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Poprawka 620
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Podtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne i 
wewnętrzny rynek energii

Or. en

Poprawka 621
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej;

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej, czerpanie korzyści z 
oszczędności energii i rozwój inteligentnej 
infrastruktury;

Or. en

Poprawka 622
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej;

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, 
poszukiwanie i eksploatacja zasobów 
rodzimych, jak również przyspieszenie 
rozwoju źródeł energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 623
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej;

19. podkreśla, że bezpieczeństwo dostaw 
energii stanowi ważną przesłankę dla 
obywateli i przedsiębiorstw europejskich;
podkreśla znaczenie strategii energetycznej 
skupiającej się na rozwoju bezpieczeństwa 
energetycznego oraz konkurencyjności 
gospodarczej i przemysłowej w UE, 
tworzeniu stanowisk pracy, aspektach 
społecznych oraz ochronie środowiska w 
wyniku zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 624
Bernd Lange
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej;

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego dla 
wszystkich Europejczyków, z przystępną 
cenowo energią, oraz konkurencyjności 
gospodarczej i przemysłowej w UE, 
tworzeniu wysokiej jakości stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej;

Or. de

Poprawka 625
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej;

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
rozwoju gospodarczym i przemysłowym w 
UE, odporności na globalne wstrząsy na 
rynku energii, tworzeniu stanowisk pracy, 
aspektach społecznych oraz ochronie 
środowiska w wyniku zastosowania 
środków takich jak dywersyfikacja tras 
dostaw oraz źródeł, jak również 
przyspieszenie rozwoju źródeł energii 
odnawialnej oraz wykorzystanie 
potencjalnych oszczędności energii w UE;

Or. en
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Poprawka 626
Konrad Szymański, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej;

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również używanie własnych zasobów (w 
tym przyspieszenie rozwoju źródeł energii 
odnawialnej);

Or. en

Poprawka 627
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej;

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej i racjonalne pod 
względem kosztów oszczędności energii 
poprzez poprawę efektywności 
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energetycznej;

Or. en

Poprawka 628
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej;

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego, ochronie
środowiska, konkurencyjności 
gospodarczej i przemysłowej, odporności 
na globalne wstrząsy na rynku energii, 
tworzeniu stanowisk pracy, aspektach 
społecznych polityki UE prowadzonej w 
różnych obszarach i środkach takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie wdrażania 
potencjalnych oszczędności energii w UE 
oraz rozwoju źródeł energii odnawialnej i 
inteligentnej infrastruktury energetycznej;

Or. en

Poprawka 629
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
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pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej;

pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej przy wzrastającej
zdolności do stabilnego i dyspozycyjnego 
obciążenia podstawowego;

Or. en

Poprawka 630
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej;

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak większa 
efektywność energetyczna i większe
oszczędności, dywersyfikacja tras dostaw 
oraz źródeł, utworzenie europejskiego 
rynku energii z rzeczywistymi 
połączeniami międzysystemowymi, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 631
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej;

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej oraz usług i technik w 
zakresie efektywności energetycznej 
zarówno po stronie dostaw, jak i popytu;

Or. en

Poprawka 632
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej;

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również rozwój źródeł energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 633
Francisco Sosa Wagner
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej;

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak pełne 
wykorzystanie dostępnego potencjału 
oszczędności energii, dywersyfikacja tras 
dostaw oraz źródeł, jak również 
przyspieszenie rozwoju źródeł energii 
odnawialnej;

Or. es

Poprawka 634
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej;

19. podkreśla znaczenie ram polityki w 
zakresie klimatu i energii do roku 2030 
skupiających się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku 
zastosowania środków takich jak 
przyspieszenie rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, wzmożenie inwestycji w 
efektywność energetyczną i
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł;

Or. en
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Poprawka 635
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na rozwoju 
bezpieczeństwa energetycznego oraz
konkurencyjności gospodarczej i 
przemysłowej w UE, tworzeniu stanowisk 
pracy, aspektach społecznych oraz 
ochronie środowiska w wyniku
zastosowania środków takich jak 
dywersyfikacja tras dostaw oraz źródeł, jak 
również przyspieszenie rozwoju źródeł 
energii odnawialnej;

19. podkreśla znaczenie strategii 
energetycznej skupiającej się na 
zwiększeniu bezpieczeństwa 
energetycznego UE, konkurencyjności 
gospodarczej i przemysłowej, tworzeniu 
stanowisk pracy, aspektach społecznych 
oraz ochronie środowiska poprzez środki 
takie jak dywersyfikacja tras dostaw oraz 
źródeł, promowanie efektywności 
energetycznej i przyspieszony rozwój
źródeł energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 636
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla konieczność 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego UE, a w końcowym 
rozrachunku samowystarczalności, przede 
wszystkim poprzez wspieranie 
efektywności energetycznej, oszczędzania 
energii i odnawialnych źródeł energii, co 
wraz z innymi alternatywnymi źródłami 
energii pozwoli na zmniejszenie zależności 
od importu; zauważa pojawiające się 
zainteresowanie prowadzeniem 
poszukiwań na polach naftowych i 
gazowych na Morzu Śródziemnym i na 
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Morzu Czarnym; jest zdania, że w 
kontekście polityki UE w zakresie 
odwiertów ropy i gazu na morzu, należy 
położyć nacisk na zapobieganie 
potencjalnym zagrożeniom oraz na 
wytyczenie wyłącznych stref 
ekonomicznych w zainteresowanych 
państwach członkowskich i odpowiednich 
państwach trzecich, zgodnie z Konwencją 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 
którą podpisały wszystkie państwa 
członkowskie i UE jako taka;

Or. en

Poprawka 637
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wskazuje, że infrastruktura sieciowa, 
zarządzanie siecią oraz zasady rynkowe są 
obecnie dostosowane do potrzeb i 
możliwości elektrowni jądrowych i 
elektrowni zasilanych paliwami 
kopalnymi, co oznacza niekorzystne 
warunki konkurencji dla nowych 
technologii, takich jak energie 
odnawialne; wzywa, aby system 
zaopatrzenia w energię był kształtowany 
bardziej elastycznie, lepiej dostosowany do 
rosnącego udziału energii odnawialnej, 
gwarantując możliwie największą 
efektywność kosztową i bezpieczeństwo 
energetyczne;

Or. de

Poprawka 638
Adina-Ioana Vălean
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Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. z zadowoleniem przyjmuje niedawne 
przyjęcie rozporządzenia 347/2013 
ustanawiającego wytyczne dotyczące 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej, która ułatwia budowanie 
transgranicznej infrastruktury przesyłu 
energii w UE poprzez zapewnienie 
wsparcia regulacyjnego i finansowego w 
postaci zachęt, szybkich i przejrzystych 
procedur wydawania zezwoleń, zasad 
transgranicznej alokacji kosztów i 
optymalizacji wspierania przez Unię 
Europejską finansowania publicznego i 
prywatnego;

