglądu Energetyki (SER), (skreślenie)
zakres obowiązków SER powinien obejmować analizę strategiczną problemów, przed 
którym stoi UE w sektorze energetycznym;

Or. en

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 256
Ustęp 12

12. popiera potrzebę stworzenia Strategicznego Przeglądu Energetyki (SER), 
uzupełniającego pracę proponowanego obserwatorium dostaw energii, które nie 
powinno być niezależnym organem, a zakres obowiązków SER powinien obejmować 
analizę strategiczną problemów oraz wyznaczać ramy i kierunki działań UE, nie zaś  
ograniczać państwa w wyborze nośników energii paliw oraz technologii ich 
wykorzystania;

Or. pl

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 257
Ustęp 12

12. zgadza się z potrzebą stworzenia Strategicznego Przeglądu Energetyki (SER), 
uzupełniającego pracę proponowanego obserwatorium dostaw energii, które nie 
powinno być niezależnym organem. Zakres obowiązków SER powinien obejmować 
analizę strategiczną sektora energetycznego UE (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 258
Ustęp 12

12. zgadza się z potrzebą stworzenia Strategicznego Przeglądu Energetyki (SER), 
uzupełniającego pracę proponowanego obserwatorium dostaw energii, które nie 
powinno być niezależnym organem. Zakres obowiązków SER powinien obejmować 
analizę strategiczną sektora energetycznego UE (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 259
Ustęp 12

12. popiera potrzebę stworzenia Strategicznego Przeglądu Energetyki (SER), 
uzupełniającego pracę proponowanego obserwatorium dostaw energii, które nie 
powinno być niezależnym organem, a zakres obowiązków SER powinien obejmować 
analizę strategiczną problemów, przed którym stoi UE w sektorze energetycznym, 
obejmującą także aspekty zewnętrzne;

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 260
Ustęp 13

13. zachęca Komisję do wykorzystania Strategicznego Przeglądu Energetyki w celu 
analizy kompromisów między różnymi opcjami politycznymi w odniesieniu do 
środowiska naturalnego, bezpieczeństwa dostaw, konkurencyjności i tworzenia miejsc 
pracy , a tym samym minimalizacji ryzyka. Zwraca się do Komisji o podjęcie
szczegółowego badania dotacji (skreślenie) wszystkich źródeł energii, w tym zamiany 
źródeł zewnętrznych na wewnętrzne;

Or. en
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Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 261
Ustęp 13

13. zachęca Komisję do wykorzystania Strategicznego Przeglądu Energetyki w celu 
analizy kompromisów między różnymi opcjami politycznymi w odniesieniu do 
środowiska naturalnego, bezpieczeństwa dostaw, konkurencyjności i tworzenia miejsc 
pracy i w ten sposób zminimalizować ryzyko. Zwraca się do Komisji o podjęcie
szczegółowego badania dotacji i kosztów wszystkich źródeł energii, w tym zamiany 
źródeł zewnętrznych na wewnętrzne;

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan 
Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Angelika Niebler

Poprawka 262
Ustęp 13

13. zachęca Komisję do wykorzystania Strategicznego Przeglądu Energetyki w celu 
opracowania formuły umożliwiającej państwom członkowskim analizowanie 
kompromisów między różnymi opcjami politycznymi w odniesieniu do środowiska 
naturalnego, bezpieczeństwa dostaw, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy i w 
ten sposób udziału w zmniejszeniu ryzyka; z zadowoleniem przyjmuje dążenie 
Komisji do podjęcia, w ramach Strategicznego Przeglądu Energetyki, szczegółowego 
badania dotacji i kosztów wszystkich źródeł energii, w tym zamiany źródeł 
zewnętrznych na wewnętrzne; wzywa do opublikowania wyników analizy w celu 
zwiększenia świadomości zagadnienia w społeczeństwie;

Or. en

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 263
Ustęp 13

13. zachęca Komisję do wykorzystania Strategicznego Przeglądu Energetyki w celu 
opracowania formuły umożliwiającej państwom członkowskim analizowanie 
kompromisów między różnymi opcjami politycznymi w odniesieniu do środowiska 
naturalnego, bezpieczeństwa dostaw (skreślenie) i tworzenia miejsc pracy i w ten 
sposób udziału w zmniejszeniu ryzyka; wzywa Komisję do podjęcia szczegółowego 
badania dotacji i kosztów wszystkich źródeł energii, w tym zamiany źródeł 
zewnętrznych na wewnętrzne oraz długofalowego, bezpośredniego i pośredniego 
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oddziaływania na środowisko naturalne;

Or. de

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 264
Ustęp 13

13. zachęca Komisję do wykorzystania Strategicznego Przeglądu Energetyki w celu 
opracowania formuły umożliwiającej państwom członkowskim analizowanie 
kompromisów między różnymi opcjami politycznymi w odniesieniu do środowiska 
naturalnego, bezpieczeństwa dostaw, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy i w 
ten sposób udziału w zmniejszeniu ryzyka; wzywa Komisję do podjęcia 
szczegółowego badania dotacji i kosztów wszystkich źródeł energii, w tym zamiany 
źródeł zewnętrznych na wewnętrzne, przy zastosowaniu podejścia opartego na cyklu 
życia i łańcuchu „od szybu do baku”;

Or. en

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 265
Ustęp 13a (nowy)

13a. Strategiczny Przegląd Energetyki powinien obejmować również kwestie handlowe, 
tzn. analizować konsekwencje współpracy międzynarodowej, już podpisanych i 
planowanych do podpisania kontraktów długoterminowych oraz ocenić spójność 
polityki przedsiębiorstw z polityką państw i UE jako całości;

Or. pl

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 266
Ustęp 13a (nowy)

13a. wzywa Komisję do zbadania kwestii szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
w sektorze energetycznym, doprowadzenia do maksymalnego zwiększenia 
możliwości zatrudnienia w tym sektorze, jak również do poświęcenia szczególnej 
uwagi kwestii kwalifikacji niezbędnych w sektorze technicznym;

Or. en
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Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Avril Doyle, András Gyürk, Giles Chichester, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Poprawka 267
Ustęp 13a (nowy)

13a. przypomina, że ropa w dalszym ciągu stanowi najważniejsze źródło energii 
pierwotnej w UE, w zakresie którego UE jest prawie całkowicie uzależniona od 
przywozu; wyraża ubolewanie, że Komisja nie poświęciła tej kwestii uwagi w zielonej 
księdze; wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia potrzeby 
ograniczenia zużycia ropy, zmniejszenia zależności od przywozu oraz podjęcia starań 
na rzecz ograniczenia emisji CO2;

Or. en

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 268
Ustęp 13a (nowy)

13a. wyraża przekonanie, że ze względu na nierozwiązany problem ostatecznego 
składowania oraz poważne ryzyko awarii, którego nie można wykluczyć, energia 
jądrowa wiąże się z niemożliwymi do przewidzenia kosztami gospodarczymi i 
środowiskowymi, a jako taka nie jest odpowiednia do zapewnienia trwałego 
bezpieczeństwa energetycznego;

Or. de

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 269
Ustęp 13b (nowy)

13b. wzywa państwa członkowskie, by nie zmieniały uprzednio podjętych decyzji o 
zaprzestaniu produkcji energii jądrowej oraz by nie przedłużały funkcjonowania 
elektrowni jądrowych, lecz podjęły działania na rzecz skrócenia okresu 
funkcjonowania takich elektrowni, tak aby zapewnić jak najszybszą rezygnację z 
tego rodzaju energii;

Or. de
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Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 270
Ustęp 14

14. nalega, aby Komisja wypracowała systematyczne podejście do produkcji, dystrybucji 
i zużycia biopaliw, w szczególności biopaliw stosowanych w transporcie (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 271
Ustęp 14

14. oczekuje, że wszelkie ogólnoeuropejskie cele dotyczące biomasy będą zgodne z 
ustalonym unijnym celem zakładającym 25% udział odnawialnych źródeł energii do 
roku 2020; nalega, aby Komisja wypracowała systematyczne podejście do produkcji, 
dystrybucji i zużycia biopaliw, w szczególności biopaliw stosowanych w transporcie, 
przy pełnym uwzględnieniu przygotowywanego przez Komisję obowiązkowego
kompleksowego systemu certyfikacji umożliwiającego zrównoważoną produkcję 
biopaliw na wszystkich szczeblach, obejmującego normy dotyczące uprawy i 
poszczególnych etapów przetwarzania, jak również ogólnego bilansu gazów 
cieplarnianych w cyklu życia, obowiązującego w odniesieniu do biopaliw 
produkowanych w Unii Europejskiej, jak i przywożonych na jej terytorium;

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 272
Ustęp 14

14. nalega, aby Komisja wypracowała systematyczne podejście do produkcji, dystrybucji 
i zużycia biopaliw, w szczególności biopaliw stosowanych w transporcie, w celu 
zachęcania do opracowania i korzystania z tych biopaliw, które umożliwiają 
rzeczywiste ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zastępowanie kopalnych 
źródeł energii, poprzez ocenę efektu energetycznego i oddziaływania całego cyklu 
produkcji biopaliw na środowisko naturalne;

Or. it
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Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Poprawka 273
Ustęp 14

