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Poprawka 1
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1a preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Brak pewności w sektorze 
energetycznym, a zwłaszcza w kwestii 
dostaw gazu, ma rosnąco negatywny 
wpływ na rozwój finansowy i gospodarczy 
państw członkowskich.»«

Or. en

Poprawka 2
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Obecny stan rozwoju 
wewnątrzwspólnotowej sieci gazociągów
nie gwarantuje należytych i odpowiednich 
dostaw do wszystkich państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 3
Herbert Reul, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Potrzeba sprawnie działającego i 
dobrze połączonego wewnętrznego rynku 
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energii oraz stabilnych i przejrzystych ram 
prawnych i przepisowych jest warunkiem 
wstępnym dla skutecznych dostaw energii 
i jej efektywnego wykorzystania.

Or. en

Poprawka 4
Herbert Reul, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1d) Inwestycje w infrastrukturę 
energetyczną są w zasadzie wynikiem 
działania sił rynkowych, a za rozwój 
infrastruktury odpowiedzialne są na ogół 
głównie podmioty gospodarcze.

Or. en

Poprawka 5
Herbert Reul, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1e preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1e) Istnieje wyjątkowa, nadzwyczajna i 
czasowa potrzeba ustabilizowania 
gospodarki.

Or. en
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Poprawka 6
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Jest oczywiste, że siła i trwałość 
gospodarki europejskiej w perspektywie 
długookresowej zależą od przekształcenia 
jej w sposób umożliwiający sprostanie 
potrzebom zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego oraz ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych. Ten wniosek 
nabiera jeszcze większego znaczenia 
wobec rosnących problemów związanych z 
zapewnieniem nieprzerwanych dostaw 
gazu.

(2) Jest oczywiste, że siła i trwałość 
gospodarki europejskiej w perspektywie 
długookresowej zależą od przekształcenia 
jej w sposób umożliwiający sprostanie 
potrzebom zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, podniesienia wydajności 
energetycznej oraz ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych. Ten wniosek 
nabiera jeszcze większego znaczenia 
wobec rosnących problemów związanych z 
zapewnieniem nieprzerwanych dostaw 
gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Promowanie wydajności energetycznej jest bardzo istotne, jeżeli UE chce osiągnąć swój cel 
20-20-20 i wypełnić międzynarodowe zobowiązania w tej dziedzinie. Dlatego niezwykle 
ważne jest podkreślenie znaczenia wydajności energetycznej poprzez jasne odniesienie w 
niniejszym sprawozdaniu.

Poprawka 7
Herbert Reul, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2a preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Podkreśla, że inwestycjami w 
infrastrukturę energetyczną rządzą w 
pierwszej kolejności siły rynkowe i że w 
związku z tym główną odpowiedzialność 
za projekty w zakresie infrastruktury 
ponoszą przedsiębiorstwa. Państwa 
członkowskie i Unia Europejska 
podejmują zatem działania mające na celu 
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opracowanie lepszych ram inwestycyjnych 
w zakresie infrastruktury energetycznej 
dla przedsiębiorstw. Powinny one 
zawierać trwałe i przejrzyste ramy prawne 
i przepisowe jako warunek wstępny dla 
skutecznych dostaw energii i jej 
efektywnego wykorzystania.

Or. en

Poprawka 8
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ważną częścią planu naprawy był 
wniosek dotyczący zwiększenia wydatków 
Wspólnoty w wyznaczonych sektorach 
strategicznych, będący odpowiedzią na 
brak zaufania inwestorów. Pomógł on w 
wytyczeniu drogi w kierunku silniejszej 
gospodarki w przyszłości. Rada Europejska 
wezwała Komisję do przedstawienia 
wykazu konkretnych projektów, przy 
zachowaniu odpowiednich proporcji 
rozkładu geograficznego, w celu 
wzmocnienia inwestycji w zakresie 
opracowania projektów dotyczących w 
szczególności infrastruktury.

(4) Ważną częścią planu naprawy był 
wniosek dotyczący zwiększenia wydatków 
Wspólnoty w wyznaczonych sektorach 
strategicznych, będący odpowiedzią na 
brak zaufania inwestorów. Pomógł on w 
wytyczeniu drogi w kierunku silniejszej 
gospodarki w przyszłości. Rada Europejska 
wezwała Komisję do przedstawienia 
wykazu konkretnych projektów, przy 
zachowaniu odpowiednich proporcji 
rozkładu geograficznego, w celu 
wzmocnienia inwestycji w zakresie 
opracowania projektów dotyczących w 
szczególności infrastruktury, w tym 
również energii ze źródeł odnawialnych i 
inwestycji w dziedzinie wydajności 
energetycznej, zwłaszcza w miastach i w 
budynkach.

Or. en
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Poprawka 9
Herbert Reul, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ważną częścią planu naprawy był 
wniosek dotyczący zwiększenia wydatków 
Wspólnoty w wyznaczonych sektorach 
strategicznych, będący odpowiedzią na 
brak zaufania inwestorów. Pomógł on w 
wytyczeniu drogi w kierunku silniejszej 
gospodarki w przyszłości. Rada Europejska 
wezwała Komisję do przedstawienia 
wykazu konkretnych projektów, przy 
zachowaniu odpowiednich proporcji 
rozkładu geograficznego, w celu 
wzmocnienia inwestycji w zakresie 
opracowania projektów dotyczących w 
szczególności infrastruktury.

(4) Ważną częścią planu naprawy był 
wniosek dotyczący zwiększenia wydatków 
Wspólnoty w wyznaczonych sektorach 
strategicznych, będący odpowiedzią na 
brak zaufania inwestorów. Pomógł on w 
wytyczeniu drogi w kierunku silniejszej 
gospodarki w przyszłości, uznając 
wyjątkową, nadzwyczajną i czasową 
potrzebę ustabilizowania gospodarki. 
Rada Europejska wezwała Komisję do 
przedstawienia wykazu konkretnych 
projektów, przy zachowaniu odpowiednich 
proporcji rozkładu geograficznego, w celu 
wzmocnienia inwestycji w zakresie 
opracowania projektów dotyczących w 
szczególności infrastruktury.

Or. en

Poprawka 10
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Szczególnie istotną kwestią jest 
finansowanie działań, które w krótkim 
czasie pozwolą opanować kryzys 
gospodarczy i rozwiązać problem 
zaspokojenia pilnych potrzeb 
energetycznych Wspólnoty.

(5) Szczególnie istotną kwestią jest 
finansowanie działań, które w krótkim 
czasie pozwolą opanować kryzys 
gospodarczy i rozwiązać problem 
zaspokojenia pilnych potrzeb 
energetycznych Wspólnoty, a to poprzez 
przyjęcie wyważonego podejścia 
gwarantującego równość regionów.

Or. en
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Poprawka 11
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Aby wywrzeć natychmiastowy wpływ 
na kryzys gospodarczy, konieczne jest 
także podniesienie skuteczności i wartości 
pomocy finansowej Wspólnoty poprzez 
ściślejszą koordynację i skuteczną 
współpracę w ramach działań 
prowadzonych przez Europejski Bank 
Inwestycyjny, Europejski Fundusz 
Inwestycyjny i odpowiednie krajowe 
publiczne instytucje finansowe, które są 
zdolne do zarządzania programami 
ogólnounijnymi.

Or. en

Poprawka 12
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Jako że obecny kryzys gospodarczy, 
energetyczny i finansowy wykazał błędy w 
związku z wyborami dokonywanymi przez 
nas w dziedzinie energii, dodatkowe 
zachęty do inwestowania w wydajność 
energetyczną mogłyby przyczynić się do 
pobudzenia gospodarki i powstania 
nowych miejsc pracy.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\772702PL.doc 9/104 PE421.268v01-00

PL

Uzasadnienie

Potrzeba zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii to jeszcze jeden powód, aby dbać 
o wydajność energetyczną, gdyż obniża to rzeczywiste zapotrzebowanie na energię i 
umożliwia rozwój alternatywnych form pozyskiwania energii.

Poprawka 13
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Aby zagwarantować, że środki 
przydzielane w ramach europejskiego 
programu energetycznego na rzecz 
naprawy gospodarczej (EEPR) wywrą jak 
najsilniejszy efekt dźwigni, nie powinny 
być one ograniczane do dotacji 
bezpośrednich, lecz przede wszystkim 
przyznawane za pomocą innowacyjnych 
instrumentów finansowych, takich jak 
systemy gwarancji kredytowych, 
mechanizmy podziału ryzyka, 
bezpośrednie mechanizmy kapitałowe, 
fundusze odnawialne i fundusze o 
zmniejszonych odsetkach. Komisja 
Europejska upoważnia Europejski Bank 
Inwestycyjny (EIB), Europejski Fundusz 
Inwestycyjny (EIF) i inne publiczne 
instytucje finansowe posiadające 
odpowiednie doświadczenie, takie jak 
niemieckie KfW czy francuska Caisse des 
Crédits, do opracowania tego rodzaju 
instrumentów. Aby zagwarantować, że 
Parlament Europejski jako władza 
budżetowa pełni skuteczną kontrolę nad 
wydatkami w ramach omawianych 
instrumentów, Komisja Europejska co 
miesiąc przedstawia sprawozdania 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
sprawie wdrażania programu oraz – na 
wniosek Parlamentu lub Rady – jest 
zobowiązana do przekazywania 
szczegółowych informacji na temat 
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wykorzystywania pomocy w ramach 
EEPR, w tym na temat korzystania z 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych oraz wdrażania każdego 
projektu, w tym jego etapu 
opracowywania i konkretnych kwot, 
szczególnie w odniesieniu do 
programowania finansowego.

Or. en

Poprawka 14
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby inwestycja ta miała konkretny i 
znaczący wpływ, powinna być 
ukierunkowana na kilka ściśle określonych 
sektorów. Powinny to być sektory, w 
których:

(6) Aby inwestycja ta miała konkretny i 
znaczący wpływ, powinna być 
ukierunkowana na kilka ściśle określonych 
sektorów. Powinny to być sektory, w 
których:

a) działanie przyczyni się wyraźnie do 
osiągnięcia celów bezpieczeństwa dostaw 
energii i ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych;

a) działanie przyczyni się wyraźnie do 
osiągnięcia celów bezpieczeństwa dostaw 
energii, wydajności energetycznej i 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych;

b) istnieją duże i w pełni przygotowane 
projekty, pozwalające na skuteczne i 
efektywne zagospodarowanie znacznych 
kwot pomocy finansowej oraz 
wykorzystanie znaczących nakładów 
inwestycyjnych pochodzących z innych 
źródeł, między innymi z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego; oraz

b) istnieją duże i w pełni przygotowane 
projekty, pozwalające na skuteczne i 
efektywne zagospodarowanie znacznych 
kwot pomocy finansowej oraz 
wykorzystanie znaczących nakładów 
inwestycyjnych pochodzących z innych 
źródeł, między innymi z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego; oraz

c) działanie na poziomie europejskim może 
przynieść wartość dodaną. 

c) działanie na poziomie europejskim może 
przynieść wartość dodaną. 

Te kryteria spełniają sektory 
międzysieciowych połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych, morskiej energii 
wiatrowej; oraz wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla.

Te kryteria spełniają sektory 
międzysieciowych połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych, morskiej energii 
wiatrowej i innych odnawialnych źródeł 
energii; działań związanych z wydajnością 
energetyczną oraz wychwytywania i 

Adlib Express Watermark



AM\772702PL.doc 11/104 PE421.268v01-00

PL

składowania dwutlenku węgla.

Or. en

Uzasadnienie

Wydajność energetyczna to część celu 20-20-20 ustalonego przez UE. Koniecznie należy 
wspierać zdecydowane działania służące osiągnięciu tego celu, gdyż będzie to szybki i 
skuteczny sposób ograniczenia CO2, wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz 
stworzenia nowych cennych miejsc pracy tak istotnych dla naprawy gospodarczej. Z tego 
samego powodu musimy wspierać wszelkie formy energii odnawialnej, a nie jedynie morską 
energię wiatrową.

Poprawka 15
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby inwestycja ta miała konkretny i 
znaczący wpływ, powinna być 
ukierunkowana na kilka ściśle określonych 
sektorów. Powinny to być sektory, w 
których:

(6) Aby inwestycja ta miała konkretny i 
znaczący wpływ, powinna być 
ukierunkowana na kilka ściśle określonych 
sektorów. Powinny to być sektory, w 
których:

a) działanie przyczyni się wyraźnie do 
osiągnięcia celów bezpieczeństwa dostaw 
energii i ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych;

a) działanie przyczyni się wyraźnie do 
osiągnięcia celów bezpieczeństwa dostaw 
energii i ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych;

b) istnieją duże i w pełni przygotowane 
projekty, pozwalające na skuteczne i 
efektywne zagospodarowanie znacznych 
kwot pomocy finansowej oraz 
wykorzystanie znaczących nakładów 
inwestycyjnych pochodzących z innych 
źródeł, między innymi z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego; oraz

b) istnieją duże i w pełni przygotowane 
projekty, pozwalające na skuteczne i 
efektywne zagospodarowanie znacznych 
kwot pomocy finansowej oraz 
wykorzystanie znaczących nakładów 
inwestycyjnych pochodzących z innych 
źródeł, między innymi z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego;

ba) rozpoczęcie realizacji projektów 
długoterminowych jest planowane przed 
końcem 2010 r.; oraz

c) działanie na poziomie europejskim może 
przynieść wartość dodaną.

c) działanie na poziomie europejskim może 
przynieść wartość dodaną.

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 12/104 AM\772702PL.doc

PL

Te kryteria spełniają sektory 
międzysieciowych połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych, morskiej energii 
wiatrowej; oraz wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować, że projekty kwalifikowalne do finansowania na mocy niniejszego 
rozporządzenia przyczyniają się de facto do naprawy gospodarczej, sprawą kluczową jest, 
aby omawiane projekty były od teraz opracowywane i realizowane w okresie półtora roku. 
Również ważne jest, aby finansowanie zorientowane było na projekty o szerokim zasięgu, tak 
aby przyczyniać się do długofalowej naprawy finansowej. Ponadto nie należy wymieniać 
niektórych sektorów jako z góry kwalifikowalnych; każdy projekt musi przejść takie same testy 
kwalifikowalności.

Poprawka 16
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) istnieją duże i w pełni przygotowane 
projekty, pozwalające na skuteczne i 
efektywne zagospodarowanie znacznych 
kwot pomocy finansowej oraz 
wykorzystanie znaczących nakładów 
inwestycyjnych pochodzących z innych 
źródeł, między innymi z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego; oraz

b) istnieją duże i w pełni przygotowane 
projekty, pozwalające na skuteczne i 
efektywne zagospodarowanie znacznych 
kwot pomocy finansowej oraz 
wykorzystanie znaczących nakładów 
inwestycyjnych pochodzących z innych 
źródeł, między innymi z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego, Europejskiego 
Funduszu Inwestycyjnego i w miarę 
możliwości odpowiednich krajowych 
instytucji finansowych zdolnych do 
zarządzania ogólnounijnymi programami;

Or. en
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Poprawka 17
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły – litera ca)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) działanie to przyczyni się do wyższej 
wydajności energetycznej i ograniczenia 
zużycia energii pierwotnej;

Or. ro

Uzasadnienie

Dla potrzeb oceny składanych wniosków kryteria stosowane przez Komisję powinny 
obejmować możliwości poprawienia wydajności energetycznej i ograniczenia zużycia energii 
pierwotnej w sektorze budowlanym i nie tylko.

Poprawka 18
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły – litera cb)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) w perspektywie krótko-, średnio- i 
długoterminowej działanie doprowadzi do 
powstania nowych miejsc pracy.

Or. ro

Uzasadnienie

Dla potrzeb oceny składanych wniosków kryteria stosowane przez Komisję powinny 
obejmować możliwości poprawienia wydajności energetycznej i ograniczenia zużycia energii 
pierwotnej w sektorze budowlanym i nie tylko.
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Poprawka 19
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te kryteria spełniają sektory 
międzysieciowych połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych, morskiej energii 
wiatrowej; oraz wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla.

Te kryteria spełniają sektory 
międzysieciowych połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych, zwłaszcza 
supersieci UE, energii odnawialnej oraz 
wydajności energetycznej i przemysłu 
ekologicznego.

Or. en

Poprawka 20
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Problemy w sektorze 
międzysieciowych połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych powstały w ciągu 
ostatnich kilku lat. Kryzysy gazowe, które 
miały niedawno miejsce (zimą 2006 r. i 
2009 r.), a także wzrost cen ropy naftowej 
do połowy 2008 r., świadczą o tym, w jak 
znacznym stopniu Europa jest narażona na 
skutki tego rodzaju wydarzeń. Zmniejsza 
się stan jej własnych zasobów 
energetycznych – gazu i ropy naftowej – a 
w związku tym pod względem dostaw 
energii Europa w coraz większym stopniu 
staje się uzależniona od importu. W tym 
kontekście zasadniczą rolę będzie 
odgrywała infrastruktura energetyczna.

(7) Problemy w sektorze 
międzysieciowych połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych powstały w ciągu 
ostatnich kilku lat. Kryzysy gazowe, które 
miały niedawno miejsce (zimą 2006 r. i 
2009 r.), a także wzrost cen ropy naftowej 
do połowy 2008 r., świadczą o tym, w jak 
znacznym stopniu Europa jest narażona na 
skutki tego rodzaju wydarzeń. Nie zajęto 
się jeszcze kwestią braku wzajemnych 
połączeń między krajami Europy 
Wschodniej a rynkiem energetycznym UE.
Zmniejsza się stan jej własnych zasobów 
energetycznych – gazu i ropy naftowej – a 
w związku tym pod względem dostaw 
energii Europa w coraz większym stopniu 
staje się uzależniona od importu. W tym 
kontekście zasadniczą rolę będzie 
odgrywała infrastruktura energetyczna.