Or. en

Poprawka 639
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że bezpieczeństwo dostaw 
jest szczególnie niepewne, gdy import 
pochodzi z niewielu krajów; podkreśla, że 
niska dywersyfikacja źródeł energii może 
wywoływać problemy w stosunkach 
zewnętrznych UE, zwłaszcza gdy import 
zależy od politycznie niestabilnych lub
niedemokratycznych systemów;

Or. en

Poprawka 640
Adina-Ioana Vălean
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Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. pochwala przyjęcie rozporządzenia w 
sprawie instrumentu pt. „Łącząc Europę”,
mającego zasadnicze znaczenie dla 
pokrycia kosztów masowych inwestycji w 
europejską infrastrukturę energetyczną, 
która jest niezbędna do urzeczywistnienia 
jednolitego rynku; zaznacza, że nowy 
mechanizm finansowania umożliwi 
maksymalne wykorzystanie instrumentów 
finansowych i stworzy dźwignię finansową 
przy jak najskuteczniejszym 
wykorzystaniu środków publicznych 
przyciągając jednocześnie inwestycje 
prywatne;

Or. en

Poprawka 641
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich ich rodzimych 
źródeł energii zgodnie z politykami, które 
zapewniają bezpieczne i zrównoważone 
poszukiwania geologiczne, wydobywanie i 
używanie tych zasobów;

skreślony

Or. en

Poprawka 642
Catherine Trautmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich ich rodzimych 
źródeł energii zgodnie z politykami, które 
zapewniają bezpieczne i zrównoważone 
poszukiwania geologiczne, wydobywanie i 
używanie tych zasobów;

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwom 
członkowskim pozostawia się wybór w 
określeniu ich krajowego koszyka 
energetycznego oraz że państwa te mają 
możliwość wykorzystania wszystkich ich 
rodzimych źródeł energii zgodnie z wolą 
obywateli oraz ze strategiami 
politycznymi, które zapewniają bezpieczne 
i zrównoważone poszukiwania 
geologiczne, wydobywanie i używanie 
tych zasobów;

Or. fr

Poprawka 643
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich ich rodzimych
źródeł energii zgodnie z politykami, które 
zapewniają bezpieczne i zrównoważone 
poszukiwania geologiczne, wydobywanie i 
używanie tych zasobów;

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich 
zrównoważonych zasobów energii;

Or. en

Poprawka 644
Edite Estrela
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich ich rodzimych 
źródeł energii zgodnie z politykami, które 
zapewniają bezpieczne i zrównoważone 
poszukiwania geologiczne, wydobywanie i
używanie tych zasobów;

20. zaleca, aby przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie traktowały w sposób 
priorytetowy polityki zapewniające
bezpieczne i zrównoważone poszukiwania 
geologiczne, wydobywanie i używanie 
swych zasobów energetycznych, przy 
jednoczesnym poszanowaniu norm 
dotyczących oceny oddziaływania na 
środowisko;

Or. pt

Poprawka 645
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich ich rodzimych
źródeł energii zgodnie z politykami, które 
zapewniają bezpieczne i zrównoważone 
poszukiwania geologiczne, wydobywanie i 
używanie tych zasobów;

20. podkreśla, że UE musi w pełni 
wykorzystać potencjał wszystkich 
odnawialnych źródeł energii, którymi 
dysponują państwa członkowskie UE;

Or. en

Poprawka 646
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich ich rodzimych 
źródeł energii zgodnie z politykami, które 
zapewniają bezpieczne i zrównoważone 
poszukiwania geologiczne, wydobywanie i 
używanie tych zasobów;

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich ich rodzimych 
źródeł energii zgodnie z politykami, które 
zapewniają bezpieczne i zrównoważone 
poszukiwania geologiczne, wydobywanie i
używanie tych zasobów, przy 
uwzględnieniu szkodliwych skutków 
szczelinowania hydraulicznego dla 
środowiska i zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawka 647
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich ich rodzimych 
źródeł energii zgodnie z politykami, które 
zapewniają bezpieczne i zrównoważone 
poszukiwania geologiczne, wydobywanie i 
używanie tych zasobów;

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
swobodnego wyboru własnego koszyka 
energetycznego i wykorzystania 
wszystkich ich rodzimych źródeł energii (w 
tym niekonwencjonalnych węglowodorów 
takich jak gaz łupkowy) zgodnie z 
politykami, które zapewniają bezpieczne i 
zrównoważone poszukiwania geologiczne, 
wydobywanie, wytwarzanie i używanie 
tych zasobów i powiązanych produktów;

Or. en

Poprawka 648
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich ich rodzimych 
źródeł energii zgodnie z politykami, które 
zapewniają bezpieczne i zrównoważone 
poszukiwania geologiczne, wydobywanie i 
używanie tych zasobów;

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich ich 
odnawialnych i efektywnych 
energetycznie zasobów;

Or. en

Poprawka 649
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich ich rodzimych 
źródeł energii zgodnie z politykami, które 
zapewniają bezpieczne i zrównoważone 
poszukiwania geologiczne, wydobywanie i 
używanie tych zasobów;

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania ich rodzimych źródeł 
energii zgodnie z politykami, które 
zapewniają bezpieczne i zrównoważone 
poszukiwania geologiczne, wydobywanie i 
używanie tych zasobów, o ile są one 
zgodne z długoterminowymi celami 
Europy związanymi ze zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 650
Georgios Koumoutsakos

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich ich rodzimych 
źródeł energii zgodnie z politykami, które 
zapewniają bezpieczne i zrównoważone 
poszukiwania geologiczne, wydobywanie i 
używanie tych zasobów;

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich ich rodzimych 
źródeł energii zgodnie z politykami, które 
zapewniają bezpieczne i zrównoważone 
poszukiwania geologiczne, wydobywanie i 
używanie tych zasobów; w tym kontekście 
podkreśla rosnące znaczenie 
poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu, w 
szczególności w regionie wschodniej 
części basenu Morza Śródziemnego, a co 
za tym idzie potrzebę rozgraniczenia 
wyłącznych stref ekonomicznych na tym 
obszarze, zgodnie z konwencją Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza 
(UNCLOS);

Or. el

Poprawka 651
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich ich rodzimych 
źródeł energii zgodnie z politykami, które 
zapewniają bezpieczne i zrównoważone 
poszukiwania geologiczne, wydobywanie i 
używanie tych zasobów;

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich ich rodzimych 
źródeł energii zgodnie z politykami, które 
zapewniają bezpieczne i zrównoważone 
poszukiwania geologiczne, wydobywanie i 
używanie tych zasobów; jest przekonany, 
że w tym celu państwa członkowskie i UE 
muszą opracować taką politykę wsparcia, 
która zapewni dostawę rodzimych źródeł 
energii;

Or. es
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Poprawka 652
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich ich rodzimych 
źródeł energii zgodnie z politykami, które 
zapewniają bezpieczne i zrównoważone 
poszukiwania geologiczne, wydobywanie i 
używanie tych zasobów;