14. nalega, aby państwa członkowskie wypracowały systematyczne podejście do 
produkcji, dystrybucji i zużycia biopaliw w celu poprawy dostępu do nich, 
swobodnego obrotu nimi i ich certyfikacji; apeluje do Komisji o likwidację barier 
technicznych i administracyjnych uniemożliwiających zwiększanie udziału biopaliw 
oraz nalega na potrzebę wprowadzenia wiążących celów w tym obszarze;

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Poprawka 274
Ustęp 14

14. nalega, aby w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie wspierania użycia biopaliw 
zarówno w stanie płynnym, jak i gazowym oraz innych paliw odnawialnych Komisja 
wypracowała systematyczne podejście do produkcji, dystrybucji i zużycia biopaliw, w 
szczególności biopaliw stosowanych w transporcie, oraz nalega na potrzebę 
wprowadzenia ambitnych celów w tym obszarze;

Or. en

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 275
Ustęp 14

14. nalega, aby Komisja wypracowała systematyczne i skoncentrowane na wydajności 
energetycznej oraz kryteriach wyboru paliw podejście do produkcji, dystrybucji 
i zużycia biopaliw, w szczególności biopaliw stosowanych w transporcie, oraz nalega 
na potrzebę wprowadzenia europejskich norm w tym obszarze w celu dostosowania 
polityki krajowej do wymogów rynku wewnętrznego;

Or. en
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Poprawkę złożył Aldo Patriciello

Poprawka 276
Ustęp 14

14. nalega, aby Komisja wypracowała systematyczne podejście do produkcji, dystrybucji 
i zużycia biopaliw, w szczególności biopaliw stosowanych w transporcie, oraz nalega 
na potrzebę wprowadzenia wiążących celów w tym obszarze; z zadowoleniem 
przyjmuje możliwość uzgodnienia ogólnego celu strategicznego pozwalającego 
pogodzić cele w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii, konkurencyjności 
oraz bezpieczeństwa dostaw, w celu ułatwienia UE powstrzymania rosnącego 
uzależnienia od przywozu;

Or. en

Poprawkę złożyli Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Poprawka 277
Ustęp 14

14. nalega, aby Komisja wypracowała systematyczne podejście do produkcji, dystrybucji 
i zużycia biopaliw, w szczególności biopaliw stosowanych w transporcie, oraz nalega 
na potrzebę wprowadzenia wiążących celów w tym obszarze; wzywa Komisję do 
podjęcia działań na rzecz ułatwienia i uproszczenia procedur w dziedzinie 
transgranicznego obrotu surowcami i źródłami energii;

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 278
Ustęp 14

14. nalega, aby Komisja wypracowała systematyczne podejście do produkcji, dystrybucji 
i zużycia biopaliw, w szczególności w odniesieniu do transportu, uwzględniające 
ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty tych procesów, oraz nalega na 
potrzebę wprowadzenia wiążących celów w tym obszarze;

Or. en
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Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 279
Ustęp 14

14. nalega, aby Komisja wypracowała systematyczne podejście do produkcji, dystrybucji 
i zużycia biopaliw, w szczególności biopaliw stosowanych w transporcie,
uwzględniające ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty tych procesów, oraz 
nalega na potrzebę wprowadzenia wiążących celów w tym obszarze;

Or. en

Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 280
Ustęp 14

14. nalega, aby Komisja wypracowała systematyczne podejście do produkcji, dystrybucji 
i zużycia biopaliw, a także pomiędzy polityką energetyczną, transportową, polityką 
rolną oraz polityką w dziedzinie opracowania biopaliw, w szczególności biopaliw 
stosowanych w transporcie i handlu nimi, oraz nalega na potrzebę wprowadzenia 
wiążących celów w tym obszarze;

Or. en

Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 281
Ustęp 14a (nowy)

14a. wzywa Komisję do jak najszybszego przedłożenia wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie ciepłownictwa i chłodnictwa z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 
oraz przypomina o swojej rezolucji z dnia 14 lutego 2006 r. zawierającej zalecenia 
dla Komisji i Rady w sprawie ciepłownictwa i chłodnictwa z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 282
Ustęp 14a (nowy)

14a. zwraca się do Komisji o dopilnowanie, by w każdym przypadku, w którym pojęcie 
biopaliw używane jest w kontekście politycznym lub legislacyjnym, brano pod uwagę 
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możliwość zastosowania biopaliw płynnych i gazowych w sektorze transportu, a nie 
tylko w charakterze paliwa do produkcji energii elektrycznej;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 283
Ustęp 14a (nowy)

14a. wzywa Komisję do rozważenia możliwych działań politycznych zachęcających do 
zwiększenia udziału paliw syntetycznych w europejskim transporcie drogowym, 
mając na uwadze potencjalny wkład tych paliw w dywersyfikację dostaw energii w 
transporcie drogowym;

Or. en

Poprawkę złożyli Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Poprawka 284
Ustęp 14a (nowy)

14a. ostrzega, że inicjatywy na rzecz wykorzystania biomasy do produkcji energii nie 
mogą zakłócić normalnego funkcjonowania rynku drzewnego i konkurencji w 
sektorze drzewnym;

Or. en

Poprawkę złożyli Romana Jordan Cizelj, Herbert Reul

Poprawka 285
Ustęp 14a (nowy)

14a. ostrzega, że inicjatywy na rzecz wykorzystania biomasy do produkcji energii nie 
mogą zakłócić normalnego funkcjonowania rynku drzewnego i konkurencji w 
sektorze drzewnym;

Or. en
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Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Poprawka 286
Ustęp 15

15. wzywa Komisję do uznania w średnim terminie ważnej roli paliw kopalnych i zwraca 
się o podjęcie dalszych badań w związku ze zmniejszeniem w nich zawartości węgla 
(skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 287
Ustęp 15

15. uznaje ważną rolę paliw kopalnych w zmianach zachodzących w klimacie 
światowym oraz znaczne uzależnienie UE od ropy, w szczególności w sektorze 
transportu; w związku z powyższym zwraca się do Komisji o podjęcie dalszych badań 
w związku ze zmniejszeniem w nich zawartości węgla; uznaje ponadto, że 
wykorzystanie węgla jest niekorzystne dla klimatu oraz że w związku z tym 
technologie „czystego węgla” w formie propagowanej obecnie nie powinny być 
brane pod uwagę;

Or. en

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 288
Ustęp 15

15. wzywa Komisję do uznania w średnim terminie ważnej roli paliw kopalnych i zwraca 
się (skreślenie) o zachęcanie do dalszego rozwoju oszczędnej metody wychwytywania 
i składowania dwutlenku węgla w odniesieniu do węgla, gazu i ropy, a także nalega, w 
związku z decyzjami Europejskiej Platformy Technologicznej na rzecz Budowy 
Bezemisyjnych Elektrowni Wykorzystujących Paliwa Kopalne, aby do roku 2020 w 
UE istniało dziesięć dużych wzorcowych zakładów;

Or. de
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Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 289
Ustęp 15

15. wzywa Komisję do uznania w średnim terminie ważnej roli paliw kopalnych i zwraca 
się o podjęcie dalszych badań w związku ze zmniejszeniem w nich zawartości węgla 
oraz o podanie do publicznej wiadomości technologii czystego węgla oraz projektów 
pilotażowych w zakresie elektrociepłowni „bezemisyjnych”;

Or. fr

Poprawkę złożyli Eluned Morgan i Jerzy Buzek

Poprawka 290
Ustęp 15

15. wzywa Komisję do uznania w średnim terminie ważnej roli paliw kopalnych i 
możliwości podjęcia dalszych badań w związku ze zmniejszeniem w nich zawartości 
węgla; powinno to stanowić zachętę do stałej modernizacji, zwiększenia wydajności 
zakładów, budowy zakładów nowej generacji opartych na wykorzystaniu gazu oraz 
równoległej produkcji energii elektrycznej i chemikaliów oraz (skreślenie) dalszego 
rozwoju oszczędnej metody wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w 
odniesieniu do węgla, gazu i ropy, a także nalega, aby do roku 2020 w UE istniało 
dziesięć dużych wzorcowych zakładów;

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan 
Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Angelika 
Niebler

Poprawka 291
Ustęp 15

15. wzywa Komisję do uznania w średnim terminie ważnej roli paliw kopalnych i zwraca 
się o podjęcie dalszych badań w związku ze zmniejszeniem w nich zawartości węgla, 
powinno to obejmować stałą modernizację, zwiększanie wydajności elektrowni oraz
dalszy rozwój oszczędnej metody wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w 
odniesieniu do węgla, gazu i ropy, a także nalega, aby do roku 2020 w UE istniała 
reprezentatywna liczba dużych wzorcowych zakładów, zgodnie z decyzjami 
podjętymi przez Europejską Platformę Technologiczną na rzecz Budowy 
Bezemisyjnych Elektrowni Wykorzystujących Paliwa Kopalne;

Or. en
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Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 292
Ustęp 15

15. wzywa Komisję do uznania w średnim terminie ważnej roli paliw kopalnych i zwraca 
się o podjęcie dalszych badań w związku ze zmniejszeniem w nich zawartości węgla 
oraz o zachęcanie do dalszego rozwoju oszczędnej metody wychwytywania 
i składowania dwutlenku węgla w odniesieniu do węgla, gazu i ropy; podkreśla, że 
może to być jedynie model przejściowy;