Or. en
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Poprawka 21
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8a preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Spośród projektów dotyczących 
infrastruktury energetycznej należy wybrać 
te, które mają ważne znaczenie dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
energii i bezpieczeństwa dostaw energii 
oraz przyczyniają się do przywrócenia 
dobrej koniunktury gospodarczej.

(8a) Spośród projektów dotyczących 
infrastruktury energetycznej należy wybrać 
te, które mają ważne znaczenie dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
energii i bezpieczeństwa dostaw energii 
oraz przyczyniają się do przywrócenia 
dobrej koniunktury gospodarczej. W tym 
kontekście szczegółową uwagę należy 
zwrócić na realizację projektów 
zapewniających alternatywne dostawy 
gazu do państw członkowskich 
uzależnionych od jednego dostawcy i które 
są najbardziej narażone na przerwy w 
dostawach gazu.

Or. en

Poprawka 22
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8a preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Spośród projektów dotyczących 
infrastruktury energetycznej należy wybrać 
te, które mają ważne znaczenie dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
energii i bezpieczeństwa dostaw energii 
oraz przyczyniają się do przywrócenia 
dobrej koniunktury gospodarczej.

(8a) Spośród projektów dotyczących 
infrastruktury energetycznej należy wybrać 
te, które mają ważne znaczenie dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
energii, bezpieczeństwa dostaw energii, 
wyższej wydajności energetycznej i 
ograniczenia zużycia energii pierwotnej
oraz przyczyniają się do przywrócenia 
dobrej koniunktury gospodarczej.

Or. ro
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Uzasadnienie

Dla potrzeb oceny składanych wniosków kryteria stosowane przez Komisję powinny 
obejmować możliwości poprawienia wydajności energetycznej i ograniczenia zużycia energii 
pierwotnej w sektorze budowlanym i nie tylko.

Poprawka 23
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8a preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Spośród projektów dotyczących 
infrastruktury energetycznej należy wybrać 
te, które mają ważne znaczenie dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
energii i bezpieczeństwa dostaw energii 
oraz przyczyniają się do przywrócenia 
dobrej koniunktury gospodarczej.

(8a) Spośród projektów dotyczących 
infrastruktury energetycznej należy wybrać 
te, które mają ważne znaczenie dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
energii i bezpieczeństwa dostaw energii 
oraz przyczynią się do łagodzenia skutków 
recesji, a następnie do przywrócenia 
dobrej koniunktury gospodarczej.

Or. en

Poprawka 24
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W przypadku sektorów wychwytywania 
i składowania dwutlenku węgla oraz 
morskiej energii wiatrowej niniejsze 
rozporządzenie opiera się na Europejskim
strategicznym planie w dziedzinie 
technologii energetycznych, w którym 
wzywa się do przyjęcia wspólnego i 
strategicznego planu badań w zakresie 
energetyki oraz podejmowania działań 
innowacyjnych zgodnych z celami polityki 
energetycznej UE, przy równoczesnym 
zaangażowaniu na rzecz ustanowienia 

(9) W przypadku odnawialnych źródeł 
energii niniejsze rozporządzenie opiera się 
na dyrektywach 2009/.../WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
promowania energii ze źródeł 
odnawialnych i charakterystyki 
energetycznej budynków, a także na 
europejskim strategicznym planie w 
dziedzinie technologii energetycznych, w 
którym wzywa się do przyjęcia wspólnego 
i strategicznego planu badań w zakresie 
energetyki oraz podejmowania działań 
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sześciu europejskich inicjatyw 
przemysłowych, w szczególności w tych 
dwóch obszarach. Rada Europejska na 
posiedzeniu w dniu 16 października 2008 
r. zaapelowała do Komisji o znaczne 
przyspieszenie realizacji planu w 
dziedzinie technologii. Niniejszy program 
zapoczątkowuje finansowanie w sektorze 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz morskiej energii wiatrowej bez 
uszczerbku dla ustanowienia w przyszłości 
sześciu inicjatyw przemysłowych na rzecz 
projektów demonstracyjnych w dziedzinie 
energetyki, przedstawionych w 
Europejskim strategicznym planie w 
dziedzinie technologii energetycznych.

innowacyjnych zgodnych z celami polityki 
energetycznej UE, przy równoczesnym 
zaangażowaniu na rzecz ustanowienia 
sześciu europejskich inicjatyw 
przemysłowych, z których trzy (największe 
turbiny wiatrowe wykorzystujące głównie 
wiatr wiejący z lądu w kierunku morza;. 
duże ogniwa fotowoltaiczne i 
skoncentrowana energia słoneczna; 
jednolita inteligentna europejska sieć 
energetyczna zdolna do przyjmowania 
energii ze źródeł odnawialnych i 
zdecentralizowanych) są bezpośrednio lub 
pośrednio związane z tą konkretną 
dziedziną.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku odnawialnych źródeł energii niniejsze rozporządzenie opiera się na dyrektywie 
w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych, dyrektywie w sprawie wydajności 
energetycznej budynków oraz na europejskim strategicznym planie w dziedzinie technologii 
energetycznych.

Poprawka 25
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W przypadku sektorów wychwytywania 
i składowania dwutlenku węgla oraz 
morskiej energii wiatrowej niniejsze 
rozporządzenie opiera się na Europejskim
strategicznym planie w dziedzinie 
technologii energetycznych, w którym
wzywa się do przyjęcia wspólnego i 
strategicznego planu badań w zakresie 
energetyki oraz podejmowania działań 
innowacyjnych zgodnych z celami polityki 
energetycznej UE, przy równoczesnym 

(9) W przypadku odnawialnych źródeł 
energii niniejsze rozporządzenie opiera się 
na dyrektywie w sprawie promowania 
energii ze źródeł odnawialnych oraz na 
europejskim strategicznym planie w 
dziedzinie technologii energetycznych, w 
których to dokumentach wzywa się do 
przyjęcia wspólnego i strategicznego planu 
badań w zakresie energetyki oraz 
podejmowania działań innowacyjnych 
zgodnych z celami polityki energetycznej 
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zaangażowaniu na rzecz ustanowienia 
sześciu europejskich inicjatyw 
przemysłowych, w szczególności w tych 
dwóch obszarach. Rada Europejska na 
posiedzeniu w dniu 16 października 2008 
r. zaapelowała do Komisji o znaczne 
przyspieszenie realizacji planu w 
dziedzinie technologii. Niniejszy program 
zapoczątkowuje finansowanie w sektorze 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz morskiej energii wiatrowej bez 
uszczerbku dla ustanowienia w przyszłości 
sześciu inicjatyw przemysłowych na rzecz 
projektów demonstracyjnych w dziedzinie 
energetyki, przedstawionych w 
Europejskim strategicznym planie w 
dziedzinie technologii energetycznych.

UE, przy równoczesnym zaangażowaniu 
na rzecz ustanowienia sześciu europejskich 
inicjatyw przemysłowych, z których trzy są 
bezpośrednio lub pośrednio związane z tą 
konkretną dziedziną;

Or. en

Poprawka 26
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W przypadku sektorów
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz morskiej energii wiatrowej
niniejsze rozporządzenie opiera się na 
Europejskim strategicznym planie w 
dziedzinie technologii energetycznych, w 
którym wzywa się do przyjęcia wspólnego 
i strategicznego planu badań w zakresie 
energetyki oraz podejmowania działań 
innowacyjnych zgodnych z celami polityki 
energetycznej UE, przy równoczesnym 
zaangażowaniu na rzecz ustanowienia 
sześciu europejskich inicjatyw 
przemysłowych, w szczególności w tych 
dwóch obszarach. Rada Europejska na 
posiedzeniu w dniu 16 października 2008 r. 
zaapelowała do Komisji o znaczne 
przyspieszenie realizacji planu w 

(9) W przypadku wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla oraz 
odnawialnych źródeł energii niniejsze 
rozporządzenie opiera się na europejskim
strategicznym planie w dziedzinie 
technologii energetycznych oraz na 
dyrektywie w sprawie promowania energii 
ze źródeł odnawialnych, w których to 
dokumentach wzywa się do przyjęcia 
wspólnego i strategicznego planu badań w 
zakresie energetyki oraz podejmowania 
działań innowacyjnych zgodnych z celami 
polityki energetycznej UE, przy 
równoczesnym zaangażowaniu na rzecz 
ustanowienia sześciu europejskich 
inicjatyw przemysłowych, z których trzy 
(największe turbiny wiatrowe 
wykorzystujące głównie wiatr wiejący z 
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dziedzinie technologii. Niniejszy program 
zapoczątkowuje finansowanie w sektorze 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz morskiej energii wiatrowej bez 
uszczerbku dla ustanowienia w przyszłości 
sześciu inicjatyw przemysłowych na rzecz 
projektów demonstracyjnych w dziedzinie 
energetyki, przedstawionych w 
Europejskim strategicznym planie w 
dziedzinie technologii energetycznych.

lądu w kierunku morza; duże ogniwa 
fotowoltaiczne i skoncentrowana energia 
słoneczna; jednolita inteligentna 
europejska sieć energetyczna zdolna do 
przyjmowania energii ze źródeł 
odnawialnych i zdecentralizowanych) są 
bezpośrednio lub pośrednio związane z tą 
konkretną dziedziną. Rada Europejska na 
posiedzeniu w dniu 16 października 2008 r. 
zaapelowała do Komisji o znaczne 
przyspieszenie realizacji planu w 
dziedzinie technologii. Niniejszy program 
zapoczątkowuje finansowanie w sektorze 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz morskiej energii wiatrowej bez 
uszczerbku dla ustanowienia w przyszłości 
sześciu inicjatyw przemysłowych na rzecz 
projektów demonstracyjnych w dziedzinie 
energetyki, przedstawionych w 
Europejskim strategicznym planie w 
dziedzinie technologii energetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby ograniczać nasze wsparcie jedynie do wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla oraz do projektów dotyczących morskiej energii wiatrowej. Wręcz 
przeciwnie, przyniosłoby to skutki przeciwne do zamierzonych w ramach podejmowanych 
przez nas wysiłków na rzecz ożywienia i wzmocnienia gospodarki europejskiej oraz 
stworzenia nowych miejsc pracy dla naszych obywateli. Dlatego stosowniejsze wydaje się 
ogólne odniesienie do wszystkich form energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 27
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W dziedzinie wydajności 
energetycznej istnieje znaczny potencjał, 
chęć i zdolność miast do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju, który będzie 
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prowadził zarówno do krótkoterminowej 
symulacji, jak i do długoterminowej 
restrukturyzacji gospodarki UE, co ukazał 
sukces inicjatywy podjętej przez 
burmistrzów zrzeszonych w ramach 
porozumienia burmistrzów miast. Miasta 
są w stanie wykorzystać istniejące bliskie 
partnerstwa międzysektorowe, 
specjalistyczną wiedzę w zakresie 
zarządzania projektami, podjąć 
odpowiedzialność w charakterze władz 
planujących oraz odegrać rolę 
pracodawców na dużą skalę i zarządców 
infrastruktury. Innowacyjne i 
zrównoważone projekty na szczeblu miast 
będą mogły korzystać z lokalnej zdolności 
szkolenia pracowników, dostosowywania 
infrastruktury i wspierania 
przedsiębiorstw. Miasta powinny być w 
większym stopniu wspierane, aby mogły 
osiągnąć unijne cele dotyczące energii i 
klimatu i przejść do kolejnego etapu. 
EEPR umieszcza zatem miasta, a w 
szczególności wydajność energetyczną i 
wykorzystanie energii odnawialnej w ich 
budynkach w centrum uwagi poprzez 
ponowne przyznanie środków na 
„inteligentne projekty”, które będą 
koordynowane i szeroko wdrażane na 
szczeblu miast.

Or. en

Poprawka 28
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) 40% energii zużywanej w UE 
przypada na sektor budowlany. Środki 
niezbędne do renowacji i budowy 
budynków w jak najbardziej 
energooszczędny sposób przy 
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wykorzystaniu wszystkich lokalnie 
dostępnych źródeł energii odnawialnej 
mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia 
skutków zmian klimatycznych, 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 
energii i umożliwienia natychmiastowego 
wzrostu zatrudnienia w UE. Program 
energetyczny na rzecz naprawy 
gospodarczej (EEPR) powinien być 
źródłem wsparcia na rzecz priorytetowych 
inwestycji w budynki charakteryzujące się 
inteligentnymi rozwiązaniami 
energetycznymi, a w sensie bardziej 
ogólnym powinien on służyć realizacji 
celów dyrektywy xxxx/xxxx w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków.

Or. en

Poprawka 29
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9c) Koszty wykorzystania środków w 
niektórych kluczowych branżach 
przemysłu UE osiągają dzisiaj znaczący 
poziom i są czasami nawet wyższe, niż 
koszty siły roboczej. Jak zauważono w 
odpowiednim komunikacie Komisji, 
również UE jest w coraz większym i 
niepokojącym stopniu zależna od 
ograniczonej liczby krajów nie będących 
państwami członkowskimi jeżeli chodzi o 
pewne rzadkie, lecz strategiczne surowce, 
takie jak lit. Korzystając z obecnego 
kryzysu aby dokonywać znaczących 
inwestycji w modernizację procesów 
przemysłowych w znaczących branżach 
przemysłu UE oraz w sektorze małych i 
średnich przedsiębiorstw będzie jednym z 
największych czynników napędzających 
konkurencyjność gospodarki UE. Gałęzie 
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przemysłu ekologicznego są również 
znaczącymi branżami przyszłości o 
potencjalnie wysokiej stopie wzrostu. Unia 
Europejska często prowadzi badania 
naukowe w dziedzinie technologii 
ekologicznych, lecz inne gospodarki, 
przede wszystkim gospodarka Stanów 
Zjednoczonych, przewyższają Unię 
Europejską jeżeli chodzi o zastosowanie 
tych technologii, szczególnie poprzez 
lepszy dostęp do kapitału wysokiego 
ryzyka.

Or. en

Poprawka 30
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby niniejsze rozporządzenie 
przyniosło natychmiastowe efekty w 
zakresie przeciwdziałania kryzysowi 
gospodarczemu, należy sporządzić wykaz
projektów, które mogą otrzymać 
bezzwłoczną pomoc finansową, pod 
warunkiem spełnienia kryteriów 
zapewniających efektywność i skuteczność 
oraz w ramach limitów koperty 
finansowej.

(10) Aby niniejsze rozporządzenie 
przyniosło natychmiastowe efekty w 
zakresie przeciwdziałania kryzysowi 
gospodarczemu, należy sporządzić otwartą 
listę w pełni przygotowanych projektów, 
które mogą otrzymać bezzwłoczną pomoc 
finansową, pod warunkiem spełnienia 
kryteriów gwarantujących przeznaczenie 
środków i wczesne rozpoczęcie realizacji 
najpóźniej w 2010 r., duże możliwości 
uzyskania korzyści społecznych w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego i zmian 
klimatycznych oraz techniczną i 
finansową solidność wykonania, 
mieszczącą się w ramach limitów koperty 
finansowej.

Or. en
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Poprawka 31
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Miasta mają znaczny potencjał, 
chęć i zdolność do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju, który będzie 
prowadził zarówno do krótkoterminowej 
symulacji, jak i do długoterminowej 
restrukturyzacji gospodarki UE, co 
ukazała inicjatywa burmistrzów 
zrzeszonych w ramach porozumienia 
burmistrzów miast. Miasta powinny być 
zachęcane do osiągnięcia unijnych celów 
dotyczących energii i klimatu i do 
przejścia do kolejnego etapu; EEPR 
umieszcza zatem miasta i wydajność 
energetyczną w centrum swojej uwagi w 
formie projektu „inteligentne miasta”.

Or. en

Poprawka 32
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wykaz projektów dotyczących 
międzysieciowych połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych sporządza się na 
podstawie wkładu, jaki te projekty wnoszą 
do osiągnięcia celów bezpieczeństwa i 
dywersyfikacji źródeł dostaw, określonych 
w ostatnio opracowanym Drugim 
strategicznym przeglądzie sytuacji 
energetycznej i zatwierdzonych przez 
Parlament Europejski i Radę. Selekcji 
projektów dokonuje się w oparciu o to, czy 
wnoszą one wkład w realizację priorytetów 

(11) Ową otwartą listę projektów 
dotyczących międzysieciowych połączeń 
gazowych i elektroenergetycznych 
sporządza się na podstawie wkładu, jaki te 
projekty wnoszą do osiągnięcia celów 
bezpieczeństwa i dywersyfikacji źródeł 
dostaw, określonych w ostatnio 
opracowanym Drugim strategicznym 
przeglądzie sytuacji energetycznej i 
zatwierdzonych przez Parlament 
Europejski i Radę. Selekcji projektów 
dokonuje się w oparciu o to, czy wnoszą 
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określonych w tym przeglądzie, czy został 
osiągnięty rozsądny poziom ich 
przygotowania i czy przyczyniają się do:

one wkład w realizację priorytetów 
określonych w tym przeglądzie, czy został 
osiągnięty rozsądny poziom ich 
przygotowania i czy przyczyniają się do:

Or. en

Poprawka 33
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W tym kontekście obecnemu 
wykazowi projektów zaproponowanych 
przez Komisję do finansowania 
wspólnotowego z EEPR w dalszym ciągu 
brakuje spójności i nie przynosi on 
właściwej odpowiedzi na kryzys w 
przypadku państw członkowskich 
najbardziej dotkniętych kryzysem 
gazowym.