20. podkreśla, że przy zapewnianiu 
bezpieczeństwa dostaw i ewentualnego 
samozrównoważenia państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich ich rodzimych 
źródeł energii zgodnie z politykami, które 
zapewniają bezpieczne i zrównoważone 
poszukiwania geologiczne, wydobywanie i 
używanie tych zasobów; podkreśla zatem 
znaczenie poszukiwania złóż gazu i ropy 
we wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego, które mogłyby istotnie 
przyczynić się do osiągnięcia przez UE 
niezależności energetycznej;

Or. en

Poprawka 653
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że przy zapewnianiu
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
wykorzystania wszystkich ich rodzimych 
źródeł energii zgodnie z politykami, które 
zapewniają bezpieczne i zrównoważone
poszukiwania geologiczne, wydobywanie i 
używanie tych zasobów;

20. podkreśla, że zapewnianie
bezpieczeństwa dostaw powinno opierać
się na przyspieszeniu rozwoju 
odnawialnych źródeł energii, efektywności 
energetycznej i ukończeniu wewnętrznego 
rynku energii, co uznaje się za korzystne 
opcje, oraz że poszukiwanie, wydobywanie 
i używanie rodzimych zasobów energii
musi być zgodne z polityką zapewniającą 
bezpieczne, zrównoważone i przyjazne dla 
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środowiska praktyki;

Or. en

Poprawka 654
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zauważa, że przy wykorzystywaniu 
jakichkolwiek rodzimych zasobów energii 
w przypadku regionów transgranicznych 
należy odpowiednio uwzględnić 
negatywne skutki, które mogą wystąpić na
terytorium sąsiedniego państwa, i 
wprowadzić stosowne zabezpieczenia;

Or. en

Poprawka 655
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Romana Jordan, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
3. strategicznego przeglądu sytuacji 
energetycznej oraz do uwzględnienia 
aktualnych danych przy podejmowaniu 
przyszłych europejskich zobowiązań 
klimatycznych;

Or. en

Poprawka 656
Niki Tzavela, Konrad Szymański
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Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, w odniesieniu do 
wewnętrznego rynku gazu, do 
przeprowadzenia przeglądu wszystkich 
umów gazowych opartych na 
przestarzałych mechanizmach ustalania 
cen, w szczególności na zasadzie 
indeksacji cen ropy, które narzucają 
odbiorcom wysokie ceny, oraz wzywa 
Komisję, aby pomogła w zbadaniu 
możliwości renegocjacji tych umów, nie 
tylko w kontekście ich przedłużenia; 
podkreśla konieczność opracowywania i 
wspierania wszystkich produktów i 
mechanizmów mających na celu 
wzmocnienie krótkoterminowych 
zdolności handlu gazem; podkreśla, że 
powyższe środki mają zasadnicze 
znaczenie dla zapewnienia rzeczywistej 
konkurencyjności w odniesieniu do cen 
dostaw gazu do wszystkich odbiorców na 
wewnętrznym rynku gazu;

Or. en

Poprawka 657
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. podkreśla, że rozwój zasobów 
własnych doprowadzi do powstania 
nowych węzłów wymiany handlowej w UE 
oraz rynków typu „spot” dla gazu i energii 
elektrycznej, tym samym zapewniając UE 
i państwom członkowskim rzeczywistą 
możliwość ustalania swych własnych cen 
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energii, także na szczeblu regionalnym i 
lokalnym;

Or. en

Poprawka 658
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. wzywa Komisję, aby uwzględniła 
obowiązkową ocenę oddziaływania na 
środowisko poszukiwań i wydobywania 
gazu łupkowego przy pracach nad 
przepisami dotyczącymi szczelinowania 
hydraulicznego; podkreśla ponadto, że 
brakuje wystarczających danych na temat 
substancji chemicznych stosowanych w 
procesie szczelinowania hydraulicznego; 
wzywa zatem Komisję, aby zapewniła 
przejrzystość danych na temat takich 
substancji chemicznych przy pracach nad 
wspomnianymi przepisami, aby zapewnić 
jak najwyższy poziom ochrony środowiska 
i zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawka 659
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że w miarę jak UE dąży do 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, należy kłaść nacisk na 
model niezależności energetycznej między 
państwami członkowskimi poprzez 

21. podkreśla, że w miarę jak UE dąży do 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, należy kłaść nacisk na 
model niezależności energetycznej między 
państwami członkowskimi poprzez 
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zagwarantowanie szybkiego ukończenia 
wewnętrznego rynku energii UE; wierzy 
ponadto, że ukończenie infrastruktury 
supersieci UE, łączących północ, południe, 
wschód i zachód, umożliwi UE najlepsze 
wykorzystanie przewagi komparatywnej 
każdego z państw członkowskich i wzywa 
do dalszego wspierania zdecentralizowanej 
produkcji energii na skalę mikro oraz do 
rozwoju bardziej inteligentnych 
infrastruktur energetycznych we 
wszystkich państwach członkowskich; 
dlatego zwraca uwagę na konieczność 
ścisłej koordynacji polityki państw 
członkowskich oraz zapewnienia 
wspólnych działań, solidarności i 
przejrzystości z uwagi na to, że decyzje w 
obszarach krajowej polityki energetycznej 
mogą wpłynąć na inne państwa 
członkowskie; sugeruje, że wskazane 
byłoby ustalenie, czy i jak do realizacji 
powyższych zadań można by wykorzystać 
doświadczenie i instrumenty Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER);

zagwarantowanie szybkiego ukończenia 
wewnętrznego rynku energii UE; wierzy 
ponadto, że ukończenie infrastruktury 
supersieci UE, łączących północ, południe, 
wschód i zachód, umożliwi UE najlepsze 
wykorzystanie przewagi komparatywnej 
każdego z państw członkowskich i 
podkreśla konieczność budowania 
połączeń międzysystemowych pomiędzy 
wszystkimi państwami członkowskimi;
wzywa do dalszego wspierania 
zdecentralizowanej produkcji energii na 
skalę mikro oraz do rozwoju bardziej 
inteligentnych infrastruktur 
energetycznych we wszystkich państwach 
członkowskich; dlatego zwraca uwagę na 
konieczność ścisłej koordynacji polityki 
państw członkowskich oraz zapewnienia 
wspólnych działań, solidarności i 
przejrzystości z uwagi na to, że decyzje w 
obszarach krajowej polityki energetycznej 
mogą wpłynąć na inne państwa 
członkowskie; sugeruje, że wskazane 
byłoby ustalenie, czy i jak do realizacji 
powyższych zadań można by wykorzystać 
doświadczenie i instrumenty Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER);

Or. en

Poprawka 660
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że w miarę jak UE dąży do 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, należy kłaść nacisk na 
model niezależności energetycznej między 
państwami członkowskimi poprzez 
zagwarantowanie szybkiego ukończenia 
wewnętrznego rynku energii UE; wierzy 