Or. de

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 293
Ustęp 15

15. wzywa Komisję do uznania w średnim terminie ważnej roli paliw kopalnych i zwraca 
się o podjęcie dalszych badań w związku ze zmniejszeniem w nich zawartości węgla 
oraz o bliską współpracę z przedstawicielami sektora w zakresie dalszego rozwoju do 
2020 r. oszczędnej metody wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w 
odniesieniu do węgla, gazu i ropy, a także nalega na likwidację wszelkich barier w 
prawodawstwie unijnym oraz udostępnienie odpowiednich środków unijnych w celu 
budowy w UE, w ciągu pięciu lat, dziesięciu dużych wzorcowych zakładów;

Or. en

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 294
Ustęp 15

15. wzywa Komisję do uznania w średnim terminie ważnej roli paliw kopalnych i 
możliwości podjęcia dalszych badań w związku ze zmniejszeniem w nich zawartości 
węgla, powinno to obejmować stałą modernizację, zwiększanie wydajności 
elektrowni oraz dalszy rozwój oszczędnej metody wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla w odniesieniu do węgla, gazu i ropy, a także nalega, aby do roku 
2020 w UE istniało dziesięć dużych wzorcowych zakładów, zgodnie z decyzjami
podjętymi przez Europejską Platformę Technologiczną na rzecz Budowy 
Bezemisyjnych Elektrowni Wykorzystujących Paliwa Kopalne;

Or. en
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Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 295
Ustęp 15

15. wzywa Komisję do uznania w średnim terminie ważnej roli paliw kopalnych i zwraca 
się o bliską współpracę z przedstawicielami sektora w zakresie takich inicjatyw jak 
Europejska Platforma Technologiczna na rzecz Budowy Bezemisyjnych Elektrowni 
Wykorzystujących Paliwa Kopalne w celu zmniejszenia zawartości węgla w tych 
paliwach oraz o zachęcanie do dalszego rozwoju oszczędnej metody wychwytywania 
i składowania dwutlenku węgla w odniesieniu do węgla, gazu i ropy, w tym do 
likwidacji barier w prawodawstwie unijnym, a także wzywa przedstawicieli sektora, 
aby do roku 2020 w UE istniało dziesięć dużych wzorcowych zakładów;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 296
Ustęp 15

15. wzywa Komisję do uznania w średnim terminie ważnej roli paliw kopalnych i zwraca 
się o bliską współpracę z przedstawicielami sektora w zakresie takich inicjatyw jak 
Europejska Platforma Technologiczna na rzecz Budowy Bezemisyjnych Elektrowni 
Wykorzystujących Paliwa Kopalne w celu zmniejszenia zawartości węgla w tych 
paliwach oraz o zachęcanie do dalszego rozwoju oszczędnej metody wychwytywania 
i składowania dwutlenku węgla w odniesieniu do węgla, gazu i ropy, w tym do 
likwidacji barier w prawodawstwie unijnym, a także wzywa przedstawicieli sektora, 
aby do roku 2020 w UE istniało dziesięć dużych wzorcowych zakładów;

Or. en

Poprawkę złożył Jerzy Buzek

Poprawka 297
Ustęp 15

15. wzywa Komisję do uznania w średnim terminie ważnej roli paliw kopalnych i 
możliwości podjęcia dalszych badań w związku ze zmniejszeniem w nich zawartości 
węgla; powinno to stanowić zachętę do stałej modernizacji, zwiększenia wydajności 
zakładów, budowy zakładów nowej generacji opartych na wykorzystaniu gazu oraz 
równoległym wytwarzaniu energii elektrycznej i chemikaliów oraz (skreślenie)
dalszego rozwoju oszczędnej metody wychwytywania i składowania dwutlenku węgla 
w odniesieniu do węgla, gazu i ropy, a także nalega, aby do roku 2020 w UE istniało 
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dziesięć dużych wzorcowych zakładów;

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 298
Ustęp 15

15. wzywa Komisję do uznania w średnim i długim terminie ważnej roli paliw kopalnych 
w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw i zwraca się o podjęcie dalszych badań w 
związku ze zmniejszeniem w nich zawartości węgla oraz o zachęcanie do dalszego 
rozwoju oszczędnej metody wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w 
odniesieniu do węgla, gazu i ropy, a także nalega, aby do roku 2020 w UE istniało 
dziesięć dużych wzorcowych zakładów;

Or. it

Poprawkę złożył Aldo Patriciello

Poprawka 299
Ustęp 15

15. wzywa Komisję do uznania w średnim i długim terminie ważnej roli paliw kopalnych 
w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw i zwraca się o podjęcie dalszych badań w 
związku ze zmniejszeniem w nich zawartości węgla oraz o zachęcanie do dalszego 
rozwoju oszczędnej metody wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w 
odniesieniu do węgla, gazu i ropy, a także nalega, aby do roku 2020 w UE istniało 
dziesięć dużych wzorcowych zakładów;

Or. en

Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 300
Ustęp 15a (nowy)

15a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uznania społeczno-gospodarczego 
znaczenia lokalnych i własnych źródeł energii w UE oraz zachęcania do ich 
zwiększania jako sposobu na przyczynienie się do bezpieczeństwa dostaw energii w 
Europie;

Or. en
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Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 301
Ustęp 15a (nowy)

15a. wzywa Komisję i Radę do propagowania środków na rzecz ograniczenia udziału 
energii uzyskiwanej z paliw kopalnych oraz zużycia energii; apeluje o włączenie do 
przyszłej polityki energetycznej skutecznych instrumentów pozwalających na 
przejście na odnawialne źródła energii, np. poprzez opracowanie przepisów 
legislacyjnych przyznających priorytet takim źródłom;

Or. de

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 302
Ustęp 15a (nowy)

15a. wyraża ubolewanie z powodu braku należytego omówienia w zielonej księdze kwestii 
zmniejszenia zależności od ropy w sytuacji, gdy produkty ropopochodne w dalszym 
ciągu stanowią najważniejsze źródło energii pierwotnej w UE, która w tym zakresie 
jest prawie całkowicie uzależniona od przywozu;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 303
Ustęp 15a (nowy)

15a. wyraża ubolewanie z powodu braku należytego omówienia w zielonej księdze kwestii 
zmniejszenia zależności od ropy w sytuacji, gdy produkty ropopochodne w dalszym 
ciągu stanowią najważniejsze źródło energii pierwotnej w UE, która w tym zakresie 
jest prawie całkowicie uzależniona od przywozu;

Or. en

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 304
Ustęp 16

skreślony

Or. de
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Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Poprawka 305
Ustęp 16

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 306
Ustęp 16

16. wzywa Komisję do ponownego rozważenia projektu transeuropejskich sieci 
energetycznych, które powinny zapewnić wszystkim producentom i źródłom energii 
sprawiedliwy dostęp do europejskich sieci energii, gwarantując tym samym 
bezpieczeństwo dostaw wszystkim państwom, a w szczególności tym, które są w 
znacznej mierze uzależnione od przywozu energii;

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 307
Ustęp 16

16. apeluje do Komisji o wdrożenie projektu transeuropejskich sieci energetycznych, jako 
istotnego kroku w kierunku ukształtowania coraz ściślej zintegrowanych rynków 
oraz zapewnienia wszystkim użytkownikom sieci sprawiedliwego i równego dostępu 
do sieci energii, w tym integracji przybrzeżnych elektrowni wiatrowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 308
Ustęp 16

16. apeluje do Komisji o wdrożenie projektu transeuropejskich sieci energetycznych, jako 
istotnego kroku w kierunku ukształtowania coraz ściślej zintegrowanych rynków 
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oraz zapewnienia wszystkim użytkownikom sprawiedliwego i niedyskryminacyjnego 
dostępu do sieci energii, w tym integracji przybrzeżnych elektrowni wiatrowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 309
Podtytuł (nowy) i ustęp 16

Sieci

16. wzywa Komisję do opracowania planu połączeń priorytetowych, przy uwzględnieniu 
niedawno zaktualizowanej decyzji ustanawiającej wytyczne w zakresie 
transeuropejskich sieci przesyłu energii i niepomijaniu infrastruktury do 
odbioru/ponownej gazyfikacji skroplonego gazu ziemnego oraz zbiorników do jego 
przechowywania; jest zdania, że przybrzeżne elektrownie wiatrowe powinny zostać 
najpierw zintegrowane z siecią regionalną, a w końcu z transeuropejską siecią 
energetyczną;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 310
Ustęp 16

16. wzywa Komisję do ponownego zaprojektowania transeuropejskich sieci 
energetycznych, co powinno zapewnić priorytetowy dostęp do sieci energii ze źródeł 
odnawialnych; jest zdania, że przybrzeżne elektrownie wiatrowe powinny zostać 
najpierw zintegrowane z siecią regionalną, a w końcu z transeuropejską siecią 
energetyczną;

Or. de

Poprawkę złożył Alyn Smith

Poprawka 311
Ustęp 16

16. wzywa Komisję do ponownego zaprojektowania transeuropejskich sieci 
energetycznych, co powinno zapewnić sprawiedliwy dostęp do sieci energii ze źródeł 
odnawialnych; jest zdania, że przybrzeżne elektrownie wiatrowe, w tym położone w 
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regionach peryferyjnych i najbardziej oddalonych, powinny zostać najpierw 
zintegrowane z siecią regionalną, a w końcu z transeuropejską siecią energetyczną;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 312
Ustęp 16a (nowy)

16a. wzywa podmioty zarządzające przesyłem energii do działania w warunkach ścisłej 
koordynacji, ponieważ stanowią one ogniwa łańcucha zapewniającego właściwą 
płynność oraz bezpieczeństwo w handlu energią; jest zdania, że gdyby miało dojść do 
utworzenia europejskiego ośrodka sieci energetycznej, należałoby ustanowić 
europejski kodeks sieciowy w celu harmonizacji norm sieciowych w państwach 
członkowskich;