Or. en

Poprawka 34
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W wykazie projektów dotyczących 
morskiej energii wiatrowej znajdują się 
projekty, które można uznać — na 
podstawie informacji zebranych od 
zainteresowanych stron, skupionych w 
ramach Europejskiej Platformy 
Technologicznej na rzecz Energii 
Wiatrowej, oraz pochodzących ze źródeł 
przemysłowych i innych — za: 

(12) Na otwartej liście projektów 
dotyczących energii odnawialnej znajdują 
się projekty dotyczące morskiej energii 
wiatrowej, które wraz z innymi projektami 
w zakresie odnawialnych źródeł energii 
można uznać — na podstawie informacji 
zebranych od zainteresowanych stron, 
skupionych w ramach Europejskiej 
Platformy Technologicznej na rzecz 
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zatwierdzone i gotowe do realizacji; 
innowacyjne a zarazem oparte na dobrze 
ugruntowanych koncepcjach; takie, 
których realizacja może zostać 
przyspieszona po zapewnieniu bodźca 
finansowego; mające znaczenie 
transgraniczne; charakteryzujące się dużą 
skalą; dające możliwość 
zademonstrowania, w jaki sposób efekty
osiągnięć technologicznych będą 
skutecznie upowszechniane w świetle 
celów i struktur zatwierdzonych w 
strategicznym planie w dziedzinie 
technologii energetycznych. Pomoc 
finansowa powinna dotyczyć tych 
projektów, w realizacji których istotny 
postęp można osiągnąć w roku 2009 i 
2010.

Energii Wiatrowej, oraz pochodzących ze 
źródeł przemysłowych i innych — za: 
zatwierdzone i gotowe do realizacji; 
innowacyjne a zarazem oparte na dobrze 
ugruntowanych koncepcjach; takie, 
których realizacja może zostać 
przyspieszona po zapewnieniu bodźca 
finansowego; mające znaczenie 
transgraniczne; charakteryzujące się dużą 
skalą; dające możliwość 
zademonstrowania, w jaki sposób efekty 
osiągnięć technologicznych będą 
skutecznie upowszechniane zwłaszcza w 
świetle celów i struktur zatwierdzonych w 
strategicznym planie w dziedzinie 
technologii energetycznych. Pomoc 
finansowa powinna dotyczyć tych 
projektów, w realizacji których istotny 
postęp można osiągnąć w roku 2009 i 
2010.

Or. en

Poprawka 35
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wykaz projektów dotyczących
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla należy sporządzić na podstawie 
informacji zebranych od 
zainteresowanych stron, skupionych w 
ramach Forum Paliw Kopalnych i 
Platformy Technologicznej na rzecz 
Bezemisyjnych Elektrowni Zasilanych 
Paliwami Kopalnymi, oraz pochodzących 
z innych źródeł. Pomoc finansowa
powinna dotyczyć tych projektów, w 
realizacji których istotny postęp można 
osiągnąć w roku 2009 i 2010.

(13) W przypadku wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla pomoc 
finansowa powinna dotyczyć jedynie tych 
projektów, na które można rozdysponować 
fundusze i których realizację można 
rozpocząć najpóźniej w 2010 r.

Or. en
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Poprawka 36
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Jeżeli wsparcia finansowego nie 
można udzielić wymienionym projektom, 
ponieważ w procesie ich realizacji brak 
jest postępów, a inwestycje powinny zostać 
przygotowane w latach 2009 i 2010, 
Komisja w razie potrzeby powinna 
przedłożyć wniosek zawierający 
dodatkowe kwalifikowalne projekty 
energetyczne.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli wybrane projekty nie będą przygotowane pod inwestycję w ciągu najbliższych dwóch 
lat, należy przewidzieć możliwość przesunięcia pomocy finansowej przyznanej tym projektom 
na inne kwalifikowalne projekty spełniające kryteria określone w art. 1 akapit 1.

Poprawka 37
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Stan przygotowania należy ocenić na 
podstawie istnienia w pełni 
dopracowanych i możliwych do realizacji 
koncepcji dotyczących elektrowni, 
obejmujących również zagadnienie
wychwytywania dwutlenku węgla; 
istnienia dojrzałej i wykonalnej koncepcji
transportu i składowania CO2; a także 
wyrażenia przez władze lokalne
zobowiązania do wsparcia projektu. 

(14) Kryteria selekcji i kryteria przyznania 
pomocy należy oprzeć na istnieniu w pełni 
dopracowanego i możliwego do realizacji 
projektu dotyczącego wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla; istnienia 
dojrzałego i wykonalnego projektu
transportu i składowania CO2; a także 
dowód na możliwość uzyskania do końca 
2009 r. koniecznego zezwolenia od władz 
krajowych i lokalnych. Projekty muszą 
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Projekty muszą również demonstrować, jak 
efekty osiągnięć technologicznych będą 
skutecznie upowszechniane i w jaki sposób 
przyczynią się one do przyspieszenia 
realizacji celów określonych w 
Europejskim strategicznym planie w 
dziedzinie technologii energetycznych.

również demonstrować, jak efekty 
osiągnięć technologicznych będą 
skutecznie upowszechniane i w jaki sposób 
przyczynią się one do przyspieszenia 
realizacji celów określonych w 
Europejskim strategicznym planie w 
dziedzinie technologii energetycznych.

Or. en

Poprawka 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Trzeba będzie dokonać selekcji 
projektów kwalifikowalnych. Dokonując 
takiej selekcji, należy zagwarantować 
między innymi, by w każdym państwie 
członkowskim wsparcie otrzymał nie 
więcej niż jeden projekt dotyczący 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, aby stworzyć możliwości zbadania 
szerokiego spektrum warunków 
geologicznego składowania i wsparcia 
celu, jakim jest naprawa gospodarcza w 
całej Europie.

(15) Trzeba będzie dokonać selekcji 
projektów kwalifikowalnych. Dokonując 
takiej selekcji, należy zagwarantować 
między innymi, by w każdym państwie 
członkowskim wsparcie otrzymał nie 
więcej niż jeden projekt dotyczący 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla.

Or. en

Poprawka 39
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W świetle szczegółowego celu tego 
rozporządzenia oraz biorąc pod uwagę 
pilną potrzebę zapewnienia najwyższej 
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pomocy finansowej dla trzech grup 
projektów zapisanych w rozporządzeniu, 
Komisja wzmacnia instrumenty finansowe 
w rozporządzeniu we współpracy 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
przy jego pomocy. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na opracowanie przez 
Europejski Bank Inwestycyjny 
mechanizmu finansowego 
przeznaczonego na finansowe wsparcie 
projektów w dziedzinie energii zapisanych 
w niniejszym rozporządzeniu, zgodnego z 
finansowym mechanizmem badań nad 
podziałem ryzyka.

Or. en

Poprawka 40
Lena Ek, Anne Laperrouze, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Do dnia 30 czerwca 2009 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
wniosek dotyczący usprawnienia operacji 
trzech europejskich funduszy 
strukturalnych, w szczególności na rzecz 
małych i średnich przedsiębiorstw, m. in. 
skrócenia okresu przed płatnością z 
funduszy oraz możliwości otrzymania z 
wyprzedzeniem wkładu z funduszy.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest sprawdzenie możliwości zwiększenia dostępu do europejskich funduszy 
strukturalnych zwłaszcza w przypadku MŚP, gdyż one najprawdopodobniej nie otrzymają 
pomocy w ramach planu naprawy gospodarczej.
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Poprawka 41
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Z uwagi na pilną potrzebę zajęcia się 
problemem kryzysu gospodarczego i 
konieczność zaspokojenia naglących 
potrzeb energetycznych Wspólnoty, 
niniejsze rozporządzenie powinno wejść w 
życie niezwłocznie po jego opublikowaniu.

(23) Z uwagi na pilną potrzebę zajęcia się 
problemem kryzysu gospodarczego i 
konieczność zaspokojenia naglących 
potrzeb energetycznych Wspólnoty, 
niniejsze rozporządzenie powinno wejść w 
życie niezwłocznie po jego opublikowaniu;
ponadto Komisja przygotowuje nowy 
program na rzecz wsparcia naprawy 
gospodarczej poprzez udzielenie 
finansowej pomocy Wspólnoty projektom 
w dziedzinie energii w okresie po roku 
2010.

Or. en

Poprawka 42
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
instrument finansowy, Europejski program 
energetyczny na rzecz naprawy 
gospodarczej (ang. European Energy 
Programme for Recovery, zwany dalej 
„EEPR”), dotyczący opracowania 
projektów w dziedzinie energetyki we 
Wspólnocie, które przyczynią się do 
naprawy gospodarczej, bezpieczeństwa 
dostaw energii i ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
instrument finansowy, Europejski program 
energetyczny na rzecz naprawy 
gospodarczej (ang. European Energy 
Programme for Recovery, zwany dalej 
„EEPR”), dotyczący opracowania 
projektów w dziedzinie energetyki we 
Wspólnocie, które przyczynią się do 
naprawy gospodarczej, bezpieczeństwa 
dostaw energii, wydajności energetycznej i 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie ustanawia instrument finansowy o nazwie europejski program 
energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej i ważne jest, aby obejmował on kwestię 
wydajności energetycznej, zwłaszcza wydajności energetycznej w budynkach, oraz 
innowacyjne technologie.

Poprawka 43
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanawia ono podprogramy służące 
realizacji tych celów w dziedzinie:

Ustanawia ono podprogramy służące 
realizacji tych celów w dziedzinie:

a) międzysieciowych połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych;

a) międzysieciowych połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych;

b) morskiej energii wiatrowej; oraz b) morskiej energii wiatrowej;
c) wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla.

c) wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla.

ca) wydajności energetycznej, a 
szczególnie wydajności energetycznej 
budynków, oraz
cb) technologii innowacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie ustanawia instrument finansowy o nazwie europejski program 
energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej i ważne jest, aby obejmował on kwestię 
wydajności energetycznej, zwłaszcza wydajności energetycznej w budynkach, oraz 
innowacyjne technologie.
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Poprawka 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanawia ono podprogramy służące 
realizacji tych celów w dziedzinie:

Ustanawia ono podprogramy służące 
realizacji tych celów w dziedzinie:

a) międzysieciowych połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych;

a) międzysieciowych połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych, zwłaszcza 
supersieci UE;

b) morskiej energii wiatrowej; oraz b) morskiej energii wiatrowej i innych 
odnawialnych źródeł energii;

c) wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla.

c) wydajności energetycznej, zwłaszcza 
poprzez realizację projektów na rzecz tzw. 
inteligentnych miast;
ca) przemysłu ekologicznego, zwłaszcza 
wyższej produktywności zasobów.

Or. en

Poprawka 45
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanawia ono podprogramy służące 
realizacji tych celów w dziedzinie:

Ustanawia ono podprogramy służące 
realizacji tych celów w dziedzinie:

a) międzysieciowych połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych;

a) międzysieciowych połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych;

b) morskiej energii wiatrowej; oraz b) morskiej energii wiatrowej;
c) wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla. 

c) wychwytywanie i składowanie 
dwutlenku węgla;
ca) wydajności energetycznej, w tym tzw. 
inteligentnych miast oraz
cb) energii odnawialnej z innych źródeł.
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Or. en

Uzasadnienie

Projekty w dziedzinie wydajności energetycznej, zwłaszcza inteligentne miasta, oraz w 
zakresie odnawialnych źródeł energii można rozpocząć natychmiast, co miałoby ogromny 
wpływ na proces naprawy gospodarczej. Dziedziny te należy więc uznać za sektory 
kwalifikujące się w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 46
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) oszczędności energii i wydajności 
energetycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Charakter priorytetowy powinny mieć projekty krótkoterminowe, których skutki są szybko 
widoczne, aby mogły one pozytywnie wpłynąć na obecny kryzys.

Poprawka 47
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) miast posiadających inteligentną sieć 
energetyczną

Or. en
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Uzasadnienie

Strefy miejskie odgrywają kluczową rolę w walce ze zmianami klimatu, gdyż są zamieszkałe 
przez 80% obywateli UE i powodują 70% emisji gazów cieplarnianych. Istnieje znaczący 
potencjał i potrzeba inwestycji w zrównoważoną energię na szczeblu lokalnym, gdyż oba te 
czynniki przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy i do szybszego osiągnięcia celów 
związanych z klimatem i energią.

Poprawka 48
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określa ono projekty, które będą 
finansowane w ramach każdego 
podprogramu i ustanawia kryteria 
typowania i wdrażania działań w celu 
realizacji tych projektów.

Wskazuje ono na projekty, które będą 
finansowane, i ustanawia kryteria 
typowania i wdrażania działań w celu 
realizacji tych projektów.

Or. en

Uzasadnienie

Projekty w dziedzinie wydajności energetycznej, zwłaszcza inteligentne miasta, oraz w 
zakresie odnawialnych źródeł energii można rozpocząć natychmiast, co miałoby ogromny 
wpływ na proces naprawy gospodarczej. Dziedziny te należy więc uznać za sektory 
kwalifikujące się w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 49
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy ustanowione 
podprogramy i uwzględnione projekty nie 
umożliwią terminowe przeprowadzenie 
inwestycji ze względu na brak 
dostatecznego przygotowania projektu, 
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niniejsze rozporządzenie może zostać 
uzupełnione o propozycje wprowadzające 
dodatkowe podprogramy i projekty.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli uwzględnione projekty nie są gotowe do inwestycji w okresie kolejnych dwóch lat, 
należy zagwarantować, że pomoc finansowa przeznaczona na te projekty może zostać 
przyznana na inne kwalifikujące się projekty, spełniające kryteria ustanowione w akapicie 
pierwszym.

Poprawka 50
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Różne projekty należy uszeregować pod 
względem ważności w oparciu o kryterium 
ich wykonalności i czasu potrzebnego do 
ich realizacji. Między projektami z tych 
czterech dziedzin istnieje duży stopień 
elastyczności.

Or. en

Uzasadnienie

Charakter priorytetowy powinny mieć projekty krótkoterminowe, których skutki są szybko 
widoczne, aby mogły one pozytywnie wpłynąć na obecny kryzys.
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Poprawka 51
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „etap inwestycyjny” oznacza etap
projektu, na którym ma miejsce budowa i 
ponoszone są koszty kapitałowe;

e) „etap inwestycyjny” oznacza etap 
projektu, na którym mają miejsce 
zaawansowane badania techniczne i 
budowa oraz ponoszone są koszty 
kapitałowe;

Or. en

Uzasadnienie

Termin „badania techniczne” obejmuje długi szereg etapów, w tym projekt, i odpowiada 
bardziej zaawansowanemu etapowi, w związku z czym badania te powinny być rozpatrywane 
raczej na etapie inwestycji, niż na etapie planowania.

Poprawka 52
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) „inteligentne miasta” oznaczają 
miasta, które zobowiązują się do 
osiągnięcia wydajności energetycznej i 
stosowania energii odnawialnej, 
szczególnie w sektorze budowlanym i 
transportowym, i które koordynowane są 
na szczeblu UE, zwłaszcza poprzez sieci 
takie jak porozumienie burmistrzów 
miast;

Or. en
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Poprawka 53
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) „energia odnawialna” oznacza energię 
pochodzącą z odnawialnych, 
niekopalnych źródeł energii określonych 
w art. 2 dyrektywy 2009/xxxx Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
promowania energii ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 54
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera fb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) „inteligentne miasta” to miasta, które 
zobowiązały się promować zasadę 
wydajności energetycznej i odnawialne 
źródła energii w sektorze budowlanym i 
mieszkaniowym, a także w odniesieniu do 
projektów na rzecz przyjaznego dla 
klimatu transportu publicznego, oraz 
koordynują swoją współpracę na szczeblu 
UE, głównie w ramach sieci takich jak 
porozumienie burmistrzów miast;

Or. en
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Poprawka 55
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera fc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fc) „przemysł ekologiczny” oznacza 
produkcję towarów i świadczenie usług 
zorientowanych na zmierzenie, 
zapobieganie, ograniczanie, zmniejszanie 
lub naprawianie szkód ekologicznych w 
wodzie, powietrzu lub glebie oraz 
problemów związanych ze składowaniem 
odpadów, hałasem i ekosystemami; 
definicja ta obejmuje czyste technologie, 
towary i usługi, które ograniczają 
zagrożenie dla środowiska i zmniejszają 
zanieczyszczenie i wykorzystanie zasobów;

Or. en

Poprawka 56
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „innowacyjne instrumenty finansowe” 
to instrumenty charakteryzujące się 
znacznym efektem dźwigni w odniesieniu 
do inwestycji publicznych i prywatnych; 
obejmują one bezpośredni udział 
kapitałowy w dużych projektach, 
zwłaszcza za pośrednictwem funduszu 
„Marguerite”, kapitał bezpośredni na 
małe i średnie projekty poprzez udział w 
funduszach kapitału podwyższonego 
ryzyka Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego, kredyty gwarantowane 
oraz instrumenty podziału ryzyka EBI lub 
banków publicznych, wprowadzenie 
obniżonych stóp procentowych w 

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 38/104 AM\772702PL.doc

PL

przypadku kredytów udzielanych przez 
EBI lub banki publiczne, finansowanie 
pomocy technicznej dla podmiotów 
będących „katalizatorami zmian”, takich 
jak inteligentne miasta;

Or. en

Poprawka 57
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera gb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) „zasada osiągnięć własnych” oznacza 
zasadę, zgodnie z którą możliwe do 
wykonania i zrównoważone projekty 
wybierane są spośród projektów 
kwalifikowalnych i otrzymują dotacje lub 
pomoc w ramach innowacyjnego 
instrumentu finansowego.