21. podkreśla, że w miarę jak UE dąży do 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, należy kłaść nacisk na 
model niezależności energetycznej między 
państwami członkowskimi poprzez 
zagwarantowanie szybkiego ukończenia 
wewnętrznego rynku energii UE; 
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ponadto, że ukończenie infrastruktury 
supersieci UE, łączących północ, południe, 
wschód i zachód, umożliwi UE najlepsze 
wykorzystanie przewagi komparatywnej 
każdego z państw członkowskich i wzywa 
do dalszego wspierania zdecentralizowanej 
produkcji energii na skalę mikro oraz do 
rozwoju bardziej inteligentnych 
infrastruktur energetycznych we 
wszystkich państwach członkowskich; 
dlatego zwraca uwagę na konieczność 
ścisłej koordynacji polityki państw 
członkowskich oraz zapewnienia 
wspólnych działań, solidarności i 
przejrzystości z uwagi na to, że decyzje w 
obszarach krajowej polityki energetycznej 
mogą wpłynąć na inne państwa 
członkowskie; sugeruje, że wskazane 
byłoby ustalenie, czy i jak do realizacji 
powyższych zadań można by wykorzystać 
doświadczenie i instrumenty Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER);

podkreśla, że niezbędna jest rozbudowa 
infrastruktury energetycznej na 
wszystkich poziomach sieci, rozbudowa 
infrastruktury IT oraz zwiększenie 
wsparcia w zakresie badań i rozwoju, a 
także szybkie wprowadzenie wspólnych 
europejskich standardów w tym zakresie;
wierzy ponadto, że ukończenie 
infrastruktury supersieci UE, łączących 
północ, południe, wschód i zachód, 
umożliwi UE najlepsze wykorzystanie 
przewagi komparatywnej każdego z 
państw członkowskich i wzywa do 
dalszego wspierania zdecentralizowanej 
produkcji energii na skalę mikro przy 
większym zaangażowaniem operatorów 
sieci dystrybucyjnych oraz do rozwoju 
bardziej inteligentnych infrastruktur 
energetycznych we wszystkich państwach 
członkowskich; podkreśla, że przy 
rozbudowie i modernizacji infrastruktury 
energetycznej konieczne jest zapewnienie 
ściślejszej współpracy między operatorami
sieci przesyłowych, a także silny, 
przejrzysty, skoordynowany i wczesny
udział wszystkich zainteresowanych 
podmiotów; dlatego zwraca uwagę na 
konieczność ścisłej koordynacji polityki 
państw członkowskich oraz zapewnienia 
wspólnych działań, solidarności i 
przejrzystości z uwagi na to, że decyzje w 
obszarach krajowej polityki energetycznej 
mogą wpłynąć na inne państwa 
członkowskie; sugeruje, że wskazane 
byłoby ustalenie, czy i jak do realizacji 
powyższych zadań można by wykorzystać 
doświadczenie i instrumenty Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER);

Or. de

Poprawka 661
Konrad Szymański, Niki Tzavela
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że w miarę jak UE dąży do 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, należy kłaść nacisk na 
model niezależności energetycznej między 
państwami członkowskimi poprzez 
zagwarantowanie szybkiego ukończenia 
wewnętrznego rynku energii UE; wierzy 
ponadto, że ukończenie infrastruktury 
supersieci UE, łączących północ, południe, 
wschód i zachód, umożliwi UE najlepsze 
wykorzystanie przewagi komparatywnej 
każdego z państw członkowskich i wzywa 
do dalszego wspierania zdecentralizowanej 
produkcji energii na skalę mikro oraz do 
rozwoju bardziej inteligentnych 
infrastruktur energetycznych we 
wszystkich państwach członkowskich; 
dlatego zwraca uwagę na konieczność 
ścisłej koordynacji polityki państw 
członkowskich oraz zapewnienia 
wspólnych działań, solidarności i 
przejrzystości z uwagi na to, że decyzje w 
obszarach krajowej polityki energetycznej 
mogą wpłynąć na inne państwa 
członkowskie; sugeruje, że wskazane 
byłoby ustalenie, czy i jak do realizacji 
powyższych zadań można by wykorzystać 
doświadczenie i instrumenty Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER);

21. podkreśla, że w miarę jak UE dąży do 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, należy kłaść nacisk na 
model niezależności energetycznej między 
państwami członkowskimi poprzez 
zagwarantowanie szybkiego ukończenia 
wewnętrznego rynku energii UE; wierzy 
ponadto, że ukończenie infrastruktury gazu 
ziemnego i supersieci UE, łączących 
północ, południe, wschód i zachód, 
umożliwi UE najlepsze wykorzystanie 
przewagi komparatywnej każdego z 
państw członkowskich i wzywa do 
dalszego wspierania zdecentralizowanej 
produkcji energii na skalę mikro oraz do 
rozwoju bardziej inteligentnych 
infrastruktur energetycznych we 
wszystkich państwach członkowskich; 
dlatego zwraca uwagę na konieczność 
ścisłej koordynacji polityki państw 
członkowskich oraz zapewnienia 
wspólnych działań, solidarności i 
przejrzystości z uwagi na to, że decyzje w 
obszarach krajowej polityki energetycznej 
mogą wpłynąć na inne państwa 
członkowskie; sugeruje, że wskazane 
byłoby ustalenie, czy i jak do realizacji 
powyższych zadań można by wykorzystać 
doświadczenie i instrumenty Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER);

Or. en

Poprawka 662
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że w miarę jak UE dąży do 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, należy kłaść nacisk na 
model niezależności energetycznej między 
państwami członkowskimi poprzez 
zagwarantowanie szybkiego ukończenia 
wewnętrznego rynku energii UE; wierzy 
ponadto, że ukończenie infrastruktury 
supersieci UE, łączących północ, południe, 
wschód i zachód, umożliwi UE najlepsze 
wykorzystanie przewagi komparatywnej 
każdego z państw członkowskich i wzywa 
do dalszego wspierania zdecentralizowanej 
produkcji energii na skalę mikro oraz do 
rozwoju bardziej inteligentnych 
infrastruktur energetycznych we 
wszystkich państwach członkowskich; 
dlatego zwraca uwagę na konieczność 
ścisłej koordynacji polityki państw 
członkowskich oraz zapewnienia 
wspólnych działań, solidarności i 
przejrzystości z uwagi na to, że decyzje w
obszarach krajowej polityki energetycznej 
mogą wpłynąć na inne państwa 
członkowskie; sugeruje, że wskazane 
byłoby ustalenie, czy i jak do realizacji 
powyższych zadań można by wykorzystać 
doświadczenie i instrumenty Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER);

21. podkreśla, że w miarę jak UE dąży do 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, należy kłaść nacisk na 
model niezależności energetycznej między 
państwami członkowskimi poprzez 
zagwarantowanie szybkiego ukończenia 
wewnętrznego rynku energii UE; wierzy 
ponadto, że ukończenie infrastruktury 
supersieci UE, łączących północ, południe, 
wschód i zachód, umożliwi UE najlepsze 
wykorzystanie przewagi komparatywnej 
każdego z państw członkowskich i wzywa 
do dalszego efektywnego i 
zrównoważonego wspierania 
zdecentralizowanej produkcji energii na 
skalę mikro oraz do rozwoju bardziej 
inteligentnych infrastruktur 
energetycznych we wszystkich państwach 
członkowskich; dlatego zwraca uwagę na 
konieczność ścisłej koordynacji polityki 
państw członkowskich oraz zapewnienia 
wspólnych działań, solidarności i 
przejrzystości z uwagi na to, że decyzje w 
obszarach krajowej polityki energetycznej 
mogą wpłynąć na inne państwa 
członkowskie; sugeruje, że wskazane 
byłoby ustalenie, czy i jak do realizacji 
powyższych zadań można by wykorzystać 
doświadczenie i instrumenty Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER);