Or. fr

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 313
Ustęp 16a (nowy)

16a. wzywa Komisję do poświęcenia szczególnej uwagi kwestii szerszego wykorzystania 
morskich źródeł energii odnawialnej (wiatry przybrzeżne, energia fal, pływy 
morskie), w szczególności na Morzu Północnym, Morzu Bałtyckim, Morzu 
Irlandzkim i Morzu Śródziemnym, oraz energii słonecznej, w szczególności w 
regionie śródziemnomorskim, w celu zagwarantowania, że zasoby te zostaną 
uwzględnione w planie na rzecz odnawialnych źródeł energii na rok 2007 oraz że 
nastąpi szybki rozwój produkcji energii z tych źródeł;

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Daniel Caspary, Werner Langen, Avril Doyle, Nicole 
Fontaine, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy 
Buzek, Angelika Niebler

Poprawka 314
Ustęp 17

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Poprawka 315
Ustęp 17

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 316
Ustęp 17

17. wzywa Komisję do bardziej elastycznej interpretacji dobra publicznego pochodzącej 
z unijnego prawodawstwa dotyczącego środowiska naturalnego tam, gdzie rozwój 
energii pozwala na oszczędność węgla, na przykład w odniesieniu do realizacji 
dużych projektów wodnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 317
Ustęp 17a (nowy)

17a. UE powinna stworzyć zachęty do korzystania z technologii wykorzystujących paliwa 
kopalne oraz unikać podejmowania środków motywowanych względami 
politycznymi; najważniejszym celem jest skuteczne rozwianie wszelkich obaw 
tradycyjnie związanych z negatywnymi skutkami wykorzystywania węgla do 
wytwarzania energii elektrycznej;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 318
Ustęp 18

18. ostrzega przed dyskryminacją pojedynczych form energii, prowadzącą do ograniczeń 
w dostawach wskutek regulacji państwowych; wskazuje na negatywny wpływ takich 
działań na bezpieczeństwo dostaw, ceny energii oraz konkurencyjność;
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Or. de

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 319
Ustęp 18

18. nalega, aby Komisja Europejska odniosła się do kwestii rozwoju energetyki jądrowej 
w krajach członkowskich, biorąc pod uwagę zarówno korzyści, jakie z tej technologii 
wynikają (niskie zmienne koszty wytwarzania, wysoka niezawodność dostaw i 
zerowa emisja CO2), jak i ryzyko, które wiąże się z istnieniem elektrowni jądrowych 
(awarie i kwestie składowania odpadów);

Or. pl

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 320
Ustęp 18

18. przypomina, że energia jądrowa pozostaje istotnym elementem w bilansie 
energetycznym Wspólnoty oraz wskazuje na jej ogromne znaczenie dla realizacji 
celów z Kioto;

Or. de

Poprawkę złożył Esko Seppänen

Poprawka 321
Ustęp 18

18. wyraża przekonanie, że każde państwo członkowskie ma prawo do jednostronnego 
wprowadzenia w swoim ustawodawstwie zakazu przywozu odpadów jądrowych oraz 
wypalonego paliwa jądrowego celem ostatecznego unieszkodliwienia;

Or. fi
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Poprawkę złożyli Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Poprawka 322
Ustęp 18

18. przypomina, że w rezolucji w sprawie strategii lizbońskiej Parlament Europejski 
uznał „rolę, jaką energia jądrowa odgrywa obecnie w utrzymywaniu bezpieczeństwa 
dostaw energii, jako znaczna część kombinacji źródeł energii, oraz w ograniczaniu 
emisji CO2 szacowanej na 312 milionów ton rocznie, co stanowi 7% całkowitej 
emisji gazów cieplarnianych w UE”; 

Or. en

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 323
Ustęp 18

18. uznaje, że energia jądrowa pozostaje źródłem niezapewniającym bezpieczeństwa, 
ryzykownym, kosztownym oraz mało wydajnym i że wszelkie decyzje w tej sprawie 
pozostaną w gestii państw członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 324
Ustęp 18

18. uznaje, że energia jądrowa pozostaje dziedziną kontrowersyjną i przyjmuje 
stanowisko, że należy zagwarantować jednolicie wysoki poziom ochrony, uczciwej 
konkurencji oraz uwzględnienie kosztów zewnętrznych;

Or. de

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Jerzy Buzek, Nicole Fontaine, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Angelika Niebler

Poprawka 325
Ustęp 18

18. uznaje, że energia jądrowa pozostaje dziedziną kontrowersyjną i że wszelkie decyzje 
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w tej sprawie pozostaną w gestii państw członkowskich; ma świadomość faktu, że 
energia jądrowa zaspokaja 32% zapotrzebowania na energię elektryczną w UE; w 
związku z powyższym zwraca się o wspieranie tego źródła energii, aby nie pogarszać 
dodatkowo sytuacji Europy w zakresie bezpieczeństwa dostaw; zaznacza, że uran 
przywożony jest głównie z państw o gospodarkach działających w stabilnych 
warunkach politycznych; przekonuje, że ze względu na zasoby wystarczające na 
zaspokojenie zapotrzebowania w perspektywie średnioterminowej, niskie koszty 
uzyskania oraz spalania, jak również możliwość wydobywania uranu przez długie 
lata, w najbliższym czasie nie należy spodziewać się znacznych podwyżek jego cen; 
zwraca uwagę, że wykorzystanie energii jądrowej pozwala co roku zapobiec emisji 
dodatkowych 700 mln ton gazów cieplarnianych, co odpowiada wysokości emisji 
pochodzących ze wszystkich samochodów w UE;

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 326
Ustęp 18

18. uznaje, że energia jądrowa pozostaje dziedziną kontrowersyjną i że wszelkie decyzje 
w tej sprawie pozostaną w gestii państw członkowskich; ma świadomość faktu, że 
energia jądrowa zaspokaja 32% zapotrzebowania na energię elektryczną w UE; w 
związku z tym zwraca się o wspieranie tego źródła energii, aby nie pogarszać 
dodatkowo sytuacji Europy w zakresie bezpieczeństwa dostaw; zaznacza, że uran 
przywożony jest głównie z państw o gospodarkach działających w stabilnych 
warunkach politycznych; przekonuje, że ze względu na zasoby wystarczające na 
zaspokojenie zapotrzebowania w perspektywie średnioterminowej, niskie koszty 
uzyskania oraz spalania, jak również możliwość wydobywania uranu przez długie 
lata, w najbliższym czasie nie należy spodziewać się znacznych podwyżek jego cen; 
zwraca uwagę, że wykorzystanie energii jądrowej pozwala co roku zapobiec emisji 
dodatkowych 700 mln ton gazów cieplarnianych, co odpowiada wysokości emisji 
pochodzących ze wszystkich samochodów w UE;

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 327
Ustęp 18

18. uznaje, że energia jądrowa pozostaje elementem unijnego bilansu energetycznego i
przypomina, że w rezolucjach w sprawie wkładu w dotyczącą strategii lizbońskiej 
debatę w ramach wiosennego szczytu Rady Europejskiej 2006 oraz w sprawie 
bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej Parlament Europejski uznał 
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rolę, jaką energia jądrowa odgrywa obecnie w utrzymaniu bezpieczeństwa dostaw 
energii elektrycznej w ramach bilansu energetycznego oraz jako metoda unikania 
emisji CO2; 

Or. en

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 328
Ustęp 18

18. uznaje, że energia jądrowa pozostaje dziedziną kontrowersyjną i że wszelkie decyzje 
w tej sprawie pozostaną w gestii państw członkowskich; podkreśla zarazem 
zagrożenia ekologiczne i ekonomiczne związane z tą technologią oraz zwraca uwagę 
na fakt, że awarie mogą mieć poważne i długotrwałe konsekwencje transgraniczne; 
wzywa państwa członkowskie do podejścia do tego problemu w sposób 
odpowiedzialny oraz do podejmowania decyzji, które nie doprowadzą do powstania 
ukrytego, trudnego do oszacowania długoterminowego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa;

Or. de

Poprawkę złożył András Gyürk

Poprawka 329
Ustęp 18

18. uznaje, że energia jądrowa pozostaje dziedziną kontrowersyjną i że wszelkie decyzje 
w tej sprawie pozostaną w gestii państw członkowskich; uznaje równocześnie, że 
decyzje państw członkowskich dotyczące energii jądrowej będą miały poważny 
wpływ na kształt celów polityki energetycznej Unii Europejskiej, w związku z czym 
kwestia ta wymaga rozpatrzenia na szczeblu wspólnotowym ze szczególnym 
uwzględnieniem znaczenia prac badawczo-rozwojowych dla wspierania 
bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej;

Or. hu

Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 330
Ustęp 18

18. uznaje, że bezpieczna energia jądrowa stanowi jeden z dopuszczalnych elementów 
bilansu energetycznego, jak również że wszelkie decyzje w tej sprawie pozostaną w 
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gestii państw członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 331
Ustęp 18

18. uznaje, że energia jądrowa pozostaje dziedziną kontrowersyjną, która nie rozwiązuje 
problemu zapewnienia zrównoważonych dostaw energii, ponieważ wprowadza 
dodatkowe niewiadome związane z wpływem na środowisko, bezpieczeństwem i 
kosztami procesu unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych; wskazuje, że 
wszelkie decyzje w tej sprawie pozostaną w gestii państw członkowskich;