Or. en

Poprawka 58
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wstęp

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koperta finansowa na realizację EEPR 
w roku 2009 i 2010 wynosi 3 500 mln 
EUR, rozdysponowanych w następujący 
sposób na:

1. Koperta finansowa na realizację EEPR 
w roku 2009 i 2010 wynosi 3 750 mln 
EUR.

Or. en
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Poprawka 59
Hannes Swoboda, Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koperta finansowa na realizację EEPR 
w roku 2009 i 2010 wynosi 3 500 mln 
EUR, rozdysponowanych w następujący 
sposób na:

1. Koperta finansowa na realizację EEPR 
w roku 2009 i 2010 wynosi 3 500 mln 
EUR, rozdysponowanych w następujący 
sposób na:

a) projekty dotyczące międzysieciowych 
połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych: 1,750 mln EUR;

a) projekty dotyczące międzysieciowych 
połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych: do 1,750 mln euro;

b) projekty dotyczące morskiej energii 
wiatrowej: 500 mln EUR;

b) projekty dotyczące morskiej energii 
wiatrowej: do 500 mln euro;

c) projekty dotyczące wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla: 1 250 mln 
EUR.

c) projekty dotyczące wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla: do 1,250 
mln euro.

ca) inwestycje w oszczędności energii i 
wydajność energetyczną, szczególnie w 
ramach lokalnych programów 
oszczędności energii, do 1,000 mln euro.
Przy podejmowaniu decyzji o konkretnym 
finansowaniu na mocy przepisów art. (a)-
(ca), szczególną uwagę należy zwrócić na 
zagwarantowanie, że nie została 
przekroczona ogólna koperta finansowa.

Or. en

Uzasadnienie

Należy także wspierać inicjatywy lokalne i regionalne, które mogą zostać porównywalnie 
łatwo i szybko zrealizowane.
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Poprawka 60
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) projekty dotyczące wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla: 1 250 mln 
EUR.

c) projekty dotyczące wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla: 750 mln 
EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Ważna jest lepsza dystrybucja środków.

Poprawka 61
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wydajność energetyczna, w tym 
wydajność energetyczna budynków: 500 
mln.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest inwestowanie w wydajność energetyczną budynków, gdyż jest to jeden 
z sektorów, które mogą ożywić gospodarkę europejską.
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Poprawka 62
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) miasta inteligentnie gospodarujące 
energią: 500 mln euro.

Or. en

Poprawka 63
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kwota równa połowie całkowitej 
koperty finansowej, o której mowa w 
ust. 1, zostaje przyznana na projekty 
podlegające przepisom ust. 1 lit. c w 
formie dotacji bezpośrednich, tj. 1,875 
mln euro, a druga połowa całkowitej 
koperty finansowej zostaje przyznana w 
formie innowacyjnych instrumentów 
finansowych. Środki, które nie zostaną 
przyznane w 2009 r. i w 2010 r. w formie 
dotacji, przyznawane są na innowacyjne 
instrumenty finansowe. 

Or. en
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Poprawka 64
Herbert Reul, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Infrastruktura energetyczna 
finansowana lub współfinansowana ze 
środków istniejących funduszy 
europejskich charakteryzuje się trwałością 
ekonomiczną i jest źródłem europejskiej 
wartości dodanej.

Or. en

Poprawka 65
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Wkład z budżetu Unii Europejskiej na 
rzecz EIB, EIF i innych banków 
publicznych z przeznaczeniem na 
innowacyjne instrumenty finansowe, o 
których mowa w ust. 1a wynosi 
1,875 mln euro. Właściwe instytucje 
finansowe przeznaczają tę samą kwotę, 
tzn. dodatkowe 1,875 mln euro, podnosząc 
wartość innowacyjnych instrumentów 
finansowych do sumy 3,750 mln euro, 
wywierając znaczący efekt dźwigni na 
inwestycje publiczne i prywatne od 5 do 15 
mln euro w zależności od charakteru 
innowacyjnego instrumentu finansowego.

Or. en
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Poprawka 66
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Całkowita kwota dotacji bezpośrednich 
oraz innowacyjnych instrumentów 
finansowych w wysokości 5 625 mln euro, 
o której mowa w ust. 1a i 1b, zostanie 
podzielona równo i w sposób elastyczny w 
oparciu o zasadę osiągnięć własnych 
pomiędzy:

a) projekty dotyczące międzysieciowych 
połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych: 1,750 mln EUR;

a) projekty dotyczące międzysieciowych 
połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych, zwłaszcza 
supersieci UE (...);

b) projekty dotyczące morskiej energii 
wiatrowej: 500 mln EUR;

b) projekty dotyczące morskiej energii 
wiatrowej i innych odnawialnych źródeł 
energii;

c) projekty dotyczące wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla: 1 250 mln 
EUR.

c) projekty z zakresu wydajności 
energetycznej, zwłaszcza poprzez 
realizację programu na rzecz tzw. 
inteligentnych miast;
ca) gałęzie przemysłu ekologicznego.

Or. en

Poprawka 67
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Koperta finansowa przeznaczona na 
projekty zapisane w załączniku, które nie 
spełniają kryteriów kwalifikowalności, o 
których mowa w art. 8, 14 i 19, są 
niezwłocznie przeznaczane na projekty 
związane z wydajnością energetyczną, w 
tym na „inteligentne miasta”, i inne 
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projekty dotyczące energii odnawialnej, o 
których mowa w art. 1 lit. ca i cb i które 
spełniają kryteria kwalifikowalności 
ustanowione w art. 23 lit. a.

Or. en

Uzasadnienie

Projekty w dziedzinie wydajności energetycznej, a zwłaszcza „inteligentne miasta” i energia 
odnawialna, można rozpocząć natychmiast, co miałoby ogromny wpływ na proces naprawy 
gospodarczej.

Poprawka 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Władza budżetowa podejmuje decyzję w 
sprawie wniosków Komisji w ciągu sześciu
tygodni. Jeżeli w tym czasie nie zostanie 
podjęta żadna decyzja, wnioski uznaje się 
za zatwierdzone.

4. Władza budżetowa podejmuje decyzję w 
sprawie wniosków Komisji w ciągu 
dwunastu tygodni.

Or. en

Poprawka 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II – podprogramy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreśla się rozdział II.

Or. en
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Uzasadnienie

Zamiast bardzo szczegółowych przepisów dotyczących wszelkich możliwych podprogramów, 
co sugerowała Komisja, lepsze i łatwiejsze jest wprowadzenie przepisów horyzontalnych 
obejmujących wszystkie podprogramy. Należy zatem zastąpić cały rozdział II szeregiem 
wspólnych przepisów w rozdziale III. Niniejsza poprawka usuwa właśnie cały rozdział II - od 
art. 4 do art. 22.

Poprawka 70
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) optymalizacji przepustowości sieci 
energetycznej i integracji wewnętrznego 
rynku energii, w szczególności w 
odniesieniu do odcinków transgranicznych;

b) optymalizacji przepustowości sieci 
energetycznej i integracji wewnętrznego 
rynku energii, w szczególności w 
odniesieniu do odcinków transgranicznych, 
aby połączyć wszystkie rynki krajowe w 
państwach członkowskich bez 
ograniczania się do pewnych regionów;

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie inwestycji do regionalnych połączeń międzysieciowych umniejszyłoby potencjał 
połączeń międzysieciowych i nie zwiększyłoby bezpieczeństwa dostaw zainteresowanych 
państw członkowskich.

Poprawka 71
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rozwoju sieci w celu wzmocnienia 
spójności gospodarczej i społecznej 
poprzez zmniejszenie izolacji regionów 
mniej uprzywilejowanych i regionów 

c) rozwoju sieci energetycznej w celu 
wzmocnienia spójności gospodarczej i 
społecznej i zmniejszenia izolacji 
regionów mniej uprzywilejowanych i 
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wyspiarskich Wspólnoty; regionów wyspiarskich Wspólnoty;

Or. en

Poprawka 72
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) połączenia odnawialnych źródeł energii; 
oraz

d) połączenia i integracji odnawialnych 
źródeł energii; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Integracja odnawialnych źródeł energii i zarządzanie siecią jest tak samo ważne jak ich 
fizyczne podłączenie. Infrastruktura ma istotne znaczenie, jeżeli chodzi o integrację, ponieważ 
systemy te, charakteryzujące się wysokim stopniem połączeń międzysieciowych, są 
odporniejsze i mogą przyjąć większą ilość energii ze źródeł odnawialnych, co odpowiada 
celom UE.

Poprawka 73
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) odpowiedniej reakcji na niedawny 
kryzys gazowy.

Or. en
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Poprawka 74
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EEPR ma pomóc w szybkim dostosowaniu 
i rozbudowaniu sieci energetycznych o 
szczególnie ważnym znaczeniu dla 
Wspólnoty, w ramach wspierania 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
energii, oraz w szczególności rozwiązać 
problemy wąskich gardeł, bezpieczeństwa i 
dywersyfikacji źródeł dostaw oraz pokonać 
przeszkody związane z ochroną 
środowiska, techniczne i finansowe. 
Specjalne wspólnotowe wsparcie jest 
niezbędne w celu bardziej intensywnego 
rozwoju sieci energetycznych i 
przyspieszenia ich budowy.

EEPR ma pomóc w szybkim dostosowaniu 
i rozbudowaniu sieci energetycznych o 
szczególnie ważnym znaczeniu dla 
Wspólnoty, w ramach wspierania 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
energii, oraz w szczególności rozwiązać 
problemy wąskich gardeł, bezpieczeństwa i 
dywersyfikacji źródeł dostaw oraz pokonać 
przeszkody związane z ochroną 
środowiska, techniczne i finansowe.
Specjalne wspólnotowe wsparcie jest 
niezbędne w celu bardziej intensywnego 
rozwoju sieci energetycznych i 
przyspieszenia ich budowy, zwłaszcza w 
państwach członkowskich dotkniętych 
kryzysem gazowym w styczniu 2009 r. i 
najbardziej narażonych na przerwy w 
dostawach gazu.

Or. en

Poprawka 75
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz projektów odpowiadających 
priorytetom określonym w art. 5 znajduje 
się w części A załącznika.

Indykatywny wykaz projektów 
odpowiadających priorytetom określonym 
w art. 5 znajduje się w części A i B
załącznika.

Or. en
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Uzasadnienie

Charakter priorytetowy powinny mieć projekty krótkoterminowe, których skutki są szybko 
widoczne, aby mogły one pozytywnie wpłynąć na obecny kryzys.

Poprawka 76
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pomoc finansowa w ramach EEPR 
(zwaną dalej „pomocą EEPR”) dla 
projektów dotyczących międzysieciowych 
połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych przyznaje się na 
działania związane z realizacją projektów 
wymienionych w części A załącznika lub 
części tych projektów.

1. Pomoc finansowa w ramach EEPR 
(zwaną dalej „pomocą EEPR”) dla 
projektów dotyczących międzysieciowych 
połączeń gazowych i 
elektroenergetycznych przyznaje się na 
działania, które przyczyniają się do 
podniesienia wydajności energetycznej, w 
tym również w budynkach, lub są
związane z realizacją projektów 
wymienionych w części A załącznika lub 
części tych projektów.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby pomoc finansowa w ramach EEPR dla projektów dotyczących
międzysieciowych połączeń gazowych i elektroenergetycznych była przyznawana w związku z 
działaniami, które przyczyniają się do podniesienia wydajności energetycznej, w tym również 
w budynkach.

Poprawka 77
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wnioski kwalifikują się do pomocy 
EEPR, wyłącznie jeżeli dotyczą realizacji 

1. Wnioski kwalifikują się do pomocy 
EEPR, wyłącznie jeżeli dotyczą realizacji 
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projektów wymienionych w części A 
załącznika oraz jeżeli wnioskowane kwoty 
nie przekraczają maksymalnych kwot 
pomocy EEPR.

projektów dotyczących wydajności 
energetycznej, w tym wydajności 
energetycznej budynków, lub projektów 
wymienionych w części A załącznika oraz 
jeżeli wnioskowane kwoty nie przekraczają 
maksymalnych kwot pomocy EEPR.

Or. ro

Uzasadnienie

Wydajność energetyczna jest dziedziną, która mogłaby przyczynić się do gospodarczego 
rozwoju Europy.

Poprawka 78
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) w przypadku projektów 
długoterminowych, których rozpoczęcie 
jest planowane przed końcem 2010 r.;

Or. en

Uzasadnienie

Aby projekty kwalifikujące się do uzyskania pomocy finansowej w ramach niniejszego 
rozporządzenia przyczyniły się de facto do naprawy gospodarczej, należy zadbać o to, aby ich 
realizacja rozpoczęła się w ciągu 18 miesięcy od chwili obecnej. Równie ważne jest to, aby 
finansowanie dotyczyło dużych projektów, co w dłuższej perspektywie pozwoli na uzdrowienie 
sytuacji finansowej.
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Poprawka 79
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Poszczególnym projektom nadawany 
jest stopień pierwszeństwa zgodnie z 
możliwościami ich realizacji i szybkością, 
z jaką mogą zostać przeprowadzone.

Or. en

Uzasadnienie

Charakter priorytetowy powinny mieć projekty krótkoterminowe, których skutki są szybko 
widoczne, aby mogły one pozytywnie wpłynąć na obecną sytuację kryzysową.

Poprawka 80
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stopień przygotowania projektu, w 
szczególności pod względem możliwości 
wczesnego rozpoczęcia jego realizacji i 
rozdysponowania funduszy przed końcem 
2010 r.;

a) stopień przygotowania projektu, w 
szczególności pod względem możliwości 
wczesnego rozpoczęcia jego realizacji i 
rozdysponowania funduszy przed końcem 
2011 r.;

Or. en

Uzasadnienie

Plan naprawy gospodarczej został pomyślany jako bodziec dla gospodarki europejskiej w 
oparciu o długofalowe cele UE, a gwarantując wzrost liczby połączeń międzysieciowych, jest 
on szansą na realizację jednolitego europejskiego rynku energii.
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Poprawka 81
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) okres, w którym wzrost liczby połączeń 
międzysieciowych musi być udostępniony 
podmiotom działającym na rynku, nie 
może przekraczać trzech lat od chwili 
przyznania pomocy;

Or. en

Uzasadnienie

Plan naprawy gospodarczej został pomyślany jako bodziec dla gospodarki europejskiej 
w oparciu o długofalowe cele UE, a gwarantując wzrost liczby połączeń międzysieciowych, 
jest on szansą na realizację jednolitego europejskiego rynku energii.

Poprawka 82
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) zwiększenie możliwości przesyłu 
elektryczności lub gazu co najmniej 
między granicami państw członkowskich 
zaangażowanych w projekt, bez względu 
na to, czy pomoc przyznano jednemu 
państwu członkowskiemu czy też ich 
większej liczbie;

Or. en

Uzasadnienie

Plan naprawy gospodarczej został pomyślany jako bodziec dla gospodarki europejskiej w 
oparciu o długoterminowe cele UE, a zwiększenie liczby wzajemnych połączeń sprawia, że 
daje on szansę na urzeczywistnienie jednolitego europejskiego rynku energetycznego.
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Poprawka 83
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera ac) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) zakres, w jakim projekt jest zgodny z 
priorytetami ustanowionymi w każdej 
inicjatywie regionalnej prowadzonej przez 
Europejską grupę regulatorów na rzecz 
energii elektrycznej i gazu (ERGEG) w 
celu zrealizowania jednolitego 
europejskiego rynku energii;

Or. en

Uzasadnienie

Plan naprawy gospodarczej został pomyślany jako bodziec dla gospodarki europejskiej 
w oparciu o długofalowe cele UE, a gwarantując wzrost liczby połączeń międzysieciowych, 
jest on szansą na realizację jednolitego europejskiego rynku energii.

Poprawka 84
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera ha) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) możliwość podniesienia wydajności 
energetycznej i ograniczenia zużycia 
energii pierwotnej w sektorze 
budowlanym i w innych sektorach.

Or. ro

Uzasadnienie

Dla potrzeb oceny składanych wniosków kryteria stosowane przez Komisję powinny 
obejmować możliwości poprawienia wydajności energetycznej i ograniczenia zużycia energii 
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pierwotnej w sektorze budowlanym i nie tylko.

Poprawka 85
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Poszczególnym projektom nadawany 
jest stopień pierwszeństwa zgodnie z 
prawdopodobieństwem powodzenia ich 
realizacji i szybkością, z jaką mogą zostać 
przeprowadzone.

Or. en

Uzasadnienie

Charakter priorytetowy powinny mieć projekty krótkoterminowe, których skutki są szybko 
widoczne, aby mogły one pozytywnie wpłynąć na obecną sytuację kryzysową.

Poprawka 86
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pomoc EEPR w dziedzinie morskiej 
energii wiatrowej przyznaje się po 
zaproszeniu do składania wniosków 
dotyczących działań związanych wyłącznie 
z realizacją projektów wymienionych w 
części B załącznika.

1. Pomoc EEPR w dziedzinie morskiej 
energii wiatrowej przyznaje się po 
zaproszeniu do składania wniosków w 
sprawie realizacji projektów takich jak te, 
które wymieniono orientacyjnie w części 
B załącznika.

Or. en
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Uzasadnienie

Załącznik musi zostać odpowiednio dostosowany.

Poprawka 87
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na projekty dotyczące morskiej energii 
wiatrowej, o których mowa w ust. 1, 
środki przyznawane są zgodnie z 
priorytetami ustalonymi w europejskim 
planie strategicznym w dziedzinie 
technologii energetycznych (tzw. SET-
Plan). Plan ten należy uwzględnić przy 
opracowywaniu przyszłych priorytetów w 
zakresie finansowania w odniesieniu do 
sześciu europejskich inicjatyw 
przemysłowych zapisanych w planie SET-
Plan.