Or. en

Poprawka 663
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że w miarę jak UE dąży do 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, należy kłaść nacisk na 
model niezależności energetycznej między 
państwami członkowskimi poprzez 
zagwarantowanie szybkiego ukończenia 
wewnętrznego rynku energii UE; wierzy 
ponadto, że ukończenie infrastruktury 
supersieci UE, łączących północ, południe, 
wschód i zachód, umożliwi UE najlepsze 
wykorzystanie przewagi komparatywnej 
każdego z państw członkowskich i wzywa 
do dalszego wspierania zdecentralizowanej 
produkcji energii na skalę mikro oraz do 
rozwoju bardziej inteligentnych 
infrastruktur energetycznych we 
wszystkich państwach członkowskich; 
dlatego zwraca uwagę na konieczność 
ścisłej koordynacji polityki państw 
członkowskich oraz zapewnienia 
wspólnych działań, solidarności i 
przejrzystości z uwagi na to, że decyzje w 
obszarach krajowej polityki energetycznej 
mogą wpłynąć na inne państwa 
członkowskie; sugeruje, że wskazane 
byłoby ustalenie, czy i jak do realizacji 
powyższych zadań można by wykorzystać 
doświadczenie i instrumenty Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER);

21. podkreśla, że w miarę jak UE dąży do 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, należy kłaść nacisk na 
model niezależności energetycznej między 
państwami członkowskimi poprzez 
zagwarantowanie szybkiego ukończenia 
wewnętrznego rynku energii UE; wierzy 
ponadto, że ukończenie infrastruktury 
supersieci UE, łączących północ, południe, 
wschód i zachód, umożliwi UE najlepsze 
wykorzystanie przewagi komparatywnej 
każdego z państw członkowskich; 
podkreśla duży potencjał morskiej energii 
wiatrowej na Morzu Północnym; kładzie 
nacisk na znaczenie północnomorskiej 
sieci przesyłowej morskiej energii 
wiatrowej dla racjonalnego pod względem 
kosztów rozwoju odnawialnych źródeł 
energii na Morzu Północnym; uznaje w 
tym względzie znaczenie inicjatywy 
dotyczącej sieci przesyłowej morskiej 
energii wiatrowej w krajach Morza 
Północnego i wzywa państwa 
członkowskie oraz Komisję do nadania jej 
większego znaczenia i zapewnienia 
wsparcia; wzywa do dalszego wspierania 
zdecentralizowanej produkcji energii na 
skalę mikro oraz do rozwoju bardziej 
inteligentnych infrastruktur 
energetycznych we wszystkich państwach 
członkowskich; dlatego zwraca uwagę na 
konieczność ścisłej koordynacji polityki 
państw członkowskich oraz zapewnienia 
wspólnych działań, solidarności i 
przejrzystości z uwagi na to, że decyzje w 
obszarach krajowej polityki energetycznej 
mogą wpłynąć na inne państwa 
członkowskie; sugeruje, że wskazane 
byłoby ustalenie, czy i jak do realizacji 
powyższych zadań można by wykorzystać 
doświadczenie i instrumenty Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER);

Or. en
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Poprawka 664
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że w miarę jak UE dąży do 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, należy kłaść nacisk na 
model niezależności energetycznej między 
państwami członkowskimi poprzez 
zagwarantowanie szybkiego ukończenia 
wewnętrznego rynku energii UE; wierzy 
ponadto, że ukończenie infrastruktury 
supersieci UE, łączących północ, południe, 
wschód i zachód, umożliwi UE najlepsze 
wykorzystanie przewagi komparatywnej 
każdego z państw członkowskich i wzywa 
do dalszego wspierania 
zdecentralizowanej produkcji energii na 
skalę mikro oraz do rozwoju bardziej 
inteligentnych infrastruktur 
energetycznych we wszystkich państwach 
członkowskich; dlatego zwraca uwagę na 
konieczność ścisłej koordynacji polityki 
państw członkowskich oraz zapewnienia 
wspólnych działań, solidarności i 
przejrzystości z uwagi na to, że decyzje w 
obszarach krajowej polityki energetycznej 
mogą wpłynąć na inne państwa 
członkowskie; sugeruje, że wskazane 
byłoby ustalenie, czy i jak do realizacji 
powyższych zadań można by wykorzystać 
doświadczenie i instrumenty Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER);

21. podkreśla, że UE powinna dążyć do 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez zagwarantowanie 
szybkiego ukończenia wewnętrznego 
rynku energii UE; wierzy ponadto, że 
ukończenie infrastruktury supersieci UE, 
łączących północ, południe, wschód i 
zachód, umożliwi UE najlepsze 
wykorzystanie przewagi komparatywnej 
każdego z państw członkowskich i zwraca 
uwagę na konieczność lepszej koordynacji 
polityki państw członkowskich oraz 
zapewnienia wspólnych działań, 
solidarności i przejrzystości;

Or. en

Poprawka 665
Anne Delvaux
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że w miarę jak UE dąży do 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, należy kłaść nacisk na 
model niezależności energetycznej między 
państwami członkowskimi poprzez 
zagwarantowanie szybkiego ukończenia 
wewnętrznego rynku energii UE; wierzy 
ponadto, że ukończenie infrastruktury 
supersieci UE, łączących północ, południe, 
wschód i zachód, umożliwi UE najlepsze 
wykorzystanie przewagi komparatywnej 
każdego z państw członkowskich i wzywa 
do dalszego wspierania zdecentralizowanej 
produkcji energii na skalę mikro oraz do 
rozwoju bardziej inteligentnych 
infrastruktur energetycznych we 
wszystkich państwach członkowskich; 
dlatego zwraca uwagę na konieczność 
ścisłej koordynacji polityki państw 
członkowskich oraz zapewnienia 
wspólnych działań, solidarności i 
przejrzystości z uwagi na to, że decyzje w 
obszarach krajowej polityki energetycznej 
mogą wpłynąć na inne państwa 
członkowskie; sugeruje, że wskazane 
byłoby ustalenie, czy i jak do realizacji 
powyższych zadań można by wykorzystać 
doświadczenie i instrumenty Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER);

21. podkreśla, że w miarę jak UE dąży do 
celów zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, jednym z priorytetów jest 
opracowanie modelu niezależności 
energetycznej między państwami 
członkowskimi poprzez zagwarantowanie 
szybkiego ukończenia wewnętrznego 
rynku energii UE; wierzy ponadto, że 
ukończenie infrastruktury „supersieci” UE, 
łączących północ, południe, wschód i 
zachód, umożliwi UE najlepsze 
wykorzystanie przewagi komparatywnej 
każdego z państw członkowskich i wzywa 
do dalszego wspierania zdecentralizowanej 
produkcji energii na skalę mikro oraz do 
rozwoju bardziej inteligentnych 
infrastruktur energetycznych we 
wszystkich państwach członkowskich; 
dlatego zwraca uwagę na konieczność 
ścisłej koordynacji polityki państw 
członkowskich oraz zapewnienia 
wspólnych działań, solidarności i 
przejrzystości, ponieważ decyzje w
obszarach krajowej polityki energetycznej 
mogą wpłynąć na inne państwa 
członkowskie; sugeruje, że wskazane 
byłoby ustalenie, czy i jak do realizacji 
powyższych zadań można by wykorzystać 
doświadczenie i instrumenty Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER);