Or. it

Poprawkę złożył Esko Seppänen

Poprawka 332
Ustęp 18

18. uznaje, że energia jądrowa pozostaje dziedziną kontrowersyjną i że wszelkie decyzje 
dotyczące jej dopuszczenia pozostaną w gestii państw członkowskich;

Or. fi

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro i Herbert Reul

Poprawka 333
Ustęp 18

18. uznaje, że energia jądrowa pozostaje dziedziną kontrowersyjną i że wszelkie decyzje 
w tej sprawie pozostaną w gestii państw członkowskich; ma jednakże świadomość, że 
energia jądrowa pozostanie jednym z zasadniczym elementów bilansu 
energetycznego;

Or. en
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Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jan Hudacky, Jerzy Buzek, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Angelika Niebler

Poprawka 334
Ustęp 18a (nowy)

18a. wzywa Komisję do wyznaczenia ambitnych, ale realistycznych celów zakładających, 
że do 2020 r. technologie energetyczne o niskiej lub zerowej emisji CO2 oraz 
technologie energetyczne neutralne pod względem emisji CO2 zaspokajać będą 60% 
zapotrzebowania UE na energię elektryczną, stanowiąc wsparcie dla realizacji 
europejskich celów w zakresie klimatu i bezpieczeństwa dostaw; zaleca, by UE, jako 
wspólnota bogatych państw uprzemysłowionych, zaangażowała się w rozwój badań 
w dziedzinie energii jądrowej, tak aby wyniki tych badań mogły zostać przekazane 
państwom trzecim, pozwalając zminimalizować zagrożenie dla ludności;

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 335
Ustęp 18a (nowy)

18a. wzywa Komisję do wyznaczenia ambitnych, ale realistycznych celów zakładających, 
że do 2020 r. technologie energetyczne o niskiej lub zerowej emisji CO2 oraz 
technologie energetyczne neutralne pod względem emisji CO2 zaspokajać będą 60% 
zapotrzebowania UE na energię elektryczną, stanowiąc wsparcie dla realizacji 
europejskich celów w zakresie klimatu i bezpieczeństwa dostaw; zaleca, by UE, jako 
wspólnota bogatych państw uprzemysłowionych, zaangażowała się w rozwój badań 
w dziedzinie energii jądrowej, tak aby wyniki tych badań mogły zostać przekazane 
państwom trzecim, pozwalając zminimalizować zagrożenie dla ludności;

Or. en

Poprawkę złożyli Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Poprawka 336
Ustęp 18a (nowy)

18a. w rezolucji w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej Parlament 
Europejski uznał ponadto, że: „kwestia energii jądrowej jest elementem europejskiej 
debaty politycznej w sprawie zróżnicowania energii; uznaje rolę, jaką energia 
jądrowa odgrywa obecnie w niektórych państwach członkowskich w utrzymywaniu 
zabezpieczenia dostaw energii jako część zróżnicowania energii oraz jako sposób na 
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uniknięcie emisji CO2”;

Or. en

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 337
Ustęp 18a (nowy)

18a. w przyszłości węgiel będzie w dalszym ciągu odgrywał istotną rolę w europejskim 
sektorze wytwarzania energii elektrycznej; węgiel należy do pewnych i dostępnych 
zasobów długoterminowych, a UE dysponuje znacznymi jego rezerwami, 
stanowiącymi istotny potencjał w zakresie wytwarzania i zatrudnienia; konieczne 
jest jednakże wyposażenie obecnych i przyszłych elektrowni węglowych w 
najnowocześniejsze mechanizmy oczyszczania, w celu zwiększenia wydajności i 
ograniczenia szkodliwych emisji, oraz jak najszybsze wyposażenie ich w technologie 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 338
Ustęp 18a (nowy)

18a. podkreśla znaczenie i odpowiedzialność związaną ze zrównoważoną polityką 
energetyczną UE w kontekście stosunków zewnętrznych; sprzeciwia się wszelkim 
krokom mogącym zmierzać do rozwiązania problemów energetycznych poprzez 
działania wojskowe; przyjmuje stanowisko, że polityka energetyczna UE musi być 
ukierunkowana nie tylko na zapobieganie wszelkim wewnętrznym sporom 
dotyczącym energii, lecz także na przyczynianie się w stosunkach zewnętrznych do 
skutecznego przeciwdziałania konfliktom i wojnom o energię; wkład UE może tutaj 
polegać między innymi na przekazaniu wiedzy na temat potencjału i wykorzystania 
odnawialnych form energii;

Or. de
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Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 339
Ustęp 18a (nowy)

18a. podkreśla, że decyzja jednego z państw członkowskich dotycząca jego bilansu 
energetycznego wpływa na bezpieczeństwo dostaw innych państw i dlatego powinna 
być starannie rozważona;

Or. de

Poprawkę złożył András Gyürk

Poprawka 340
Ustęp 18a (nowy)

18a. zwraca uwagę na fakt, że mając na uwadze znaczne uzależnienie Unii Europejskiej 
od przywozu szczególnie istotna jest większa dywersyfikacja krajów pochodzenia i 
szlaków tranzytowych;

Or. hu

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 341
Ustęp 18a (nowy)

18a. ma świadomość faktu, że energia jądrowa pozwala na zaspokojenie od 2 do 3% 
światowego zapotrzebowania na energię i mniej niż 7% w UE-25; uznaje ponadto, że 
w UE-25 prawie połowa tej energii elektrycznej wytwarzana jest w jednym tylko 
państwie, a mianowicie we Francji; w związku z powyższym zwraca się o 
zaniechanie bezpośredniego i pośredniego wspierania tej energii;

Or. en

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 342
Ustęp 18a (nowy)

18a. uznaje, że decyzje dotyczące wyboru elementów bilansu energetycznego muszą być 
podejmowane z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i regionalnych; w 
związku z tym jest zdania, że wspieranie odnawialnych źródeł energii musi odbywać 
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się z uwzględnieniem właściwych uwarunkowań geograficznych, klimatycznych i 
gospodarczych;

Or. de

Poprawkę złożył Esko Seppänen

Poprawka 343
Ustęp 18a (nowy)

18a. wyraża przekonanie, że zaangażowanie Unii w realizację międzynarodowego 
projektu badawczego w dziedzinie energii termojądrowej oraz wkład finansowy w 
instalację ITER należą do tych dziedzin, w które należy inwestować środki dostępne 
w ramach siódmego programu ramowego;

Or. fi

Poprawkę złożyła Nicole Fontaine

Poprawka 344
Ustęp 18a (nowy)

18a. uznaje znaczenie utrzymania czołowej roli sektora jądrowego Unii Europejskiej w 
okresie, w którym w różnych regionach świata pojawia się silna konkurencja;

Or. en

Poprawkę złożyła Nicole Fontaine

Poprawka 345
Ustęp 18b (nowy)

18b. uznaje znaczenie utrzymania czołowej roli sektora jądrowego Unii Europejskiej w 
okresie, w którym w różnych regionach świata pojawia się silna konkurencja;

Or. en
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Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 346
Ustęp 18b (nowy)

18b. jest zdania, że obok korzyści dla środowiska naturalnego o propagowaniu 
odnawialnych źródeł energii powinna decydować również ich efektywność 
ekonomiczna, pozwalająca zminimalizować obciążenia finansowe dla użytkownika 
końcowego;

Or. de

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 347
Ustęp 18b (nowy)

18b. uznaje, że nie ma możliwości takiego zastosowania energii jądrowej do celów 
cywilnych, by nie mogła ona zostać wykorzystana także do celów wojskowych;

Or. en

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 348
Ustęp 18c (nowy)

18c. w związku z powyższym sprzeciwia się traktowaniu energii jądrowej jako
rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem dostaw energii, 
konkurencyjnością i ochroną środowiska naturalnego;

Or. en

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 349
Ustęp 18d (nowy)

18d. z niepokojem zwraca uwagę, że podjęte przez Komisję Europejską w 2004 r. 
zobowiązanie do przyjęcia w roku 2005 zalecenia w sprawie powołania funduszu ds. 
likwidacji obiektów jądrowych w celu zmniejszenia zagrożeń dla bezpieczeństwa 
oraz ograniczenia zniekształceń rynkowych nie zostało dotąd wypełnione, w związku 
z czym wzywa Komisję do wyjaśnienia powodów tej zwłoki oraz do
natychmiastowego wypełnienia tego zobowiązania, nie później niż do końca 
bieżącego roku;
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Or. en

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 350
Ustęp 19

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 351
Ustęp 19

19. zachęca do utworzenia międzyrządowego mechanizmu reagowania kryzysowego 
opartego na solidarności między krajami członkowskimi, który służyłby określeniu 
minimalnych zdolności magazynowych;

Or. pl

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 352
Ustęp 19

19. jest zdania, że systematyczna debata na temat tego, w jaki sposób UE będzie mówić 
jednym głosem wobec państw trzecich, zwiększy zdolność UE do negocjowania 
z krajami produkującymi i zużywającymi energię; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby wspierały inwestycje w Unii Europejskiej oraz przejmowanie 
udziałów w tutejszym rynku przez przedsiębiorstwa z krajów produkujących energię 
wyłącznie pod warunkiem zapewnienia wzajemności, tzn. bezpieczeństwa inwestycji 
w tych państwach; 