Or. en

Uzasadnienie

SET-Plan ma na celu przyspieszenie opracowania szerokiej gamy technologii, które będą 
potrzebne jak wkład w walkę ze zmianami klimatu i w podniesienie bezpieczeństwa dostaw 
energii. Plan naprawy wyraźnie przyczynia się do finansowania jedynie projektów 
związanych z morską energią wiatrową oraz z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku 
węgla. W dyskusjach nt. budżetu w przyszłości należy wziąć pod uwagę finansowanie innych 
technologii dla zagwarantowania, że pozostałe technologie nie będą pomijane oraz że 
projekty związane z morską energią wiatrową i wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku 
węgla nie otrzymują podwójnego finansowania z różnych źródeł na niekorzyść innych 
sektorów.
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Poprawka 88
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – wstęp

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wnioski kwalifikują się do pomocy 
EEPR, wyłącznie jeżeli dotyczą realizacji 
projektów wymienionych w części B 
załącznika oraz jeżeli wnioskowane kwoty 
nie przekraczają maksymalnych kwot 
pomocy EEPR w niej określonych i 
spełniają następujące warunki:

1. Wnioski kwalifikują się do pomocy 
EEPR, wyłącznie jeżeli dotyczą realizacji 
projektów takich jak te, które wymieniono
w części B załącznika B.

Or. en

Uzasadnienie

Charakter priorytetowy powinny mieć projekty krótkoterminowe, których skutki są szybko 
widoczne, aby mogły one pozytywnie wpłynąć na obecną sytuację kryzysową.

Poprawka 89
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) harmonogram projektu zakłada 
poniesienie znacznej części wydatków 
kapitałowych w roku 2009 i 2010;

a) jest to projekt długoterminowy, którego 
rozpoczęcie planowane jest przed końcem 
2010 r.;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować, że projekty kwalifikowalne do finansowania na mocy niniejszego 
rozporządzenia przyczyniają się de facto do naprawy gospodarczej, sprawą kluczową jest, 
aby projekty te były od teraz opracowywane i realizowane w okresie półtora roku. Równie 
ważne jest, aby finansowanie zorientowane było na projekty o szerokim zasięgu, tak aby 
przyczyniać się do długofalowej naprawy finansowej.
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Poprawka 90
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Różne projekty należy uszeregować 
pod względem ważności w oparciu o 
kryterium ich wykonalności i czasu, jaki 
jest potrzebny do ich realizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Charakter priorytetowy powinny mieć projekty krótkoterminowe, których skutki są szybko 
widoczne, aby mogły one pozytywnie wpłynąć na obecny kryzys.

Poprawka 91
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zasięg, w jakim przedsiębiorstwa ze 
Wspólnoty, o których mowa w art. 14 
ust. 2, należycie integrują się z 
właściwymi gałęziami przemysłu 
europejskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli celem planu naprawy jest osiągnięcie planowanych skutków, powinien on spójnie 
reprezentować przemysł europejski.
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Poprawka 92
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Różne projekty powinno się 
uszeregować pod względem ważności w 
oparciu o kryterium ich wykonalności i 
czasu potrzebnego do ich realizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Charakter priorytetowy powinny mieć projekty krótkoterminowe, których skutki są szybko 
widoczne, aby mogły one pozytywnie wpłynąć na obecny kryzys.

Poprawka 93
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pomoc EEPR w dziedzinie 
wychwytywana i składowania dwutlenku 
węgla przyznaje się na działania związane 
z realizacją projektów wymienionych w 
części C załącznika.

1. Pomoc EEPR w dziedzinie 
wychwytywana i składowania dwutlenku 
węgla przyznaje się na działania związane 
z realizacją projektów takich jak projekty 
zawarte w części C załącznika.

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik musi zostać odpowiednio dostosowany.
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Poprawka 94
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pomoc EEPR przyznaje się na nie 
więcej niż 5 projektów. Kwota 
finansowania przypadająca na projekt nie 
przekracza 250 mln EUR.

4. Pomoc EEPR przyznaje się na nie 
więcej niż 5 projektów. Kwota 
finansowania przypadająca na projekt nie 
przekracza 150 mln EUR.

Or. en

Poprawka 95
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Na projekty dotyczące wychwytywania 
i składowania dwutlenku węgla, o których 
mowa w ust. 1, środki przyznawane są 
zgodnie z europejskim planem 
strategicznym w dziedzinie technologii 
energetycznych (tzw. SET-Plan). Środki te 
należy uwzględnić przy opracowywaniu 
przyszłych priorytetów w zakresie 
finansowania w odniesieniu do sześciu 
europejskich inicjatyw przemysłowych 
zapisanych w planie SET-Plan.

Or. en

Uzasadnienie

SET-Plan ma na celu przyspieszenie opracowania szerokiej gamy technologii, które będą 
potrzebne jako wkład w walkę ze zmianami klimatu i w podniesienie bezpieczeństwa dostaw 
energii. Plan naprawy wyraźnie przyczynia się do finansowania jedynie projektów 
związanych z morską energią wiatrową oraz z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku 
węgla. W dyskusjach nt. budżetu w przyszłości należy wziąć pod uwagę finansowanie innych 
technologii dla uniknięcia sytuacji, w której pozostałe technologie są pomijane lub projekty 
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związane z morską energią wiatrową i wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla 
otrzymują podwójne finansowanie z różnych źródeł na niekorzyść innych sektorów.

Poprawka 96
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – wstęp

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wnioski kwalifikują się do pomocy 
EEPR, wyłącznie jeżeli dotyczą realizacji 
projektów wymienionych w części C 
załącznika i spełniają następujące 
warunki:

1. Wnioski kwalifikują się do pomocy 
EEPR, wyłącznie jeżeli dotyczą realizacji 
projektów takich jak te, które wymieniono
w części C załącznika.

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik musi zostać odpowiednio dostosowany.

Poprawka 97
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projekty wykazują, że zastosowane w 
nich rozwiązania umożliwiają 
wychwytywanie co najmniej 85% CO2 z 
instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, o mocy wyjściowej 
wynoszącej co najmniej 300 MW lub 
równorzędnej, a także umożliwiają 
transport i bezpieczne geologiczne 
składowanie tego CO2 pod ziemią;

a) projekty wykazują, że zastosowane w 
nich rozwiązania umożliwiają 
wychwytywanie co najmniej 85% CO2 z 
instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, o mocy wyjściowej 
wynoszącej co najmniej 300 MW lub 
równorzędnej (lub z instalacji służących 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych, w których utylizuje się 
strumień gazów spalinowych 
odpowiadający mocy wyjściowej w 
wysokości co najmniej 300 MW w 
większej elektrowni), a także umożliwiają 
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transport i bezpieczne geologiczne 
składowanie tego CO2 pod ziemią;

Or. en

Uzasadnienie

Należy uściślić, że możliwa jest realizacja projektu pokazowego w zakresie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla, w którym utylizować będzie się strumień gazów spalinowych 
odpowiadający mocy wyjściowej w wysokości co najmniej 300 MW, nawet jeśli elektrownia 
będzie mieć moc przekraczającą 300 MW (np. 800 MW). Powinno to umożliwić obniżenie 
łącznych kosztów, nie podważając jednocześnie skuteczności doświadczenia.

Poprawka 98
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projekty wykazują, że zastosowane w 
nich rozwiązania umożliwiają 
wychwytywanie co najmniej 85% CO2 z 
instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, o mocy wyjściowej 
wynoszącej co najmniej 300 MW lub 
równorzędnej, a także umożliwiają 
transport i bezpieczne geologiczne 
składowanie tego CO2 pod ziemią;

a) projekty wykazują, że zastosowane w 
nich rozwiązania umożliwiają 
wychwytywanie co najmniej 85% CO2 z 
instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, o mocy wyjściowej 
wynoszącej co najmniej 300 MW lub 
równorzędnej (lub z instalacji służących 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych, w których utylizuje się 
strumień gazów spalinowych 
odpowiadający mocy wyjściowej w 
wysokości 300 MW w większej 
elektrowni), a także umożliwiają transport 
i bezpieczne geologiczne składowanie tego 
CO2 pod ziemią;

Or. xm

Uzasadnienie

Many demonstration projects based on post-combustion capture technology will involve 
installations with an output exceeding 300 MW, treating only part, and not all, the flue gas 
flow. The above amendment makes this possible providing that the flue gas treated is equal to, 
or greater than, that which would be produced by a 300MW plant using the same technology.
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The decision not to treat the entire flue gas flow makes it possible to reduce the cost of the 
demonstration project without compromising the significance thereof. In fact, post-
combustion CO2 capture will be affected in modular plants.

Poprawka 99
Jerzy Buzek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projekty wykazują, że zastosowane w 
nich rozwiązania umożliwiają 
wychwytywanie co najmniej 85% CO2 z 
instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, o mocy wyjściowej 
wynoszącej co najmniej 300 MW lub 
równorzędnej, a także umożliwiają 
transport i bezpieczne geologiczne 
składowanie tego CO2 pod ziemią;

a) projekty wykazują, że zastosowane w 
nich rozwiązania umożliwiają 
wychwytywanie co najmniej 85% CO2 z 
instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, o mocy wyjściowej 
wynoszącej co najmniej 250 MW lub 
równorzędnej, a także umożliwiają 
transport i bezpieczne geologiczne 
składowanie tego CO2 pod ziemią;

Or. en

Uzasadnienie

Bez ustalenia progu 250 MW wiele projektów wymienionych w wykazie projektów 
kwalifikowalnych w załączniku nie zakwalifikowałoby się do uzyskania środków z programu.

Poprawka 100
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) harmonogram projektu zakłada 
poniesienie znacznej części wydatków 
kapitałowych w roku 2009 i 2010.

b) w ramach projektów można ponieść 
znaczne wydatki kapitałowe w ciągu 
2010 r., pod warunkiem uzyskania 
wymaganych zezwoleń planistycznych; 
główny plan wydatków opracowuje się w 
ciągu 2013 r., a ostatnie wydatki są 
przewidziane na przełom lat 2014/2015.
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Or. xm

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie, zgodnie z którym znaczna część wydatków inwestycyjnych miała 
być poniesiona w roku 2009 i 2010, nie uwzględnia faktu, że inwestycje nie mogą być 
realizowane do czasu wydania pozwolenia. Zależy to od wdrożenia na szczeblu krajowym 
dyrektywy dotyczącej geologicznego składowania dwutlenku węgla, a najbardziej 
optymistyczne prognozy przewidują, że zezwolenia można się spodziewać w ciągu dwóch lat. 
Oczekuje się, że większość kosztów inwestycyjnych zostanie poniesionych przed 2013 r. i 
przypadnie w znacznej mierze na rok 2014 i 2015.

Poprawka 101
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) harmonogram projektu zakłada
poniesienie znacznej części wydatków 
kapitałowych w roku 2009 i 2010.

b) w ramach projektów można ponieść 
znaczną część wydatków kapitałowych w 
ciągu 2010 r., pod warunkiem uzyskania 
wymaganych zezwoleń planistycznych; 
główny plan wydatków opracowuje się w 
ciągu 2013 r., a ostatnie wydatki są 
przewidziane na przełom lat 2014/2015.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę realny harmonogram wdrożenia dyrektywy w sprawie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla oraz procedury administracyjne dotyczące wydania zezwoleń, 
konieczne jest opracowanie głównych planów wydatków do 2013 r., przewidując ostatnie 
wydatki na przełom lat 2014/2015.

Adlib Express Watermark



AM\772702PL.doc 63/104 PE421.268v01-00

PL

Poprawka 102
Herbert Reul, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) harmonogram projektu zakłada 
poniesienie znacznej części wydatków
kapitałowych w roku 2009 i 2010.

b) harmonogram projektu zakłada 
zaciągnięcie znacznej części zobowiązań
kapitałowych w ciągu dwóch pierwszych 
lat po przyznaniu środków; wszystkie 
zobowiązania zakładają istnienie ram 
krajowych i uzyskanie niezbędnych 
zezwoleń.

Or. en

Uzasadnienie

Proces wyboru projektów demonstracyjnych może potrwać do końca 2009 r. Dokładne daty, 
tak jak je zaproponowano, nie byłyby wówczas zgodne z procesem. Wszelkie zobowiązania 
kapitałowe mogą podlegać jedynie warunkom będącym poza kontrolą podmiotów 
realizujących projekty.

Poprawka 103
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) harmonogram projektu zakłada 
poniesienie znacznej części wydatków 
kapitałowych w roku 2009 i 2010.

b) jest to projekt długoterminowy, którego 
rozpoczęcie planowane jest przed końcem 
2010 r.;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować, że projekty kwalifikowalne do finansowania na mocy niniejszego 
rozporządzenia przyczyniają się de facto do naprawy gospodarczej, sprawą kluczową jest, 
aby omawiane projekty były od teraz opracowywane i realizowane w okresie półtora roku. 
Równie ważne jest, aby finansowanie zorientowane było na projekty o szerokim zasięgu, tak 
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aby przyczyniać się do długofalowej naprawy finansowej.

Poprawka 104
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) harmonogram projektu zakłada 
poniesienie znacznej części wydatków 
kapitałowych w roku 2009 i 2010.

b) harmonogram projektu daje możliwość 
przyznania środków w 2011 r. i zakłada 
poniesienie znacznej części wydatków 
kapitałowych do końca 2012 r.

Or. en

Poprawka 105
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) harmonogram projektu zakłada 
poniesienie znacznej części wydatków 
kapitałowych w roku 2009 i 2010.

b) harmonogram projektu zakłada 
poniesienie znacznej części wydatków w 
roku 2009 i 2010.

Or. en

Uzasadnienie

Wydatki nie powinny być ograniczone do wydatków kapitałowych, lecz powinny także 
obejmować inne rodzaje wydatków, takie jak na przykład zatwierdzanie składowania czy 
szczegółowe badania techniczne.
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Poprawka 106
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Różne projekty należy uszeregować 
pod względem ważności w oparciu o 
kryterium ich wykonalności i czasu 
potrzebnego do ich realizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Charakter priorytetowy powinny mieć projekty krótkoterminowe, których skutki są szybko 
widoczne, aby mogły one pozytywnie wpłynąć na obecny kryzys.

Poprawka 107
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) solidność pakietu finansowego 
przeznaczonego na cały etap inwestycyjny 
projektu;

b) solidność pakietu finansowego 
przeznaczonego na cały etap inwestycyjny 
projektu w oparciu o kompleksowy plan 
finansowy oraz określenie obszarów, 
pozycji lub etapów inwestycji, na które 
środki mają być przeznaczone;

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy określić w sposób jasny i jednoznaczny elementy wymagane dla 
dokonania oceny planu finansowego propozycji projektu. Ogólne sformułowanie tego 
artykułu może nie wystarczyć Komisji do dokonania wyboru projektów w zakresie 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.
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Poprawka 108
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) solidność pakietu finansowego 
przeznaczonego na cały etap inwestycyjny 
projektu;

b) solidność pakietu finansowego 
przeznaczonego na cały etap inwestycyjny 
projektu w oparciu o kompleksowy plan 
finansowy oraz określenie obszarów, 
pozycji lub etapów inwestycji, na które 
środki mają być przeznaczone;

Or. xm

Uzasadnienie

Ogólne sformułowanie w art. 20 ust. 1 lit. b) może nie wystarczyć Komisji do dokonania 
konkretnej oceny w związku z wyborem projektów w zakresie wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla. W rozporządzeniu należy zatem jednoznacznie określić elementy, które 
powinny służyć za podstawę przy ocenie pakietu finansowego na przedłożone projekty.

Poprawka 109
Herbert Reul, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wnioskowane środki finansowe na tonę 
CO2, który zostanie usunięty w ciągu 
pierwszych 5 lat eksploatacji (waga 40%);

a) wnioskowane środki finansowe na tonę 
CO2, który zostanie usunięty w ciągu 
pierwszych 5 lat eksploatacji, 
uwzględniając między innymi główne 
czynniki takie jak wielkość projektu, 
stosowana technologia, stosowane paliwo 
i środek transportu (waga 20%);

Or. en
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Uzasadnienie

Propozycja jest zbyt uproszczona: koszt/tonę CO2 zależy między innymi od wielkości projektu, 
stosowanej technologii (spalanie wstępne i wtórne), stosowanego paliwa, środka transportu 
(w tym długości rurociągu) itp.

Poprawka 110
Herbert Reul, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stopień złożoności projektu i poziom 
innowacyjności całej instalacji, włącznie z 
towarzyszącymi mu badaniami 
naukowymi, a także zaangażowane 
beneficjentów na rzecz upowszechniania 
rezultatów postępu technologicznego, 
uzyskanych w ramach projektu, innym 
podmiotom europejskim zgodnie z prawem 
wspólnotowym oraz, w szczególności, z 
celami i strukturami określonymi w 
Europejskim strategicznym planie w 
dziedzinie technologii energetycznych 
(waga 40%);

b) poziom innowacyjności całej instalacji, 
włącznie z towarzyszącymi mu badaniami 
naukowymi, a także zaangażowane 
beneficjentów na rzecz upowszechniania 
rezultatów postępu technologicznego, 
uzyskanych w ramach projektu, innym 
podmiotom europejskim zgodnie z prawem 
wspólnotowym oraz, w szczególności, z 
celami i strukturami określonymi w 
Europejskim strategicznym planie w 
dziedzinie technologii energetycznych 
(waga 20%);

Or. en

Uzasadnienie

Zawiłość sama w sobie niczemu nie służy. Istnieje potrzeba znalezienia rozwiązań między 
prawdopodobieństwem uzyskania oczekiwanych rezultatów w wyniku realizacji projektu a 
ryzykiem związanym z daną technologią.
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Poprawka 111
Herbert Reul, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) prawdopodobieństwo oczekiwanych 
rezultatów po zrealizowaniu projektu 
(waga 20%);

Or. en

Uzasadnienie

Zawiłość sama w sobie niczemu nie służy. Istnieje potrzeba znalezienia rozwiązań między 
prawdopodobieństwem uzyskania oczekiwanych rezultatów w wyniku realizacji projektu a 
ryzykiem związanym z daną technologią.