Or. en

Poprawka 666
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że w miarę jak UE dąży do 
celu zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego, należy kłaść nacisk na 
model niezależności energetycznej między 
państwami członkowskimi poprzez 
zagwarantowanie szybkiego ukończenia 
wewnętrznego rynku energii UE; wierzy 
ponadto, że ukończenie infrastruktury 
supersieci UE, łączących północ, południe, 
wschód i zachód, umożliwi UE najlepsze 
wykorzystanie przewagi komparatywnej 
każdego z państw członkowskich i wzywa 
do dalszego wspierania zdecentralizowanej 
produkcji energii na skalę mikro oraz do 
rozwoju bardziej inteligentnych 
infrastruktur energetycznych we 
wszystkich państwach członkowskich; 
dlatego zwraca uwagę na konieczność 
ścisłej koordynacji polityki państw 
członkowskich oraz zapewnienia
wspólnych działań, solidarności i 
przejrzystości z uwagi na to, że decyzje w 
obszarach krajowej polityki energetycznej 
mogą wpłynąć na inne państwa 
członkowskie; sugeruje, że wskazane 
byłoby ustalenie, czy i jak do realizacji 
powyższych zadań można by wykorzystać 
doświadczenie i instrumenty Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER);

21. podkreśla, że w miarę jak UE dąży do 
celu zrównoważonych ram 
energetycznych, należy kłaść nacisk na 
model współpracy między państwami 
członkowskimi poprzez zagwarantowanie 
szybkiego ukończenia wewnętrznego 
rynku energii UE; wierzy ponadto, że 
ukończenie infrastruktury UE łączącej
północ, południe, wschód i zachód, 
umożliwi UE najlepsze wykorzystanie 
przewagi komparatywnej każdego z 
państw członkowskich i wzywa do 
dalszego wspierania zdecentralizowanej 
produkcji energii na skalę mikro i w 
ramach wspólnej własności oraz do 
rozwoju bardziej inteligentnych 
infrastruktur energetycznych na poziomie 
dystrybucji, a także programów 
składowania i reagowania na 
zapotrzebowanie, aby umożliwić lokalne 
równoważenie dostaw i popytu we 
wszystkich państwach członkowskich; 
dlatego zwraca uwagę na konieczność
dalszego rozwoju makroregionalnych 
rynków energii w UE, takich jak rynki 
Nord Pool lub Central West, które 
umacniają współpracę między 
sąsiadującymi krajami w zakresie 
wymiany energii, rozwoju infrastruktury, 
równoważenia dostaw i popytu, a także 
składowania; wzywa do ścisłej koordynacji 
polityki państw członkowskich oraz 
wspólnych działań, solidarności i 
przejrzystości z uwagi na to, że decyzje w 
obszarach krajowej polityki energetycznej 
mogą wpłynąć na inne państwa 
członkowskie; sugeruje, że wskazane 
byłoby ustalenie, czy i jak do realizacji 
powyższych zadań można by wykorzystać 
doświadczenie i instrumenty Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER);

Or. en
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Poprawka 667
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że w miarę jak UE dąży do 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, należy kłaść nacisk na 
model niezależności energetycznej między 
państwami członkowskimi poprzez 
zagwarantowanie szybkiego ukończenia 
wewnętrznego rynku energii UE; wierzy 
ponadto, że ukończenie infrastruktury 
supersieci UE, łączących północ, południe, 
wschód i zachód, umożliwi UE najlepsze 
wykorzystanie przewagi komparatywnej 
każdego z państw członkowskich i wzywa 
do dalszego wspierania zdecentralizowanej 
produkcji energii na skalę mikro oraz do 
rozwoju bardziej inteligentnych 
infrastruktur energetycznych we 
wszystkich państwach członkowskich; 
dlatego zwraca uwagę na konieczność 
ścisłej koordynacji polityki państw 
członkowskich oraz zapewnienia 
wspólnych działań, solidarności i 
przejrzystości z uwagi na to, że decyzje w 
obszarach krajowej polityki energetycznej 
mogą wpłynąć na inne państwa 
członkowskie; sugeruje, że wskazane 
byłoby ustalenie, czy i jak do realizacji 
powyższych zadań można by wykorzystać 
doświadczenie i instrumenty Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER);

21. podkreśla, że w miarę jak UE dąży do 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, należy kłaść nacisk na 
model niezależności energetycznej między 
państwami członkowskimi poprzez 
zagwarantowanie szybkiego ukończenia 
wewnętrznego rynku energii UE, 
obejmującego zwłaszcza tworzenie 
połączeń międzysystemowych i 
wyeliminowanie barier transgranicznych; 
wierzy ponadto, że ukończenie 
infrastruktury supersieci UE, łączących 
północ, południe, wschód i zachód, 
umożliwi UE najlepsze wykorzystanie 
przewagi komparatywnej każdego z 
państw członkowskich i wzywa do 
dalszego wspierania zdecentralizowanej 
produkcji energii na skalę mikro oraz do 
rozwoju bardziej inteligentnych 
infrastruktur energetycznych we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 668
Niki Tzavela
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Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że UE powinna utrzymać 
wysoki profil polityczny przy 
przyznawaniu licencji na odwierty i 
wytyczaniu wyłącznych stref 
ekonomicznych oraz że UE we współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi powinna dążyć do 
uniknięcia braku zgodności na szczeblu 
międzynarodowym; uznaje, że ochrona 
granic morskich UE jest wyzwaniem dla 
niej i dla państw członkowskich; 
zaznacza, że energia powinna być 
wykorzystywana jako siła napędowa 
pokoju, integralności środowiska, 
współpracy i stabilności;

Or. en

Poprawka 669
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla potrzebę dalszego rozdziału 
i dalszej deregulacji europejskich rynków 
energii w celu zapewnienia konkurencji 
oraz dostaw energii elektrycznej po
możliwie najniższej cenie;

Or. en

Poprawka 670
Kent Johansson
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Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że aktywna gospodarka 
leśna zapewniająca zwiększony przyrost
lasów, a przez to zwiększone 
wychwytywanie dwutlenku węgla, stanowi 
istotny oraz opłacalny sposób pozwalający 
przyczynić się do osiągnięcia celów w 
dziedzinie klimatu; zauważa, że każdy 
dodatkowy metr sześcienny lasu powstały 
z wykorzystaniem metod aktywnej 
gospodarki wychwytuje około 1,3 tony
dwutlenku węgla, co odpowiada emisjom z 
samochodu osobowego przebywającego 
odległość 10 000 km; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do utworzenia 
zachęt, które sprawią, że właściciele lasów 
będą aktywnie przyczyniać się do 
większych korzyści w dziedzinie klimatu, 
na przykład poprzez wprowadzenie 
regionalnych środków zwiększających 
zrównoważoną produkcję leśną oraz 
wychwytywanie dwutlenku węgla;