Or. de

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 353
Ustęp 19

19. jest zdania, że systematyczna debata na temat tego, w jaki sposób UE będzie mówić 
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jednym głosem wobec państw trzecich, zwiększy zdolność UE do negocjowania 
z krajami produkującymi i zużywającymi energię (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 354
Ustęp 19

19. jest zdania, że systematyczna debata na temat tego, w jaki sposób UE będzie mówić 
jednym głosem wobec państw trzecich, zwiększy zdolność UE do negocjowania 
z krajami produkującymi i zużywającymi energię (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 355
Ustęp 19

19. jest zdania, że wspólne stanowisko UE w dialogu z państwami trzecimi zwiększy 
zdolność UE do negocjowania z krajami produkującymi i zużywającymi energię i że 
takie negocjacje powinny obejmować wysokiego przedstawiciela ds. energii;

Or. en

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis (patrz 
poprzednia poprawka 344), Anne Laperrouze (patrz poprawka 349)

Poprawka 356
Ustęp 19

19. jest zdania, że wspólne stanowisko UE w dialogu z państwami trzecimi zwiększy 
zdolność UE do negocjowania z krajami produkującymi i zużywającymi energię i że 
takie negocjacje powinny obejmować wysokiego przedstawiciela ds. energii;

Or. en
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Poprawkę złożył Andres Tarand

Poprawka 357
Ustęp 19

19. wzywa UE do rozważenia możliwości przyjęcia jednolitego europejskiego aktu 
energetycznego, zmieniającego obecnie obowiązujące traktaty, przewidującego m.in. 
przyznanie Komisji kompetencji w zakresie zgłoszeń, wyłączeń i zakazów w sektorze 
energetycznym, wprowadzającego obowiązek zgłaszania Komisji umów 
energetycznych o wartości przekraczającej określony próg, przy czym Komisja 
dysponowałaby uprawnieniami do ich zatwierdzania, wyznaczania warunków lub 
zakazywania ze względu na bezpieczeństwo energetyczne; jest zdania, że 
systematyczna debata na temat tego, w jaki sposób UE będzie mówić jednym głosem 
wobec państw trzecich, zwiększy zdolność UE do negocjowania z krajami 
produkującymi i zużywającymi energię i że takie negocjacje powinny obejmować 
wysokiego przedstawiciela ds. energii;

Or. en

Poprawkę złożyły Nicole Fontaine i Dominique Vlasto

Poprawka 358
Ustęp 19

19. jest zdania, że systematyczna debata na temat tego, w jaki sposób UE będzie mówić 
jednym głosem wobec państw trzecich, zwiększy zdolność UE do negocjowania 
z krajami produkującymi i zużywającymi energię i że takie negocjacje powinny 
obejmować wysokiego przedstawiciela ds. energii, działającego w warunkach bliskiej 
współpracy z wysokim przedstawicielem UE ds. WPZiB oraz komisarzem 
odpowiedzialnym za energetykę;

Or. fr

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 359
Ustęp 19

19. jest zdania, że systematyczna debata na temat tego, w jaki sposób UE będzie mówić 
jednym głosem wobec państw trzecich, zwiększy zdolność UE do negocjowania 
z krajami produkującymi i zużywającymi energię i że takie negocjacje powinny 
obejmować wysokiego przedstawiciela ds. energii; proponuje również rozważenie 
koncepcji ustanowienia pojedynczego ośrodka odpowiedzialnego za zakup energii za 
granicą;

Or. it
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Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 360
Ustęp 19

19. jest zdania, że systematyczna debata na temat tego, w jaki sposób UE będzie mówić 
jednym głosem wobec państw trzecich, zwiększy zdolność UE do negocjowania 
z krajami produkującymi i zużywającymi energię i że takie negocjacje powinny 
obejmować wysokiego przedstawiciela ds. energii oraz powinny być oparte na 
europejskim systemie długoterminowego planowania energetycznego;

Or. fr

Poprawkę złożyła Mechtild Rothe

Poprawka 361
Ustęp 19a (nowy)

19a. wymaga, aby kwestie bezpieczeństwa dostaw energii oraz zmian klimatycznych stały 
się integralnym elementem wszystkich właściwych debat dotyczących polityki 
zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, rozwoju i polityki handlowej UE, a także by 
wszystkie nowe umowy handlowe i międzynarodowe zawierane przez UE 
obejmowały sekcje poświęcone kwestiom energetyki;

Or. en

Poprawkę złożył Andres Tarand

Poprawka 362
Ustęp 19a (nowy)

19a. wzywa Radę i Komisję do ustanowienia na szczeblu UE mechanizmów 
zapewniających wymianę informacji na temat istotnych kontraktów dotyczących 
dostaw gazu lub sprzedaży infrastruktury energetycznej, tak aby państwa 
członkowskie zyskały całościowy obraz uzgodnionych transakcji, a Komisja mogła 
ocenić łączny poziom zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego wśród państw 
UE;

Or. en
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Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 363
Ustęp 20a (nowy)

20a. wyraża przekonanie, że strategia zmierzająca do większego wzajemnego powiązania 
dostawców i usługodawców energetycznych doprowadziłaby od ukształtowania 
zglobalizowanej gospodarki funkcjonującej w ramach politycznych i ekonomicznych 
bardziej stabilnych niż te, w których każdy właściwy podmiot gospodarczy dąży do 
uzyskania niezależności energetycznej; w związku z powyższym wzywa UE do 
zaproponowania strategii pozwalającej połączyć transfer najlepszych dostępnych 
technologii z ukształtowaniem stabilnych ram dla inwestycji zarządzanych na 
szczeblu międzynarodowym, z wykorzystaniem istniejących struktur, takich jak WTO 
oraz dwustronne umowy gospodarcze;

Or. en

Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 364
Ustęp 20a (nowy)

20a. podkreśla, że UE i jej państwa członkowskie muszą dopilnować, by ich stosunki w 
dziedzinie dyplomacji, pomocy i handlu z państwami dostarczającymi energię 
sprzyjały przejrzystości podatkowej, dobrym rządom oraz roli miejscowego 
społeczeństwa obywatelskiego jako strażnika czuwającego nad właściwym 
zagospodarowaniem dochodów uzyskanych ze sprzedaży energii, poprzez ramy takie 
jak inicjatywa na rzecz przejrzystości w przemyśle wydobywczym oraz system 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 365
Ustęp 20a (nowy)

20a. potępia te państwa członkowskie, które szeroko podkreślały potrzebę koordynacji 
polityki energetycznej UE, a następnie w dalszym ciągu działały lub zezwalały 
przedsiębiorstwom w swoich krajach na działanie na zasadach dwustronnych z 
państwami trzecimi, nie informując o swoich zamiarach pozostałych członków UE, a 
tym samym osłabiając jej pozycję negocjacyjną; 

Or. en
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Poprawkę złożyli Hannes Swoboda i Jan Marinus Wiersma

Poprawka 366
Ustęp 20a (nowy)

20a. zwraca się do Komisji o wyznaczenie, jako nadrzędnego celu zewnętrznej polityki 
energetycznej UE, zmniejszenia zależności od paliw kopalnych dostarczanych przez 
kilku dużych dostawców oraz dywersyfikację źródeł energii; w tym celu 
Parlamentowi i Radzie powinien zostać przedłożony długoterminowy plan 
zawierający orientacyjne daty; 

Or. en

Poprawkę złożyła Mechtild Rothe

Poprawka 367
Ustęp 20a (nowy)

20a. wzywa Radę i Komisję do położenia większego nacisku na kwestie odnawialnych 
źródeł energii oraz wydajności energetycznej jako horyzontalnego priorytetu 
współpracy rozwojowej i w regionie śródziemnomorskim; Komisja, we współpracy z 
krajami partnerskimi, powinna opracować strategię wykorzystania ogromnego 
potencjału, jaki reprezentują odnawialne źródła energii, wnosząc tym samym 
zasadniczy wkład w przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu oraz zależności od 
przywozu kopalnych źródeł energii;

Or. de

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 368
Ustęp 20b (nowy)

20b. wzywa UE, by w dążeniu do uzyskania dostępu do źródeł energii nie odstępowała od
wymagania wysokich standardów ochrony praw człowieka oraz do zapewnienia 
lepszej promocji praw człowieka w ramach działań w dziedzinie energetyki poprzez 
ustanowienie unijnych standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw w tej dziedzinie, zarówno na szczeblu UE, jak i ONZ;

Or. en
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Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 369
Ustęp 20b (nowy)

20b. podkreśla, że niezbędne stało się ustanowienie nowych form dialogu politycznego i 
współpracy z państwami importującymi energię, w szczególności ze Stanami 
Zjednoczonymi, Chinami, Indiami i Japonią; zwraca uwagę, że podobny dialog 
między państwami będącymi głównymi importerami i producentami energii stał się 
konieczny, także w celu opracowania globalnej strategii w dziedzinie energetyki; 
wspomniane nowe formy globalnego dialogu w dziedzinie energetyki powinny 
zmierzać do zapewnienia stabilizacji, bezpieczeństwa i przejrzystości na globalnych 
rynkach energii, a równocześnie stale zachęcać do działań na rzecz czystych źródeł 
energii i wydajności energetycznej;

Or. en

Poprawkę złożyli Hannes Swoboda i Jan Marinus Wiersma

Poprawka 370
Ustęp 20b (nowy)