Poprawka 112
Herbert Reul, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) dodatkowe korzyści wynikające z 
projektu, takie jak wkład w budowę 
przyszłej infrastruktury służącej 
wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku 
węgla (CCS), które służyłyby przyszłym 
projektom komercyjnym (udział w ocenie: 
20%);

Or. en

Uzasadnienie

Zawiłość sama w sobie niczemu nie służy. Istnieje potrzeba znalezienia rozwiązań między 
prawdopodobieństwem uzyskania oczekiwanych rezultatów w wyniku realizacji projektu a 
ryzykiem związanym z daną technologią.
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Poprawka 113
Herbert Reul, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc EEPR stanowi wkład na pokrycie 
kosztów tych elementów etapu 
inwestycyjnego projektu, które można 
przypisać wyłącznie procesowi 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, przy uwzględnieniu możliwych 
korzyści eksploatacyjnych. Finansowanie 
nie może przekraczać 80% całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych w zakresie 
inwestycji.

Pomoc EEPR stanowi wkład na pokrycie 
kosztów tych elementów etapu 
inwestycyjnego projektu, które można 
przypisać wyłącznie procesowi 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, przy uwzględnieniu możliwych 
korzyści eksploatacyjnych. Finansowanie 
nie może przekraczać 80% całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych w zakresie 
inwestycji. Otrzymanie pomocy z EEPR 
nie wyklucza innych źródeł finansowania.

Or. en

Poprawka 114
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc EEPR stanowi wkład na pokrycie 
kosztów tych elementów etapu 
inwestycyjnego projektu, które można 
przypisać wyłącznie procesowi 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, przy uwzględnieniu możliwych 
korzyści eksploatacyjnych. Finansowanie 
nie może przekraczać 80% całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych w zakresie 
inwestycji.

Pomoc EEPR stanowi wkład na pokrycie 
kosztów tych elementów etapu planowania 
i etapu inwestycyjnego projektu, które 
można przypisać wyłącznie procesowi 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla. Finansowanie nie może przekraczać 
80% całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych w zakresie inwestycji.

Or. en
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Uzasadnienie

Kwalifikowalne koszty inwestycji muszą również uwzględniać etap planowania całości 
projektu. Faza wstępna projektu stanowi integralną część realizacji całego projektu.

Poprawka 115
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc EEPR stanowi wkład na pokrycie 
kosztów tych elementów etapu 
inwestycyjnego projektu, które można 
przypisać wyłącznie procesowi 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, przy uwzględnieniu możliwych 
korzyści eksploatacyjnych. Finansowanie 
nie może przekraczać 80% całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych w zakresie 
inwestycji.

Pomoc EEPR stanowi wkład na pokrycie 
kosztów tych elementów etapu planowania 
i etapu inwestycyjnego projektu, które 
można przypisać wyłącznie procesowi 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla. Finansowanie nie może przekraczać 
80% całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych w zakresie inwestycji.

Or. xm

Uzasadnienie

W duchu niniejszego wniosku dotyczącego rozporządzenia należy włączyć do kosztów 
finansowanych z programu EEPR koszty związane z etapem planowania całości projektu na 
szczeblu europejskim. Wstępny etap planowania stanowi bowiem integralną część wdrażania 
całości projektu, który ma być współfinansowany.

Poprawka 116
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc EEPR stanowi wkład na pokrycie 
kosztów tych elementów etapu 

Pomoc EEPR stanowi wkład na pokrycie 
kosztów tych elementów etapu 
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inwestycyjnego projektu, które można 
przypisać wyłącznie procesowi 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, przy uwzględnieniu możliwych 
korzyści eksploatacyjnych. Finansowanie 
nie może przekraczać 80% całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych w zakresie 
inwestycji.

inwestycyjnego projektu, które można 
przypisać wyłącznie procesowi 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, przy uwzględnieniu możliwych 
korzyści eksploatacyjnych. Finansowanie
nie może przekraczać 50% całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych w zakresie 
inwestycji.

Or. en

Poprawka 117
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc EEPR stanowi wkład na pokrycie 
kosztów tych elementów etapu 
inwestycyjnego projektu, które można 
przypisać wyłącznie procesowi 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, przy uwzględnieniu możliwych 
korzyści eksploatacyjnych. Finansowanie 
nie może przekraczać 80% całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych w zakresie 
inwestycji.

Pomoc EEPR stanowi wkład na pokrycie 
kosztów tych elementów etapu 
inwestycyjnego projektu, które można 
przypisać wyłącznie procesowi 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, przy uwzględnieniu możliwych 
korzyści eksploatacyjnych. Finansowanie 
nie może przekraczać 50% całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych w zakresie 
inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Trzy różne dziedziny objęte projektem w planie naprawy muszą być traktowane w ten sam 
sposób. Plan naprawy ma na celu „uzyskanie jak największych korzyści i osiągnięcie jak 
najniższych kosztów”. Skoncentrowano się w zbyt dużym stopniu na wychwytywaniu i 
składowaniu dwutlenku węgla. Pieniądze podatników muszą być wykorzystywane w sposób 
umożliwiający szybkie wypracowanie korzyści. Ograniczając odsetek całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych w zakresie inwestycji do poziomu połączenia międzysieciowego i projektów 
w zakresie energii morskiej, można wypracować dodatkowe środki nie zwiększając ogólnego 
finansowania planu naprawy.
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Poprawka 118
Fiona Hall, Lena Ek, Dirk Sterckx, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc EEPR stanowi wkład na pokrycie 
kosztów tych elementów etapu 
inwestycyjnego projektu, które można 
przypisać wyłącznie procesowi 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, przy uwzględnieniu możliwych 
korzyści eksploatacyjnych. Finansowanie 
nie może przekraczać 80% całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych w zakresie 
inwestycji.

Pomoc EEPR stanowi wkład na pokrycie 
kosztów tych elementów etapu 
inwestycyjnego projektu, które można 
przypisać wyłącznie procesowi 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, przy uwzględnieniu możliwych 
korzyści eksploatacyjnych. Finansowanie 
nie może przekraczać 50% całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych w zakresie 
inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ta jest niezbędna w celu zapewnienia spójności z zasadami ustalonymi w ramach 
systemu handlu uprawnieniami do emisji (punkt 20 preambuły), przyjętymi przez Parlament w 
grudniu 2008 r. 

Poprawka 119
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc EEPR stanowi wkład na pokrycie 
kosztów tych elementów etapu 
inwestycyjnego projektu, które można 
przypisać wyłącznie procesowi 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, przy uwzględnieniu możliwych 
korzyści eksploatacyjnych. Finansowanie 
nie może przekraczać 80% całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych w zakresie 
inwestycji.

Pomoc EEPR stanowi wkład na pokrycie 
kosztów tych elementów etapu 
inwestycyjnego projektu, które można 
przypisać wyłącznie procesowi 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, przy uwzględnieniu możliwych 
korzyści eksploatacyjnych. Finansowanie 
nie może przekraczać 50% całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych w zakresie 
inwestycji.
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Or. en

Poprawka 120
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc EEPR stanowi wkład na pokrycie 
kosztów tych elementów etapu 
inwestycyjnego projektu, które można 
przypisać wyłącznie procesowi 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, przy uwzględnieniu możliwych 
korzyści eksploatacyjnych. Finansowanie 
nie może przekraczać 80% całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych w zakresie 
inwestycji. 

Pomoc EEPR stanowi wkład na pokrycie 
kosztów tych elementów etapu 
inwestycyjnego projektu, które można 
przypisać wyłącznie procesowi 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, przy uwzględnieniu możliwych 
korzyści eksploatacyjnych. Finansowanie 
nie może przekraczać 50% całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych w zakresie 
inwestycji.

Or. en

Poprawka 121
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc EEPR pozostaje bez uszczerbku 
dla współfinansowania przez państwa 
członkowskie oraz dla innych 
instrumentów wspólnotowych pod 
warunkiem, że całkowita kwota 
finansowana przez Wspólnotę i 
instrumenty krajowe nie przekracza 80% 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych w 
zakresie inwestycji.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby uniknąć ewentualnych wątpliwości dotyczących interpretacji, należy uściślić - podobnie 
jak w dyrektywie w sprawie ETS po przeglądzie, - że projekty pokazowe mogą być 
finansowane także przez państwa członkowskie i/lub poprzez inne instrumenty europejskie. 
Takie postępowanie powinno podnieść zaufanie do inwestycji w technologie na rzecz 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, ponieważ wdrożenie przepisów dotyczących 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla uważane jest za strategiczne dla osiągnięcia 
europejskich celów w zakresie zmian klimatu.

Poprawka 122
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc EEPR pozostaje bez uszczerbku 
dla współfinansowania przez państwa 
członkowskie oraz dla innych 
instrumentów wspólnotowych.

Or. xm

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami w zmienionej dyrektywie w sprawie systemu handlu uprawnieniami do 
emisji koniecznie należy wyjaśnić, że takie projekty mogą być również finansowane przez 
państwa członkowskie lub w ramach innych instrumentów europejskich, dzięki czemu uniknie 
się wątpliwości dotyczących interpretacji tekstu i stworzy klimat zaufania sprzyjający 
inwestycjom w technologię wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, której 
wprowadzenie ma strategiczne znaczenie dla realizacji europejskich celów w dziedzinie 
zwalczania zmian klimatycznych.

Poprawka 123
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zaproszeniu do składania wniosków, 1. Po zaproszeniu do składania wniosków, 
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o którym mowa w art. 18 ust. 2, Komisja, 
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w 
art. 28 ust. 2, dokonuje selekcji wniosków, 
które otrzymają pomoc EEPR, oraz ustala 
kwotę pomocy EEPR, która zostanie 
przyznana. Komisja określa warunki i 
metody realizacji wniosków.

o którym mowa w art. 18 ust. 2, Komisja, 
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w 
art. 28 ust. 2, dokonuje selekcji wniosków, 
które otrzymają pomoc EEPR, oraz ustala 
kwotę pomocy EEPR, która zostanie 
przyznana. Komisja określa warunki i 
metody realizacji wniosków. Komisja 
sporządza listę rezerwową wniosków.

Or. en

Uzasadnienie

  

Poprawka 124
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja co trzy miesiące publikuje 
sprawozdanie zawierające aktualny wykaz 
wniosków i spodziewaną datę rozpoczęcia 
ich realizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Większość projektów wymienionych w załączniku A, B, C i D nie zostanie rozpoczęta w ciągu 
wymaganego okresu, co oznacza, że nie będą one miały natychmiastowego pozytywnego 
wpływu na sytuację gospodarczą i zatrudnienie. Jednak z drugiej strony sektor odnawialnych 
źródeł energii, a dokładniej: sektor energii elektrycznej pozyskiwanej z energii słonecznej 
może dać początek projektom demonstracyjnym, których realizacja może się rozpocząć 
natychmiast i które mogą mieć wpływ zarówno na branżę energetyczną, jak i na gospodarkę. 
Komisja powinna opracować nowy załącznik E zawierający wnioski dotyczące odnawialnych 
źródeł energii, a przede wszystkim energii elektrycznej pozyskiwanej z energii słonecznej.
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Poprawka 125
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Jeżeli realizacja któregoś z wniosków 
zapisanych w głównym wykazie miałaby 
się opóźnić w sposób uniemożliwiający 
fizyczne rozpoczęcie budowy do 
30 czerwca 2010 r., wnioski znajdujące się 
na wykazie rezerwowym, które wymagają 
podobnego nakładu środków, zostają 
wpisane w wykazie głównym do 
natychmiastowej realizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja większości projektów wymienionych w załączniku A, B, C i D nie zostanie 
rozpoczęta w wymaganym okresie, przez co projekty te nie będą miały natychmiastowego, 
pozytywnego wpływu na gospodarkę i zatrudnienie. Z drugiej strony sektor energii 
odnawialnych, a przede wszystkim sektor energii termicznej pochodzenia słonecznego, może 
zrealizować projekty demonstracyjne, których budowa może rozpocząć się od razu i mieć 
wpływ zarówno na energetykę, jak i na gospodarkę. Nowy załącznik E zaproponowany przez 
Komisję powinien zawierać propozycje z zakresu energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł 
odnawialnych, a dokładniej energii elektrycznej pozyskiwanej z energii słonecznej.

Poprawka 126
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II – sekcja 3a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 3a
MIASTA POSIADAJĄCE 
INTELIGENTNE SIECI 

ENERGETYCZNE
Artykuł 22a
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Pomocy w ramach programu 
energetycznego na rzecz naprawy 
gospodarczej (EEPR), przeznaczonej dla 
miast posiadających inteligentną sieć 
energetyczną, udziela się na podstawie 
zaproszenia do składania wniosków, 
ograniczonego do działań służących 
realizacji projektów wymienionych w 
załączniku, część Ca (nowa).

Or. en

Uzasadnienie

W aglomeracjach miejskich odpowiedzialnych za emisję 70% gazów cieplarnianych mieszka 
80% obywateli UE, tak więc odgrywają one kluczową rolę w walce ze zmianami 
klimatycznymi. Przyznanie kwoty 500 mln euro miastom w ramach planu naprawy 
gospodarczej, zgodnie z pierwotnym wnioskiem Komisji, skreślono z listy środków. Ale na 
szczeblu lokalnym istnieje ogromny potencjał związany z inwestycjami w trwałe źródła 
energii, dzięki którym powstają miejsca pracy, a cele klimatyczne i dotyczące oszczędności 
energii osiąga się szybciej.

Poprawka 127
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II – sekcja 3a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 3a
Artykuł 22a

1. Różne instytucje finansowe, a zwłaszcza 
EIB i EIF, blisko współpracują w zakresie 
finansowania projektów dotyczących 
oszczędności energii i wydajności 
energetycznej.
2. Ponadto władze lokalne blisko 
współpracują w zakresie realizacji 
odnośnych projektów i poszczególnych 
programów, takich jak „inteligentne 
miasta”, które uważane są za projekty 
kwalifikujące się do finansowania. Wśród 
projektów wymienić należy te, które 
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zorientowane są na lokalne fundusze na 
rzecz zrównoważonej energii i klimatu, 
pożyczki bezpośrednie dla miast w UE i 
lokalne banki na rzecz zrównoważonych 
działań, lokalne agencje ds. energii i 
klimatu oraz kampanie uświadamiające w 
zakresie rynku energooszczędnych 
budynków.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca w zakresie poszczególnych mechanizmów inwestycyjnych może przyczynić się do 
szybszej realizacji projektów zapisanych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ III

PRZEPISY WSPÓLNE PRZEPISY WSPÓLNE

DOTACJE BEZPOŚREDNIE I 
INNOWACYJNE INSTRUMENTY 

FINANSOWE

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast bardzo szczegółowych przepisów dotyczących wszelkich możliwych podprogramów, 
co sugerowała Komisja, lepsze jest wprowadzenie przepisów horyzontalnych obejmujących 
wszystkie podprogramy. Dlatego zastąpiliśmy cały rozdział II zbiorem wspólnych przepisów 
w rozdziale III. Niniejsza poprawka wprowadza owe wspólne przepisy.
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Poprawka 129
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22a (nowy) – po tytule rozdziału III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a
Kwalifikowalność

1. Wnioski kwalifikują się do pomocy 
EEPR, wyłącznie jeżeli dotyczą realizacji 
projektów w dziedzinach, o których mowa 
w art. 1.
2. W zależności od projektu, wnioski mogą 
składać:
a) jedno lub kilka państw członkowskich 
lub miast UE działających wspólnie;
b) za zgodą państwa członkowskiego 
(państw członkowskich) i/lub właściwych 
władz (miast, powiatów lub regionów) 
bezpośrednio zainteresowanego (-ych) 
danym projektem, jedno lub kilka 
publicznych lub prywatnych 
przedsiębiorstw lub podmiotów 
działających wspólnie lub
c) za zgodą wszystkich państw 
członkowskich i/lub właściwych władz 
(miast, powiatów lub regionów) 
bezpośrednio zainteresowanych danym 
projektem, jedna lub kilka organizacji 
międzynarodowych działających wspólnie 
lub
d) za zgodą wszystkich państw 
członkowskich i/lub właściwych władz 
(miast, powiatów lub regionów) 
bezpośrednio zainteresowanych danym 
projektem, wspólne przedsiębiorstwo lub
e) jedno lub kilka przedsiębiorstw 
działających wspólnie.
2. Wnioski osób fizycznych nie są 
kwalifikowalne.

Or. en
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Poprawka 130
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22b (nowy) – po tytule rozdziału III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22b
Kryteria selekcji i kryteria przyznania 

pomocy
1. Dokonując oceny wniosków 
otrzymanych po ogłoszeniu zaproszenia 
do ich składania, Komisja stosuje zasadę 
osiągnięć własnych w oparciu o 
następujące kryteria:
– stopień przygotowania, uwzględniający 
zwłaszcza możliwość wczesnego 
rozpoczęcia prac oraz zobowiązanie do 
realizacji znacznej części związanych z 
tym wydatków do końca 2010 r., jak 
również wykazana zdolność do 
przeprowadzania analiz wykonalności, 
badań przygotowawczych i analiz 
technicznych oraz możliwość uzyskania 
licencji i pozwoleń do czerwca 2010 r.;
– możliwość uzyskania w dłuższej 
perspektywie korzyści społecznych w 
zakresie bezpieczeństwa energetycznego i 
realizacji celów związanych ze zmianami 
klimatycznymi, zwłaszcza poprzez 
promowanie odnawialnych źródeł energii 
i wydajności energetycznej;
– solidność podejścia i jego adekwatność 
techniczna, a także rozsądny pakiet 
finansowy na cały okres inwestycji w 
związku z danym projektem, zwłaszcza w 
odniesieniu do prawdopodobnej liczby 
nowych miejsc pracy i wartości krajowego 
mnożnika fiskalnego, a także stopnia 
wykorzystania słabo zaangażowanych 
zasobów ludzkich i naturalnych.

Or. en
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Poprawka 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22c (nowy) – po tytule rozdziału III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22c
Warunki finansowania

1. Pomoc z EEPR pokrywa koszty 
związane z pomocą techniczną i 
opracowywaniem projektów, z 
uwzględnieniem ewentualnych korzyści 
operacyjnych, tam, gdzie jest to właściwe.
2. W przypadku projektów zapisanych w 
indykatywnym wykazie projektów w 
załączniku pomoc z EEPR - obliczona 
jako suma dotacji bezpośrednich i 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych przyznanych na każdy 
projekt - nie przekracza maksymalnych 
kwot pomocy z EEPR określonych w 
załączniku.
3. Pomoc z EEPR w formie dotacji 
bezpośrednich nie przekracza 50% 
kosztów kwalifikowalnych w przypadku 
każdego projektu.

Or. en

Poprawka 132
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22d (nowy) – po tytule rozdziału III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22d
Instrumenty
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1. Po ogłoszeniu zaproszenia do składania 
wniosków Komisja w stosownych 
przypadkach dokonuje wyboru wniosków, 
opierając się przy tym na orientacyjnym 
wykazie z załącznika, które otrzymają 
pomoc w ramach programu 
energetycznego na rzecz naprawy 
gospodarczej (EEPR) po ocenie zgodności 
tych wniosków z kryteriami 
kwalifikowalności, określonymi w art. 
22a, oraz z kryteriami wyboru i 
przyznawania pomocy, określonymi w art. 
22b, a także ustala kwotę funduszy EEPR, 
które zostaną przyznane. Warunki i 
metody realizacji ustala się w 
porozumieniu o współpracy zawieranym 
między Komisją a wnioskodawcami. 
Komisja informuje beneficjentów o 
środkach z EEPR, które mają zostać 
przyznane. 
2. Pomoc w ramach EEPR przyznaje się 
na podstawie porozumień o pomocy 
bezpośredniej lub przy pomocy 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych, zgodnie z art. 23.

Or. en

Poprawka 133
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Część wspólnotowej pomocy finansowej 
na projekty wymienione w załączniku 
może być realizowana w formie wkładu na 
rzecz odpowiedniego instrumentu, w 
ramach środków Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. Ten wkład nie może 
przekraczać 500 mln EUR.

1. Część wspólnotowej pomocy finansowej 
na projekty takie jak projekty wymienione 
w załączniku może być realizowana w 
formie wkładu na rzecz odpowiedniego 
instrumentu, w ramach środków 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ten 
wkład nie może przekraczać 500 mln EUR.

Or. en
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Uzasadnienie

Załącznik musi zostać odpowiednio dostosowany.

Poprawka 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inna pomoc i inne instrumenty EEPR Pomoc w ramach EEPR dzięki 
innowacyjnym instrumentom finansowym

1. Część wspólnotowej pomocy finansowej 
na projekty wymienione w załączniku 
może być realizowana w formie wkładu na 
rzecz odpowiedniego instrumentu, w 
ramach środków Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. Ten wkład nie może 
przekraczać 500 mln EUR.

1. Wspólnota ma swój udział we wstępnym 
rozdziale środków i w alokacji kapitału na 
pożyczki lub gwarancje, a także w kapitale 
własnym i innych produktach 
finansowych stosowanych przez EBI, EFI 
lub inne banki publiczne z ich zasobów 
własnych w ramach odpowiednich 
instrumentów finansowych w celu 
wsparcia projektów w dziedzinie 
wzajemnych połączeń na rynku gazu i 
energii elektrycznej, w dziedzinie 
wydajności energetycznej, odnawialnych 
źródeł energii, inteligentnych miast i 
przemysłu ekologicznego.
Instrumenty te Komisja Europejska 
opracowuje we współpracy z EBI, EFI i 
bankami publicznymi mającymi 
doświadczenie w tej dziedzinie.
1a. Wkład z budżetu UE na rzecz EBI i 
innych publicznych instytucji 
finansowych wynosi 50% całkowitych 
środków finansowych, o których mowa w 
art. 3 ust. 1, a więc 1,875 mln euro.
Zainteresowane instytucje finansowe 
wnoszą równe wkłady.
Główne warunki i procedury związane z 
danym instrumentem, w tym również z 
monitoringiem i kontrolą, określa się w 
porozumieniu o współpracy między 
Komisją, EBI, EFI lub zaangażowanymi 
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bankami publicznymi.
Ryzyko ponoszone przez Wspólnotę w 
związku z instrumentem gwarancji 
kredytowej lub innym instrumentem 
finansowym, wraz z opłatami z tytułu 
zarządzania i innymi kosztami 
kwalifikowalnymi, ograniczone jest do 
kwoty wspólnotowego wkładu w ten 
instrument, a budżet ogólny Unii 
Europejskiej nie jest obciążany żadnym 
innym zobowiązaniem.

2. Ryzyko ponoszone przez Wspólnotę w 
związku z instrumentem, wraz z opłatami z 
tytułu zarządzania i innymi kosztami 
kwalifikowalnymi, ograniczone jest do 
kwoty wspólnotowego wkładu w ten 
instrument, a budżet ogólny Unii 
Europejskiej nie jest obciążany żadnym 
innym zobowiązaniem.

3. Komisja, stanowiąc zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 28 ust. 2, 
podejmuje decyzję w sprawie kwoty 
pomocy EEPR, która zostanie przyznana 
na ten instrument. Komisja i Europejski 
Bank Inwestycyjny sporządzają protokół 
ustaleń określający warunki i metody 
wykonania tej decyzji.

Or. en

Poprawka 135
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23a
Kryteria kwalifikowalności i selekcji dla 
innych projektów dotyczących energii 
odnawialnej i „inteligentnych miast”

Wnioski finansowane na warunkach 
określonych w art. 3 ust. 2 kwalifikują się 
do udzielenia pomocy z EEPR jeżeli 
spełniają następujące warunki:
- są przedkładane przez jedno lub więcej 
miast UE;
- rozpoczęcie realizacji tych projektów jest 
planowane przed końcem 2011 r.;
- mają na celu podniesienie wydajności 
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energetycznej i promowanie innych 
rodzajów energii odnawialnej, szczególnie 
w sektorze budowlanym i transportowych, 
co prowadzi zarówno do krótkoterminowej 
stymulacji, jak i do długoterminowej 
restrukturyzacji gospodarki UE.

Or. en

Poprawka 136
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a
Odpowiedzialność finansowa państw 

członkowskich
1. Państwa członkowskie monitorują 
projekty pod względem technicznym i 
przeprowadzają ich kontrolę finansową w 
ścisłej współpracy z Komisją oraz 
potwierdzają kwotę wydatków 
poniesionych w związku z realizacją 
projektów lub ich części, a także ich 
zgodność z wymogami niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
mogą zażądać udziału przedstawicieli 
Komisji w kontrolach na miejscu.
2. Państwa członkowskie informują 
Komisję o działaniach podjętych na 
podstawie ust. 1 oraz, w szczególności, 
przedstawiają opis systemów kontroli, 
zarządzania i monitorowania, 
ustanowionych w celu zapewnienia 
pomyślnego zakończenia projektów oraz 
zgodności z prawem i prawidłowości 
wydatków związanych z ich realizacją.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny ponosić odpowiedzialność finansową za wszystkie projekty, a 
nie jedynie za projekty w dziedzinie wzajemnych połączeń na rynku gazu i energii 
elektrycznej. Wobec tego należy zastąpić art. 12 (rozdział III).

Poprawka 137
Lena Ek, Dirk Sterckx, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja przeprowadza śródokresową 
ocenę EEPR do dnia 30 września 2010 r., 
aby ocenić skuteczność wykorzystania 
środków. Środki, które wciąż nie zostały 
wykorzystane lub są zarezerwowane na 
bieżące przetargi, należy przekierować na 
inne projekty w zakresie odnawialnych 
źródeł energii oraz na projekty związane z 
wydajnością energetyczną, w tym na 
„inteligentne miasta”.

Or. en

Poprawka 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w przypadku projektów dotyczących 
wydajności energetycznej – komitet 
powołany na mocy art. 16 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2006/32/WE oraz art. 14 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2002/91/WE.

Or. en
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Poprawka 139
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w przypadku „inteligentnych miast” –
burmistrzowie zrzeszeni w ramach 
porozumienia burmistrzów miast.

Or. en

Poprawka 140
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w przypadku miast posiadających 
inteligentną sieć energetyczną –
burmistrzowie zrzeszeni w ramach 
porozumienia burmistrzów miast.

Or. en

Poprawka 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
artykułu, stosuje się art. 4 i 7 decyzji Rady 
1999/468/WE, z uwzględnieniem
przepisów art. 8 tej decyzji.

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
artykułu stosuje się art. 5a decyzji Rady 
1999/468/WE.
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Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 
1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

Or. en

Poprawka 142
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp -1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Komisja przygotowuje finansową 
ocenę wpływu niedawnego kryzysu 
gazowego na państwa członkowskie, a jej 
wyniki uwzględnia w swoich przyszłych 
pracach w dziedzinie wspólnotowej 
polityki energetycznej;

Or. en

Poprawka 143
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja przeprowadza śródokresową 
ocenę EEPR do dnia 30 września 2010 r., 
aby ocenić skuteczność wykorzystania 
środków. Fundusze, które nie zostały 
jeszcze przeznaczone lub zarezerwowane 
na bieżące przetargi, należy przekierować 
na projekty w zakresie odnawialnych 
źródeł energii, które są w stanie wesprzeć 
pozyskiwanie morskiej energii wiatrowej.

Or. en
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Uzasadnienie

Wciąż niewykorzystane fundusze można przeznaczyć na dodatkowe wsparcie technologii w 
zakresie odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 144
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja przeprowadza śródokresową 
ocenę EEPR do dnia 30 września 2010 r., 
aby ocenić skuteczność wykorzystania 
środków. Fundusze niezarezerwowane na 
bieżące przetargi należy przekierować na 
projekty w zakresie odnawialnych źródeł 
energii, które są w stanie wesprzeć 
pozyskiwanie morskiej energii wiatrowej.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze wciąż niewykorzystane można przeznaczyć na dodatkowe wsparcie technologii w 
zakresie odnawialnych źródeł energii. 

Poprawka 145
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja monitoruje wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia. Każdego roku, 
przedstawiając wstępny projekt budżetu, 
Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
realizacji programu.

Komisja monitoruje wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia. Co sześć miesięcy, w tym
przedstawiając wstępny projekt budżetu, 
Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
realizacji programu.
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Oprócz obowiązków dotyczących 
sprawozdawczości, o których mowa w 
ust. 1, Komisja - na wniosek Parlamentu 
lub Rady – przedstawia szczegółowe 
informacje na temat wykorzystania 
pomocy z EEPR, w tym wykorzystania 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych, oraz na temat realizacji 
każdego projektu, w tym jego etapu 
opracowywania i konkretnych kwot, 
szczególnie w odniesieniu do 
programowania finansowego.

Or. en

Poprawka 146
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30a
Perspektywy na przyszłość

1. Komisja przygotowuje nowy program 
na rzecz wsparcia naprawy gospodarczej 
poprzez udzielenie finansowej pomocy 
Wspólnoty projektom w dziedzinie energii 
w okresie po roku 2010.
2. Przygotowując ten nowy program, 
Komisja uwzględnia obecne warunki 
gospodarcze i polityczne oraz organizuje 
konsultacje ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami i ekspertami, 
ale zanim to nastąpi – przeprowadza 
ocenę wpływu w celu określenia 
obszarów, w których inwestycje są 
najpilniej potrzebne.
3. Równolegle do tych działań Komisja 
opracowuje solidny i ważny mechanizm 
finansowania nowego programu.

Or. en
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Poprawka 147
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projekty kwalifikowalne Otwarty wykaz projektów
kwalifikowalnych

Or. en

Poprawka 148
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik
Tekst proponowany przez Komisję

A. POŁĄCZENIA MIĘDZYSIECIOWE

1. Międzysieciowe połączenia gazowe

Projekt Miejsce realizacji 
wspieranych projektów

Przewidywa
ny wkład 
Wspólnoty
(mln EUR)

Południowy korytarz gazowy

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Austria, Węgry, Bułgaria, 
Niemcy, Rumunia
Włochy, Grecja 

250

100
Bałtyckie połączenie międzysieciowe

Skanled Polska, Dania, Szwecja 150
Sieć LNG

Terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) na 
polskim wybrzeżu w porcie Świnoujście 

Polska 80

Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia

Rurociąg międzysieciowy Słowacja-Węgry
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gazociąg w Słowenii od granicy austriackiej do 

Słowacja-Węgry

Słowenia

25

40
                                               
1 To wsparcie może zostać udzielone obok wsparcia z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
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Lublany (z wyjątkiem odcinka Rogatec-Kidričevo) 
Połączenie międzysieciowe Bułgaria-Grecja
(Haskovo-Komotini)
Rurociąg międzysieciowy Rumunia-Węgry
Zwiększenie pojemności magazynów gazu w węźle 
czeskim
Infrastruktura i urządzenia umożliwiające przesył 
gazu w kierunku zachód-wschód w przypadku 
krótkoterminowego przerwania dostaw

Bułgaria, Grecja

Rumunia, Węgry
Republika Czeska

Wszystkie państwa 
członkowskie

20

30
25

20

Basen Morza Śródziemnego
Wzmocnienie francuskiej sieci gazociągowej na osi 
Afryka-Hiszpania-Francja

Francja 150

Obszar Morza Północnego
Rurociąg Niemcy-Belgia-Zjednoczone Królestwo
Połączenie Francja-Belgia

Belgia
Francja, Belgia

35
100

RAZEM 1025

2. Międzysieciowe połączenia elektroenergetyczne

Projekt Miejsce realizacji 
wspieranych projektów

Przewidywa
ny wkład 
Wspólnoty
(mln EUR)

Bałtyckie połączenie międzysieciowe

Estlink-2
Połączenie międzysieciowe Szwecja – kraje 
bałtyckie oraz wzmocnienie sieci w krajach 
bałtyckich

Estonia, Finlandia
Szwecja, Łotwa, Litwa

100
175

Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia

Halle/Saale-Schweinfurt Niemcy 50
Basen Morza Śródziemnego

Wzmocnienie połączenia międzysieciowego 
Portugalia-Hiszpania
Połączenie międzysieciowe Francja-Hiszpania 
(Baixas – Sta Llogaia)
Nowy kabel podmorski 380 kV pomiędzy Sycylią a 
Włochami kontynentalnymi (Sorgente – Rizziconi)

Portugalia
Francja, Hiszpania
Włochy

30
150
100

Obszar Morza Północnego

Połączenie międzysieciowe Irlandia – Walia Irlandia, Zjednoczone 
Królestwo

100

RAZEM 705

3. Projekty realizowane na niewielkich wyspach
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Przedsięwzięcia realizowane na niewielkich, 
odizolowanych wyspach 

Cypr, Malta 20

B. PROJEKTY DOTYCZĄCE MORSKIEJ ENERGII WIATROWEJ

Projekt Wielkość Miejsce realizacji 
wspieranych 
projektów

Lokalizacja
Przewidywan
y wkład 
Wspólnoty 
(mln EUR)

1) Integracja sieci morskiej energii wiatrowej
Baltic I oraz II - Kriegers Flak I, II, III
Rozbudowa projektów, które obecnie są 
w trakcie realizacji. Finansowanie mające 
na celu pokrycie dodatkowych kosztów 
związanych z zapewnieniem wspólnego 
rozwiązania kwestii połączenia 
międzysieciowego

1.5 GW Dania, Szwecja, 
Niemcy, Polska

150

1.2. Sieć północno-morska
Modułowy rozwój morskiej sieci 
elektroenergetycznej, pokaz wirtualnej 
elektrowni morskiej

1 GW Zjednoczone 
Królestwo, 
Niderlandy,
Niemcy, Irlandia, 
Dania

150

2) Nowe turbiny, konstrukcje i komponenty, optymalizacja mocy wytwórczej 
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1 
Rozbudowa projektów, które obecnie są 
w trakcie realizacji. Nowa generacja 
turbin o mocy 6-7 MW oraz 
innowacyjnych konstrukcji 
usytuowanych z dala od brzegu (do 100 
km) na głębszych wodach (do 40 m). 

0.5 GW Niemcy, Polska 150

2.2 Morska farma wiatrowa w Aberdeen 
(europejski ośrodek testowy)
Rozbudowa projektu, który jest obecnie 
w trakcie realizacji – testowanie turbin 
wielomegawatowych. Opracowanie 
innowacyjnych konstrukcji i 
komponentów, w tym optymalizacja 
mocy wytwórczej urządzeń do 
wytwarzania morskiej energii wiatrowej. 
Można przewidywać zwiększenie 
rozmiarów o 100 MW.