20b. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zmiany orientacji sieci transeuropejskich 
i ich rozszerzenia na potrzeby dywersyfikacji;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 371
Ustęp 20b (nowy)

20b. zachęca do kontynuowania istniejących form dialogu służących zapewnieniu 
solidnego długoterminowego partnerstwa oraz umów o współpracy energetycznej, w 
szczególności z krajami eksportującymi energię, obok potrzeby zwiększania 
wydajności energetycznej; UE musi zwiększyć dywersyfikację dostaw i szlaków 
tranzytowych ropy i gazu w ramach aktywnej unijnej polityki sąsiedztwa;

Or. en
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Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 372
Ustęp 20c (nowy)

20c. zwraca również uwagę, że konieczne stało się także prowadzenie podobnego dialogu 
między najważniejszymi krajami importującymi i wytwarzającymi energię w celu 
opracowania globalnej strategii; w dziedzinie energetyki; wspomniane nowe formy 
globalnego dialogu w dziedzinie energetyki powinny zmierzać do zapewnienia 
stabilizacji, bezpieczeństwa i przejrzystości na globalnych rynkach energii, a 
równocześnie stale zachęcać do działań na rzecz czystych źródeł energii i wydajności 
energetycznej;

Or. en

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 373
Ustęp 21

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij i Herbert Reul

Poprawka 374
Ustęp 21

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby bardzo poważnie potraktowały 
niebezpieczeństwo deficytu dostaw gazu z Rosji po roku 2010 z powodu braku 
inwestycji, nadmiernych wycieków i marnotrawienia energii na rosyjskim rynku 
krajowym; nalega, aby państwa członkowskie jasno stwierdziły, że konieczne 
inwestycje są mało prawdopodobne bez lepszego zabezpieczenia inwestycji; UE musi 
uznać, że inwestycje nie będą dokonywane w przypadku braku długoterminowych 
kontraktów, że Rosji nie można zmusić do podpisania protokołu do karty 
energetycznej w sprawie tranzytu oraz że możliwość korzystania przez osoby trzecie z 
obecnego systemu wyłączeń regulacyjnych musi stać się normą w celu 
zagwarantowania UE dostatecznych dostaw gazu w przyszłości;

Or. en
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Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 375
Ustęp 21

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby bardzo poważnie potraktowały kwestię 
zachwiania równowagi rynkowej na korzyść dostawców zewnętrznych oraz realne 
niebezpieczeństwo deficytu dostaw gazu z Rosji po roku 2010 z powodu braku 
inwestycji, nadmiernych wycieków i marnotrawienia energii na rosyjskim rynku 
krajowym; nalega, aby państwa członkowskie i Komisja wspierały stabilne oraz
korzystne ramy dla inwestycji, zapewniając pełne wdrożenie dyrektywy 2003/55/WE, 
a także brały aktywny udział w inicjatywach międzynarodowych, takich jak Traktat 
w sprawie Karty Energetycznej;

Or. en

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Poprawka 376
Ustęp 21

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby bardzo poważnie potraktowały 
niebezpieczeństwo deficytu dostaw gazu z Rosji po roku 2010, między innymi z 
powodu braku inwestycji, nadmiernych wycieków i marnotrawienia energii na 
rosyjskim rynku krajowym; nalega, aby państwa członkowskie jasno stwierdziły, że 
konieczne inwestycje staną się bardziej prawdopodobne w przypadku wyższego 
poziomu zabezpieczenia inwestycji, np. poprzez włączenie kwestii podpisania 
protokołu w sprawie tranzytu oraz zasad Traktatu w sprawie Karty Energetycznej –
które mają stać się przedmiotem negocjacji w ramach umowy o partnerstwie i 
współpracy z Rosją – w ramy zewnętrznych stosunków energetycznych UE;

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, 
Jerzy Buzek

Poprawka 377
Ustęp 21

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby bardzo poważnie potraktowały 
niebezpieczeństwo deficytu dostaw gazu z Rosji po roku 2010 z powodu braku 
inwestycji, nadmiernych wycieków i marnotrawienia energii na rosyjskim rynku 
krajowym; nalega, aby państwa członkowskie jasno stwierdziły, że konieczne 
inwestycje są mało prawdopodobne bez lepszego zabezpieczenia inwestycji, co 
byłoby zagwarantowane jedynie wraz z ratyfikacją Traktatu w sprawie Karty 
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Energetycznej, stanowiącego ważny krok naprzód; jest świadomy, że dwustronne 
stosunki z krajami dostarczającymi energię muszą opierać się na zasadzie 
wzajemności; nalega, by europejski rynek wewnętrzny zachował ostrożność w 
kwestii przyjmowania na wpół monopolistycznych przedsiębiorstw, które nie zostały 
rozdzielone;

Or. en

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 378
Ustęp 21

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby bardzo poważnie potraktowały 
niebezpieczeństwo deficytu dostaw gazu z Rosji po roku 2010 z powodu braku 
inwestycji, nadmiernych wycieków i marnotrawienia energii na rosyjskim rynku 
krajowym; nalega, aby państwa członkowskie jasno stwierdziły, że konieczne 
inwestycje są mało prawdopodobne bez lepszego zabezpieczenia inwestycji, co 
byłoby zagwarantowane jedynie wraz z ratyfikacją Traktatu w sprawie Karty 
Energetycznej; nalega, by podczas omawiania z Rosją kwestii związanych z energią 
państwa członkowskie i Unia domagały się od tego państwa niezwłocznej ratyfikacji 
i przestrzegania Traktatu w sprawie Karty Energetycznej, mającego zapewnić 
przyszłe, bardzo potrzebne inwestycje zagraniczne w rosyjską infrastrukturę 
energetyczną, zabezpieczając tym samym zaspokojenie przyszłych potrzeb 
energetycznych Europy.

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 379
Ustęp 21

21. wymaga, aby Komisja i państwa członkowskie (skreślenie) bardzo poważnie 
potraktowały niebezpieczeństwo deficytu dostaw gazu z Rosji po roku 2010 z powodu 
braku inwestycji, nadmiernych wycieków i marnotrawienia energii na rosyjskim rynku 
krajowym; nalega, aby państwa członkowskie wyraźnie zaznaczały, że konieczne 
inwestycje są mało prawdopodobne bez lepszego zabezpieczenia inwestycji oraz 
zapewnienia podmiotom zewnętrznym dostępu do infrastruktury, czemu sprzyjałaby 
ratyfikacja Traktatu w sprawie Karty Energetycznej;

Or. en
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Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 380
Ustęp 21

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby bardzo poważnie potraktowały 
niebezpieczeństwo deficytu dostaw gazu z Rosji po roku 2010 z powodu braku 
inwestycji, nadmiernych wycieków i marnotrawienia energii na rosyjskim rynku 
krajowym; nalega, aby państwa członkowskie wyraźnie zaznaczały, że konieczne 
inwestycje są mało prawdopodobne bez lepszego zabezpieczenia inwestycji oraz 
zapewnienia podmiotom zewnętrznym dostępu do infrastruktury, czemu sprzyjałaby 
ratyfikacja Traktatu w sprawie Karty Energetycznej;

Or. en

Poprawkę złożył Andres Tarand

Poprawka 381
Ustęp 21

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby bardzo poważnie potraktowały 
niebezpieczeństwo deficytu dostaw gazu z Rosji po roku 2010 z powodu braku 
inwestycji, nadmiernych wycieków i marnotrawienia energii na rosyjskim rynku 
krajowym; nalega, aby państwa członkowskie jasno stwierdziły, że konieczne 
inwestycje są mało prawdopodobne bez lepszego zabezpieczenia inwestycji, co 
byłoby zagwarantowane jedynie wraz z ratyfikacją i wprowadzeniem w życie Traktatu 
w sprawie Karty Energetycznej wraz z dołączonymi protokołami;

Or. en

Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 382
Ustęp 21

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby bardzo poważnie potraktowały 
niebezpieczeństwo deficytu dostaw gazu z Rosji po roku 2010 z powodu braku 
inwestycji, nadmiernych wycieków i marnotrawienia energii na rosyjskim rynku 
krajowym; nalega, aby państwa członkowskie jasno stwierdziły, że konieczne 
inwestycje są mało prawdopodobne bez lepszego zabezpieczenia inwestycji, co 
byłoby zagwarantowane jedynie wraz z ratyfikacją Traktatu w sprawie Karty 
Energetycznej, a następnie podpisaniem dołączonego do niego traktatu w sprawie 
tranzytu;

Or. en
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Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 383
Ustęp 21

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby bardzo poważnie potraktowały 
niebezpieczeństwo deficytu dostaw gazu z Rosji po roku 2010 z powodu braku 
inwestycji, nadmiernych wycieków i marnotrawienia energii na rosyjskim rynku 
krajowym; nalega, aby państwa członkowskie jasno stwierdziły, że konieczne 
inwestycje są mało prawdopodobne bez lepszego zabezpieczenia inwestycji, co 
byłoby zagwarantowane jedynie wraz z ratyfikacją Traktatu w sprawie Europejskiej
Karty Energetycznej;

Or. pl

Poprawkę złożyła Glenys Kinnock

Poprawka 384
Ustęp 21a (nowy)

21a. wzywa, aby Komisja i Rada uznały, że 2 mld ludzi na świecie nie ma możliwości 
korzystania z podstawowych usług energetycznych oraz że UE powinna określić 
kierunek polityczny mający na celu poprawę ich sytuacji oraz osiągnięcie 
Milenijnych Celów Rozwoju;

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, 
Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, András Gyürk, Jan Brezina, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy 
Buzek, Paul Rübig, Angelika Niebler

Poprawka 385
Ustęp 21a (nowy)

21a. wzywa Komisję, by nie koncentrowała się wyłącznie na bliższej współpracy z Rosją, 
lecz także z innymi krajami WNP wywożącymi energię oraz krajami należącymi do 
OPEC; z zadowoleniem przyjmuje projekt budowy ogólnoeuropejskiej wspólnoty 
energetycznej; zwraca się do Komisji o rozszerzenie współpracy z pozostałymi 
państwami, które są głównymi konsumentami energii, np. USA, Chinami i Indiami;

Or. en
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 386
Ustęp 21a (nowy)

21a. wzywa Komisję, by nie koncentrowała się wyłącznie na bliższej współpracy z Rosją, 
lecz także z innymi krajami WNP wywożącymi energię oraz krajami należącymi do 
OPEC; z zadowoleniem przyjmuje projekt budowy ogólnoeuropejskiej wspólnoty 
energetycznej; zwraca się do Komisji o rozszerzenie współpracy z pozostałymi 
państwami, które są głównymi konsumentami energii, np. Stanami Zjednoczonymi, 
Chinami i Indiami;

Or. en

Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 387
Ustęp 21a (nowy)

21a. wzywa Komisję do przeprowadzenia analizy i zajęcia się kwestią awarii technicznych 
w państwach trzecich, mających negatywny wpływ na transgraniczne dostawy do 
państw członkowskich UE, tak jak w przypadku zakłócenia dostaw ropy z rurociągu 
„Przyjaźń”;

Or. en

Poprawkę złożył Andres Tarand

Poprawka 388
Ustęp 21a (nowy)

21a. podkreśla potrzebę zapewnienia większej dywersyfikacji na unijnym rynku gazu 
poprzez poszukiwanie metod zabezpieczenia większych dostaw energii bezpośrednio 
od producentów z Azji Środkowej, m.in. z Kazachstanu, Azerbejdżanu, 
Turkmenistanu i Uzbekistanu; wzywa Komisję do pilnego zastosowania 
przysługujących jej uprawnień w dziedzinie konkurencji celem reakcji na decyzję 
spółki Gazprom o zablokowaniu dostępu do jej rurociągów producentom z Azji 
Środkowej, którzy mogliby dostarczać tańszy gaz na terytorium UE;

Or. en
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Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 389
Ustęp 21a (nowy)

21a. uznaje, że umowy o partnerstwie i współpracy muszą przynosić korzyści obu 
stronom, w szczególności tym państwom dostarczającym energię, z którymi UE 
pozostaje w stosunku wyraźnej i silnej wzajemnej zależności, szczególnie Rosji i 
Algierii; jest zdania, że umowy muszą przyczynić się do ustanowienia stabilnych i 
otwartych ram regulacyjnych w państwach dostarczających, sprzyjając tym samym 
niezbędnym masowym inwestycjom w infrastrukturę wydobywczą i transportową w 
celu zabezpieczenia długotrwałych dostaw, lecz oprócz tego powinny zostać 
wykorzystane jako okazja do ustanowienia współpracy w dziedzinie odnawialnych 
źródeł energii oraz propagowania inicjatyw w zakresie wydajności energetycznej i 
oszczędzania energii na szczeblu międzynarodowym;

Or. en

Poprawkę złożyli Hannes Swoboda i Jan Marinus Wiersma

Poprawka 390
Ustęp 21a (nowy)

21a. zwraca się do Rady i Komisji o zapewnienie, by uczciwe, przejrzyste i sprawiedliwe 
stosunki między UE i Rosją stały się integralnym elementem nowej umowy o 
partnerstwie i współpracy celem zagwarantowania obopólnie korzystnej wzajemnej 
zależności; umowa ta powinna przewidywać mechanizm podobny do stosowanego w 
ramach WTO i umożliwiający rozstrzyganie sporów dotyczących UE i Rosji lub 
inwestorów indywidualnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 391
Ustęp 21a (nowy)

21a. jest zdania, że UE odpowiada za opracowanie wraz z właściwymi państwami 
rozwiązań w zakresie zdecentralizowanego wytwarzania energii, dostosowanych do 
warunków panujących na obszarach wiejskich;

Or. en
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Poprawkę złożył Joan Calabuig Rull

Poprawka 392
Ustęp 21a (nowy)

21a. zwraca uwagę, że państwa członkowskie w niejednorodny sposób sprzyjały 
strategiom w zakresie liberalizacji rynku energetycznego oraz że różnice można 
dostrzec także w ich ramach regulacyjnych;

Or. es

Poprawkę złożył András Gyürk

Poprawka 393
Ustęp 21a (nowy)

21a. zwraca uwagę Komisji na fakt, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 
powinna ona wspierać realizację projektów prowadzących do większej 
dywersyfikacji w zakresie krajów pochodzenia i szlaków tranzytowych (np. budowa
gazociągu Nabucco);

Or. hu

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 394
Ustęp 21a (nowy)

21a. nalega na opracowanie strategii służącej zacieśnieniu współpracy energetycznej z 
Rosją. Podstawowymi zasadami, jakimi powinna kierować się UE są wzajemność i 
przejrzystość; UE musi nalegać na ratyfikację przez Rosję Traktatu w sprawie Karty 
Energetycznej oraz traktatu w sprawie tranzytu, należy także położyć większy nacisk 
na to, by w stosunkach między UE i Rosją wprowadzić w życie postanowienia 
zawarte w petersburskim oświadczeniu grupy G8 dotyczącym zasad bezpieczeństwa
światowego. Państwa członkowskie powinny wywierać presję na przedsiębiorstwa, by 
te nie zawierały żadnych dalszych umów z dostawcami zewnętrznymi, ani też nie 
przyznawały dostępu i nie udzielały zezwoleń na nabycie w UE rynków stanowiących 
kolejne ogniwa łańcucha produkcji lub dystrybucji do czasu ratyfikacji 
wspomnianych umów. Nalega, by w przypadku Rosji w większym stopniu 
umacniana była Stała Rada Partnerstwa ds. Energii;

Or. en
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Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 395
Ustęp 21a (nowy)

21a. wzywa Komisję w trybie pilnym, aby nie koncentrowała się wyłącznie na 
zacieśnianiu współpracy z Rosją, lecz także umacniała współpracę z innymi krajami 
wywożącymi energię, a w szczególności z krajami należącymi do OPEC; z 
zadowoleniem przyjmuje planowaną budowę ogólnoeuropejskiej wspólnoty 
energetycznej; wzywa Komisję do poszerzenia współpracy z innymi krajami, które są 
konsumentami energii, takimi jak Stany Zjednoczone, Indie czy Chiny;

Or. de

Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 396
Ustęp 21b (nowy)

21b. wzywa UE i państwa członkowskie do wynegocjowania z państwami dostarczającymi 
energię długotrwałych umów na zakup i dostawę energii, jako metody zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw energii w Europie;

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 397
Ustęp 21b (nowy)

21b. wzywa Komisję do poparcia i propagowania Inicjatywy na rzecz przejrzystości w 
przemyśle wydobywczym oraz do opracowania strategii umożliwiającej włączanie 
zasad tej inicjatywy oraz systemu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w 
umowy z państwami trzecimi; w umowach tych powinny znaleźć się szczegółowe 
zapisy wspierające odgrywaną w tych krajach przez społeczeństwo obywatelskie rolę 
strażnika czuwającego nad właściwym zagospodarowaniem dochodów 
pochodzących ze sprzedaży energii;

Or. en
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Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 398
Ustęp 21b (nowy)

21b. wzywa do podjęcia kroków na rzecz zapewnienia dalszego rozwoju 
Ogólnoeuropejskiej Wspólnoty Energetycznej (OWE) dzięki poszerzeniu zakresu 
obowiązywania Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną poprzez 
włączenie Turcji oraz zbadanie możliwości przystąpienia do OWE krajów Maszreku 
i Maghrebu;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 399
Ustęp 21c (nowy)

21c. podkreśla, że niezbędne stało się ustanowienie nowej formy dialogu politycznego i 
współpracy z państwami przywożącymi energię, w szczególności ze Stanami 
Zjednoczonymi, Chinami, Japonią i Indiami; zwraca także uwagę, że podobny 
dialog między państwami będącymi głównymi konsumentami i producentami energii 
stał się konieczny również w celu opracowania globalnej strategii w dziedzinie 
energetyki. Wspomniane nowe formy globalnego dialogu w dziedzinie energetyki 
powinny zmierzać do zapewnienia stabilizacji, bezpieczeństwa i przejrzystości na 
globalnych rynkach energii, a równocześnie stale zachęcać do działań na rzecz 
czystych źródeł energii i wydajności energetycznej; 

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 400
Ustęp 21a (nowy)

21a. wyraża przekonanie, że środki podejmowane przez Unię Europejską mogłyby mięć 
znacznie większy wpływ w przypadku prowadzenia zdecydowanej polityki 
zagranicznej służącej przekonaniu wszystkich państw uprzemysłowionych do 
przyłączenia się do walki ze zmianami klimatycznymi oraz poprzez włączenie w ramy 
polityki rozwojowej Unii Europejskiej większej liczby programów służących 
wspieraniu czystej i wydajnej energii;

Or. el
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