0.25 GW UK 40

2.3 Thornton Bank
Rozbudowa projektu, który obecnie jest 
w trakcie realizacji. Pozyskanie 

90MW Belgia 10
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doświadczenia z projektu Downvind 
(dofinansowanego w ramach 6. programu 
ramowego); Zwiększenie mocy turbin 
instalacji Downvind (o 5 MW) na 
głębszych wodach (do 30 m) o 
niewielkiej widoczności (do 30 km)
RAZEM 500

C. PROJEKTY DOTYCZĄCE WYCHWYTYWANIA I SKŁADOWANIA 
WĘGLA

Tytuł projektu/
Lokalizacja

Przewidywa
ny wkład 
Wspólnoty 
(mln EUR)

Paliwo Wielkość Technolog
ia 
wychwytu 

Koncepcja 
składowania

Huerth Węgiel 450 MW IGCC Solankowy 
poziom 
wodonośny

Jaenschwalde

Niemcy 250

Węgiel 500 MW Oxyfuel Pola 
roponośne/gazow
e

Eemshaven Węgiel 1200 MW IGCC Pola 
roponośne/gazow
e

Rotterdam Węgiel 1080 MW PC Pola 
roponośne/gazow
e

Rotterdam

Niderlandy 250

Węgiel 800 MW PC Pola 
roponośne/gazow
e

Bełchatów Polska 250 Węgiel 858 MW PC Solankowy 
poziom 
wodonośny

Compostella Hiszpania (z 
Portugalią)

250 Węgiel 500 MW Oxyfuel Solankowy 
poziom 
wodonośny

Kingsnorth Węgiel 800 MW PC Pola 
roponośne/gazow
e

Longannet Węgiel 3390 MW PC Solankowy 
poziom 
wodonośny

Tilbury Węgiel 1600 MW PC Pola 
roponośne/gazow
e

Hatfield 
(Yorkshire)

Zjednoczone 
Królestwo

250

Węgiel 900 MW IGCC Pola 
roponośne/gazow
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e
RAZEM 1250

Poprawka Parlamentu

A. POŁĄCZENIA MIĘDZYSIECIOWE

1. Międzysieciowe połączenia gazowe

Projekt Miejsce realizacji 
wspieranych projektów

Przewidywa
ny wkład 
Wspólnoty
(mln EUR)

Południowy korytarz gazowy

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Austria, Węgry, Bułgaria, 
Niemcy, Rumunia
Włochy, Grecja 

250

115
Bałtyckie połączenie międzysieciowe

Skanled Polska, Dania, Szwecja 165
Sieć LNG

Terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) na 
polskim wybrzeżu w porcie Świnoujście 

Polska 100

Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia

Rurociąg międzysieciowy Słowacja-Węgry
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gazociąg w Słowenii od granicy austriackiej do 
Lublany (z wyjątkiem odcinka Rogatec-Kidričevo) 
Połączenie międzysieciowe Bułgaria-Grecja
(Haskovo-Komotini)
Rurociąg międzysieciowy Rumunia-Węgry
Zwiększenie pojemności magazynów gazu w węźle 
czeskim
Infrastruktura i urządzenia umożliwiające wsteczny 
przesył gazu w przypadku krótkoterminowego 
przerwania dostaw

Połączenie międzysieciowe między Słowacją a 
Polską

Słowacja-Węgry

Słowenia

Bułgaria, Grecja

Rumunia, Węgry
Republika Czeska

Austria, Bułgaria, Republika 
Czeska, Estonia, Finlandia, 
Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, 
Luksemburg, Polska, 
Rumunia, Słowacja

Słowacja, Polska

40

50

50

40
40

100

30

30

20

                                               
1 To wsparcie może zostać udzielone obok wsparcia z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
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Połączenie międzysieciowe między Węgrami a 
Chorwacją

Połączenie międzysieciowe między Bułgarią a 
Rumunią

Węgry

Bułgaria, Rumunia

Kraje basenu Morza Śródziemnego
Wzmocnienie francuskiej sieci gazociągowej na osi 
Afryka-Hiszpania-Francja

Francja 200

GALSI (gazociąg Algieria–Włochy) Włochy 100

Obszar Morza Północnego
Rurociąg Niemcy-Belgia-Zjednoczone Królestwo
Połączenie Francja-Belgia

Belgia
Francja, Belgia

35
200

RAZEM 1565

2. Międzysieciowe połączenia elektroenergetyczne

Projekt Miejsce realizacji 
wspieranych projektów

Przewidywa
ny wkład 
Wspólnoty
(mln EUR)

Bałtyckie połączenie międzysieciowe

Estlink-2
Połączenie międzysieciowe Szwecja – kraje 
bałtyckie oraz wzmocnienie sieci w krajach 
bałtyckich

Estonia, Finlandia
Szwecja, Łotwa, Litwa

100
175

Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia

Halle/Saale-Schweinfurt Niemcy 50
Kraje basenu Morza Śródziemnego

Wzmocnienie połączenia międzysieciowego 
Portugalia-Hiszpania
Połączenie międzysieciowe Francja-Hiszpania 
(Baixas – Sta Llogaia)
Nowy kabel podmorski 380 kV pomiędzy Sycylią a 
Włochami kontynentalnymi (Sorgente – Rizziconi)

Portugalia
Francja, Hiszpania
Włochy

30
150
100

Obszar Morza Północnego

Połączenie międzysieciowe Irlandia – Walia Irlandia, Zjednoczone 
Królestwo

100

Połączenie między sieciami energetycznymi Malty i 
Włoch

Malta/Włochy 20

RAZEM 725
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3. Projekty realizowane na niewielkich wyspach
Przedsięwzięcia realizowane na niewielkich, 
odizolowanych wyspach

Cypr, Malta 10

B. PROJEKTY DOTYCZĄCE MORSKIEJ ENERGII WIATROWEJ

Projekt Wielkość Miejsce realizacji 
wspieranych 
projektów

Lokalizacja
Przewidywan
y wkład 
Wspólnoty 
(mln EUR)

1) Integracja sieci morskiej energii wiatrowej
Baltic I oraz II - Kriegers Flak I, II, III
Rozbudowa projektów, które obecnie są 
w trakcie realizacji. Finansowanie mające 
na celu pokrycie dodatkowych kosztów 
związanych z zapewnieniem wspólnego 
rozwiązania kwestii połączenia 
międzysieciowego

1.5 GW Dania, Szwecja, 
Niemcy, Polska

150

1.2. Sieć północno-morska
Modułowy rozwój morskiej sieci 
elektroenergetycznej, pokaz wirtualnej 
elektrowni morskiej

1 GW Zjednoczone 
Królestwo, 
Niderlandy, 
Niemcy, Irlandia, 
Dania, Belgia, 
Francja

150

2) Nowe turbiny, konstrukcje i komponenty, optymalizacja mocy wytwórczej 
2.1 Alpha Ventus/Borkum – Bard 1
Rozbudowa projektów, które obecnie są 
w trakcie realizacji. Nowa generacja 
turbin o mocy 6-7 MW oraz 
innowacyjnych konstrukcji 
usytuowanych z dala od brzegu (do 100 
km) na głębszych wodach (do 40 m). 

0.5 GW Niemcy, Dania 150

2.2 Morska farma wiatrowa w Aberdeen 
(europejski ośrodek testowy)
Rozbudowa projektu, który jest obecnie 
w trakcie realizacji – testowanie turbin 
wielomegawatowych. Opracowanie 
innowacyjnych konstrukcji i 
komponentów, w tym optymalizacja 
mocy wytwórczej urządzeń do 
wytwarzania morskiej energii wiatrowej. 
Można przewidywać zwiększenie 
rozmiarów o 100 MW.

0.25 GW UK 40

2.3 Thornton Bank 90MW Belgia 10
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Rozbudowa projektu, który obecnie jest 
w trakcie realizacji. Pozyskanie 
doświadczenia z projektu Downvind 
(dofinansowanego w ramach 6. programu 
ramowego); Zwiększenie mocy turbin 
instalacji Downvind (o 5 MW) na 
głębszych wodach (do 30 m) o 
niewielkiej widoczności (do 30 km)
RAZEM 500

C. PROJEKTY DOTYCZĄCE WYCHWYTYWANIA I SKŁADOWANIA 
WĘGLA

Tytuł projektu/
Tytuł projektu/

Lokalizacja
Przewidywa
ny wkład 
Wspólnoty 
(mln EUR)

Paliwo Wielkość Technolog
ia 
wychwytu 

Koncepcja 
składowania

Huerth Węgiel 450 MW IGCC Solankowy 
poziom 
wodonośny

Jaenschwalde

Niemcy 150

Węgiel 500 MW Oxyfuel Pola 
roponośne/gazo
we

Eemshaven Węgiel 1200 MW IGCC Pola 
roponośne/gazo
we

Rotterdam Węgiel 1080 MW PC Pola 
roponośne/gazo
we

Rotterdam

Niderlandy 150

Węgiel 800 MW PC Pola 
roponośne/gazo
we

Bełchatów Polska 150 Węgiel 858 MW PC Solankowy 
poziom 
wodonośny

Compostella Hiszpania (z 
Portugalią)

150 Węgiel 500 MW Oxyfuel Solankowy 
poziom 
wodonośny

Kingsnorth Węgiel 800 MW PC Pola 
roponośne/gazo
we

Longannet Węgiel 3390 MW PC Solankowy 
poziom 
wodonośny

Tilbury

Zjednoczone 
Królestwo

150

Węgiel 1600 MW PC Pola 
roponośne/gazo
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we
Hatfield 
(Yorkshire)

Węgiel 900 MW IGCC Pola 
roponośne/gazo
we

Torrevaldagli
a

Włochy 100 Węgiel 660 MW PC

Projekt wychwytywania węgla z instalacji przemysłowych
Florange Francja 50 Transport CO2 z instalacji przemysłowych (huta 

żelaza) do podziemnego składowiska (saline aquifer)
RAZEM 900

Ca (nowy) PROJEKTY GEOTERMICZNE

Projekt Miejsce realizacji wspieranych 
projektów

Przewidywan
y wkład 
Wspólnoty
(mln EUR)

Elektrownie nisko- i wysokotemperaturowe w 
Europie Środkowo-Wschodniej

Słowacja, Węgry, Rumunia, 
Słowenia

50

RAZEM 50

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik zaproponowany pierwotnie przez Komisję Europejską nie gwarantował równowagi 
regionalnej w odniesieniu do dystrybucji pomocy finansowej na rzecz inwestycji 
energetycznych. Ponadto w porównaniu ze wzmocnieniem gazowych połączeń 
międzysieciowych większy nacisk położono w nim na inwestycje w wychwytywanie i 
składowanie węgla. Załącznik z naniesionymi poprawkami gwarantuje lepszą równowagę 
regionalną oraz więcej źródeł energii geotermalnej oraz gazowych połączeń 
międzysieciowych, które mogą stanowić ważny środek radzenia sobie z przyszłymi kryzysami 
gazowymi.

Poprawka 149
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – litera A – punkt 1 – część 6

Tekst proponowany przez Komisję
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Basen Morza Śródziemnego
Wzmocnienie francuskiej sieci gazociągowej na osi 
Afryka-Hiszpania-Francja

Francja 150

Poprawka

Basen Morza Śródziemnego
Wzmocnienie osi Afryka-Hiszpania-Francja

Francja, Hiszpania 200

Or. en

Poprawka 150
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – litera C

Tekst proponowany przez Komisję

Tytuł projektu/
Lokalizacja

Przewidywa
ny wkład 
Wspólnoty 
(mln EUR)

Paliwo Wielkość Technolog
ia 
wychwytu 

Koncepcja 
składowania

Huerth Węgiel 450 MW IGCC Solankowy 
poziom 
wodonośny

Jaenschwalde

Niemcy 250

Węgiel 500 MW Oxyfuel Pola 
roponośne/gazow
e

Eemshaven Węgiel 1200 MW IGCC Pola 
roponośne/gazow
e

Rotterdam Węgiel 1080 MW PC Pola 
roponośne/gazow
e

Rotterdam

Niderlandy 250

Węgiel 800 MW PC Pola 
roponośne/gazow
e

Bełchatów Polska 250 Węgiel 858 MW PC Solankowy 
poziom 
wodonośny

Compostella Hiszpania (z 
Portugalią)

250 Węgiel 500 MW Oxyfuel Solankowy 
poziom 
wodonośny

Kingsnorth Zjednoczone 250 Węgiel 800 MW PC Pola 
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roponośne/gazow
e

Longannet Węgiel 3390 MW PC Solankowy 
poziom 
wodonośny

Tilbury Węgiel 1600 MW PC Pola 
roponośne/gazow
e

Hatfield 
(Yorkshire)

Królestwo

Węgiel 900 MW IGCC Pola 
roponośne/gazow
e

RAZEM 1250

Poprawka

Tytuł projektu/
Lokalizacja

Przewidywa
ny wkład 
Wspólnoty 
(mln EUR)

Paliwo Wielkość Technolog
ia 
wychwytu 

Koncepcja 
składowania

Huerth Węgiel 450 MW IGCC Solankowy 
poziom 
wodonośny

Jaenschwalde

Niemcy 150

Węgiel 500 MW Oxyfuel Pola 
roponośne/gazow
e

Eemshaven Węgiel 1200 MW IGCC Pola 
roponośne/gazow
e

Rotterdam Węgiel 1080 MW PC Pola 
roponośne/gazow
e

Rotterdam

Niderlandy 150

Węgiel 800 MW PC Pola 
roponośne/gazow
e

Bełchatów Polska 150 Węgiel 858 MW PC Solankowy 
poziom 
wodonośny

Compostella Hiszpania (z 
Portugalią)

150 Węgiel 500 MW Oxyfuel Solankowy 
poziom 
wodonośny

Kingsnorth Węgiel 800 MW PC Pola 
roponośne/gazow
e

Longannet

Zjednoczone 
Królestwo

150

Węgiel 3390 MW PC Solankowy 
poziom 
wodonośny
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Tilbury Węgiel 1600 MW PC Pola 
roponośne/gazow
e

Hatfield 
(Yorkshire)

Węgiel 900 MW IGCC Pola 
roponośne/gazow
e

RAZEM 1250

Or. en

Poprawka 151
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – litera Ca (nowa)

Poprawka

Ca. Miasta posiadające inteligentną sieć energetyczną

Projekt Cel Przewidywany wkład 
Wspólnoty
(mln EUR)

Lokalne fundusze na 
rzecz zrównoważonej 
energii i klimatu

Tworzenie lub umacnianie 
lokalnych funduszy na rzecz 
zrównoważonej energii i 
klimatu w celu zachęcania 
do działań lokalnych dla 
podniesienia wydajności 
energetycznej w lokalnych 
usługach i dla osiągnięcia 
jak najskuteczniejszego 
efektu dźwigni przez środki 
publiczne, przyciągając 
prywatne inwestycje i 
zachęcając do partnerstw 
publiczno-prywatnych 

200

Pożyczki 
bezpośrednie dla 
miast UE i banków 
lokalnych na rzecz 
zrównoważonych 
działań

Udzielanie pożyczek 
bezpośrednio europejskim 
miastom lub bankom 
lokalnym na działalność 
związaną z miastem w 
zakresie wydajności 

środek uzupełniający, 
który powinien zostać 
wprowadzony za 
pomocą już 
istniejących procedur i 
porozumienia 
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energetycznej i energii 
odnawialnej, tj. budynki 
publiczne, oświetlenie ulic, 
transport lub szkolenia 

zawartego przez EIB z 
bankami lokalnymi

Lokalne agencje 
ds. energii i klimatu 
i/lub 
przedsiębiorstwa 
usług energetycznych

Współfinansowanie 
tworzenia lub umacniania 
lokalnych organów 
eksperckich, które mogą 
oferować wsparcie 
techniczne i finansowe na 
rzecz lokalnych projektów 
dotyczących energii 
odnawialnej i wydajności 
energetycznej

150

Kampania 
zachęcająca do 
rozwijania rynku 
energooszczędnych 
budynków

Zachęcanie do szybkiego 
podjęcia środków w zakresie 
wydajności energetycznej i 
technologii związanych z 
energią odnawialną w 
sektorze budowlanym w celu 
spełnienia wysokich norm 
wydajności energetycznej

150

RAZEM 500

Or. en

Uzasadnienie

Strefy miejskie odgrywają kluczową rolę w walce ze zmianami klimatu, gdyż są zamieszkałe 
przez 80% obywateli UE i powodują 70% emisji gazów cieplarnianych. Przyznanie 
500 mln euro miastom w ramach planu naprawy (jak początkowo proponowała Komisja) 
zostało wykreślone z listy środków. Jednak istnieje znaczący potencjał inwestycji w 
zrównoważoną energię na szczeblu lokalnym, co przyczynia się zarówno do krótkoterminowej 
symulacji, jak i do długoterminowej restrukturyzacji gospodarki UE.

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 104/104 AM\772702PL.doc

PL

Poprawka 152
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – litera Ca (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Ca
Projekty związane z wytwarzaniem energii 
elektrycznej z energii termicznej 
pochodzenia słonecznego lub projekty 
związane z energią słoneczną
Komisja wprowadza nowy załącznik E 
zawierający projekty w dziedzinie energii 
słonecznej.
Komisja ogłasza zaproszenie do składania 
wniosków w dziedzinie energii słonecznej, 
a dokładniej – w dziedzinie energii 
termicznej pochodzenia słonecznego.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z argumentów Komisji przeciwko uwzględnieniu projektów związanych z energią 
słoneczną był fakt, że projekty takie nie były dostępne, a przemysł nie wysunął własnych 
propozycji. Parlament ma dowody na istnienie takich projektów, które można uwzględnić w 
nowym załączniku E obejmującym projekty z dziedziny energii słonecznej.
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