Or. sv

Poprawka 671
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. przypomina, że w konkluzjach Rady 
Europejskiej z 2002 r. wyznaczono 
niewiążący cel elektroenergetycznych 
połączeń międzysystemowych na poziomie 
10% krajowej zainstalowanej mocy 
produkcyjnej, który miał zostać osiągnięty 
do 2005 r.; podkreśla, że większość państw 
członkowskich nie osiągnęła tego celu; 
uważa, że rozwój połączeń 
międzysystemowych ułatwi handel 
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transgraniczny i poprawi zdolność UE do 
zrównoważenia dostaw i popytu, 
prowadząc do większej racjonalizacji pod 
względem kosztów wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 672
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. wzywa Komisję, aby do celów 
przypisanych do ram polityki w zakresie 
klimatu i energii do roku 2030 włączyła 
wiążący cel lub szereg celów w zakresie 
infrastruktury elektroenergetycznych 
połączeń międzysystemowych w oparciu o 
analizę przewagi komparatywnej każdego 
z państw członkowskich w obszarze 
energii odnawialnej w dążeniu do 
ukończenia infrastruktury „supersieci” 
łączących północ, południe, wschód i 
zachód;

Or. en

Poprawka 673
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, 
Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 21 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21c. zwraca uwagę na znaczenie 
dostosowania tempa inwestycji w 
infrastrukturę energetyczną do inwestycji 
w odnawialne źródła energii i inne źródła 
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energii; podkreśla zasadniczą rolę 
przesyłu energii w ramach na rok 2030;

Or. en

Poprawka 674
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 21 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21d. podkreśla, że wsparcie europejskie 
odgrywa zasadniczą rolę w ułatwianiu 
budowania transgranicznej infrastruktury 
przesyłu energii w UE; zachęca Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwienia 
takich transgranicznych inwestycji w 
ramach wsparcia politycznego i 
finansowego, a także rozmów na temat 
zachęt i systemów regulacyjnych; 
podkreśla potrzebę wspierania spójnych i 
efektywnych systemów wydawania 
pozwoleń na inwestycje w infrastrukturę 
w całej Europie;

Or. en

Poprawka 675
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
jedną z głównych przeszkód w ukończeniu 
tego rynku; podkreśla znaczenie 
eliminacji pozostałych wąskich gardeł w 
zakresie infrastruktury oraz przypadków 

skreślony
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zawodności rynku, jak również 
zagwarantowania, że nie będą tworzone 
żadne nowe bariery stojące na 
przeszkodzie w integracji rynku gazu i 
energii elektrycznej;

Or. en

Poprawka 676
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
jedną z głównych przeszkód w ukończeniu 
tego rynku; podkreśla znaczenie 
eliminacji pozostałych wąskich gardeł w 
zakresie infrastruktury oraz przypadków 
zawodności rynku, jak również 
zagwarantowania, że nie będą tworzone 
żadne nowe bariery stojące na 
przeszkodzie w integracji rynku gazu i 
energii elektrycznej;

skreślony

Or. en

Poprawka 677
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
jedną z głównych przeszkód w ukończeniu 
tego rynku; podkreśla znaczenie eliminacji 

22. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
jedną z głównych przeszkód w ukończeniu 
tego rynku; podkreśla znaczenie eliminacji 
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pozostałych wąskich gardeł w zakresie 
infrastruktury oraz przypadków 
zawodności rynku, jak również 
zagwarantowania, że nie będą tworzone 
żadne nowe bariery stojące na 
przeszkodzie w integracji rynku gazu i 
energii elektrycznej;

pozostałych wąskich gardeł w zakresie 
infrastruktury oraz przypadków nadużyć 
lub zawodności rynku, jak również 
zagwarantowania, że nie będą tworzone 
żadne nowe bariery stojące na 
przeszkodzie w integracji rynku gazu i 
energii elektrycznej;

Or. en

Poprawka 678
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
jedną z głównych przeszkód w ukończeniu 
tego rynku; podkreśla znaczenie eliminacji 
pozostałych wąskich gardeł w zakresie 
infrastruktury oraz przypadków 
zawodności rynku, jak również 
zagwarantowania, że nie będą tworzone 
żadne nowe bariery stojące na 
przeszkodzie w integracji rynku gazu i 
energii elektrycznej;

22. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
jedną z głównych przeszkód w ukończeniu 
tego rynku; podkreśla znaczenie eliminacji 
pozostałych wąskich gardeł w zakresie 
infrastruktury oraz przypadków 
zawodności rynku, jak również 
zagwarantowania, że nie będą tworzone 
żadne nowe bariery stojące na 
przeszkodzie w integracji rynku gazu i 
energii elektrycznej; wzywa państwa 
członkowskie do szybkiego wdrożenia 
trzeciego pakietu legislacyjnego 
dotyczącego rynku wewnętrznego oraz 
usunięcia istniejących zakłóceń rynku;

Or. en

Poprawka 679
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
jedną z głównych przeszkód w ukończeniu 
tego rynku; podkreśla znaczenie eliminacji 
pozostałych wąskich gardeł w zakresie 
infrastruktury oraz przypadków 
zawodności rynku, jak również 
zagwarantowania, że nie będą tworzone 
żadne nowe bariery stojące na 
przeszkodzie w integracji rynku gazu i 
energii elektrycznej;

22. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
jedną z głównych przeszkód w ukończeniu 
tego rynku; podkreśla znaczenie eliminacji 
pozostałych wąskich gardeł w zakresie 
infrastruktury oraz przypadków 
zawodności rynku, jak również 
zagwarantowania, że nie będą tworzone 
żadne nowe bariery stojące na 
przeszkodzie w integracji rynku gazu i 
energii elektrycznej; wzywa do 
implementacji istniejącego prawodawstwa 
UE w sektorze energii poprzez 
konsekwentne działania Komisji 
Europejskiej we wszystkich państwach 
członkowskich UE, tak aby powstał w 
pełni zintegrowany, konkurencyjny i 
przyjazny dla konsumentów rynek energii;

Or. de

Poprawka 680
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
jedną z głównych przeszkód w ukończeniu 
tego rynku; podkreśla znaczenie eliminacji 
pozostałych wąskich gardeł w zakresie 
infrastruktury oraz przypadków 
zawodności rynku, jak również 
zagwarantowania, że nie będą tworzone 
żadne nowe bariery stojące na 
przeszkodzie w integracji rynku gazu i 
energii elektrycznej;

22. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
jedną z głównych przeszkód w ukończeniu 
tego rynku;
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Or. en

Poprawka 681
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
jedną z głównych przeszkód w ukończeniu 
tego rynku; podkreśla znaczenie eliminacji 
pozostałych wąskich gardeł w zakresie 
infrastruktury oraz przypadków 
zawodności rynku, jak również 
zagwarantowania, że nie będą tworzone 
żadne nowe bariery stojące na 
przeszkodzie w integracji rynku gazu i 
energii elektrycznej;

22. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
jedną z głównych przeszkód w ukończeniu 
tego rynku; podkreśla znaczenie eliminacji 
pozostałych wąskich gardeł w zakresie 
infrastruktury oraz przypadków 
zawodności rynku, jak również 
zagwarantowania, że nie będą tworzone 
żadne nowe bariery stojące na 
przeszkodzie w integracji rynku gazu i 
energii elektrycznej; podkreśla, że dla 
zakończenia procesu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii niezbędne 
jest zniesienie regulowanych cen 
detalicznych w całej UE;

Or. de

Poprawka 682
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
jedną z głównych przeszkód w ukończeniu 
tego rynku; podkreśla znaczenie eliminacji 
pozostałych wąskich gardeł w zakresie 
infrastruktury oraz przypadków 

22. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
jedną z głównych przeszkód w ukończeniu 
tego rynku; podkreśla znaczenie eliminacji 
pozostałych wąskich gardeł w zakresie 
infrastruktury oraz przypadków 
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zawodności rynku, jak również 
zagwarantowania, że nie będą tworzone 
żadne nowe bariery stojące na 
przeszkodzie w integracji rynku gazu i 
energii elektrycznej;

zawodności rynku, jak również 
zagwarantowania, że nie będą tworzone 
żadne nowe bariery stojące na 
przeszkodzie w integracji rynku gazu i 
energii elektrycznej; podkreśla potrzebę 
usunięcia strukturalnych zakłóceń rynku, 
takich jak obecne dotacje na paliwa 
kopalne i energię jądrową oraz brak 
przejrzystości rynku, które nie poprawiają 
stabilności naszego koszyka 
energetycznego; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wysiłków na rzecz 
egzekwowania wdrożenia trzeciego 
pakietu energetycznego;

Or. en

Poprawka 683
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
jedną z głównych przeszkód w ukończeniu 
tego rynku; podkreśla znaczenie eliminacji 
pozostałych wąskich gardeł w zakresie
infrastruktury oraz przypadków 
zawodności rynku, jak również 
zagwarantowania, że nie będą tworzone 
żadne nowe bariery stojące na 
przeszkodzie w integracji rynku gazu i 
energii elektrycznej;

22. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii wraz z 
zakłóceniami rynku takimi jak dotacje na 
paliwa kopalne, pozostaje jedną z 
głównych przeszkód w ukończeniu tego 
rynku; podkreśla znaczenie eliminacji 
pozostałych „wąskich gardeł” w zakresie 
infrastruktury oraz przypadków 
zawodności rynku, jak również unikania 
tworzenia nowych barier stojących na 
przeszkodzie w integracji rynku gazu i 
energii elektrycznej, takich jak źle 
zaprojektowane rynki mocy, które 
dyskryminują niektóre rodzaje 
bilansowania zasobów; podkreśla, że w 
przyszłości elastyczność wytwarzania lub 
połączeń międzysystemowych/reagowania 
na popyt w systemie energetycznym na 
szczeblu krajowym lub europejskim 
powinna być nagradzana w przejrzysty i 



PE523.089v01-00 42/90 AM\1009827PL.doc

PL

uczciwy sposób; wzywa Komisję do 
uwzględnienia struktury rynku we 
wnioskach na 2030 r., aby usprawnić 
handel energią elektryczną i zapewnić 
rozwój przejrzystych, zrównoważonych i 
wspierających sieć rynków usług;

Or. en

Poprawka 684
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
jedną z głównych przeszkód w ukończeniu 
tego rynku; podkreśla znaczenie eliminacji 
pozostałych wąskich gardeł w zakresie 
infrastruktury oraz przypadków 
zawodności rynku, jak również 
zagwarantowania, że nie będą tworzone 
żadne nowe bariery stojące na 
przeszkodzie w integracji rynku gazu i 
energii elektrycznej;

22. wzywa państwa członkowskie do 
terminowego i pełnego wdrożenia i 
stosowania przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii w celu 
usunięcia wszelkich utrzymujących się
przeszkód w ukończeniu tego rynku; 
podkreśla znaczenie eliminacji pozostałych 
wąskich gardeł w zakresie infrastruktury 
oraz przypadków zawodności rynku, jak 
również zagwarantowania, że nie będą 
tworzone żadne nowe bariery stojące na 
przeszkodzie w integracji rynku gazu i 
energii elektrycznej;

Or. en

Poprawka 685
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. uznaje fakt, że przyszła europejska 
sieć energetyczna powinna sprostać 
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szybkim zmianom i obsługiwać zmienną 
produkcję energii pochodzącej z 
odnawialnych źródeł; podkreśla znaczenie 
elastycznych sieci i zmiennych mocy 
wytwórczych;

Or. en

Poprawka 686
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina, że bardziej 
zdecentralizowany system energii, oparty 
w pewnym stopniu na zasadzie 
kogeneracji, może pomóc złagodzić 
problemy, których doświadczają sieci 
elektroenergetyczne, zważywszy na 
ukierunkowany na popyt model 
działalności systemów kogeneracyjnych;

Or. en

Poprawka 687
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zauważa, że wsparcie UE ma 
zasadnicze znaczenie w ułatwianiu 
budowania transgranicznej infrastruktury 
przesyłu energii; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwiania i 
lepszego koordynowania takich 
inwestycji;

Or. en
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Poprawka 688
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
– w jednakowym stopniu osoby 
indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa 
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni odnosić 
korzyści z niższych cen energii, być objęci 
należytą ochroną oraz odpowiednio 
informowani poprzez zapewnienie łatwego 
dostępu do informacji; w tym celu wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
ukończenia, w trybie pilnym, rynku 
wewnętrznego, osiągnięcia bezpieczeństwa 
dostaw oraz połączeń międzysystemowych 
sieci zgodnie z art. 194 TFUE;

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
– w jednakowym stopniu osoby 
indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa 
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni odnosić 
korzyści z niższych i przejrzystych cen 
energii, być objęci należytą ochroną oraz 
odpowiednio informowani poprzez 
zapewnienie łatwego dostępu do 
informacji; w tym celu wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ukończenia, w 
trybie pilnym, rynku wewnętrznego, 
osiągnięcia bezpieczeństwa dostaw oraz 
połączeń międzysystemowych sieci 
zgodnie z art. 194 TFUE;

Or. fr

Poprawka 689
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
– w jednakowym stopniu osoby 
indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa 
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni odnosić 
korzyści z niższych cen energii, być objęci 
należytą ochroną oraz odpowiednio 
informowani poprzez zapewnienie łatwego 

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
– w jednakowym stopniu osoby 
indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa 
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni odnosić 
korzyści z niższych cen energii, być objęci 
należytą ochroną oraz odpowiednio 
informowani poprzez zapewnienie łatwego 
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dostępu do informacji; w tym celu wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
ukończenia, w trybie pilnym, rynku 
wewnętrznego, osiągnięcia bezpieczeństwa 
dostaw oraz połączeń międzysystemowych 
sieci zgodnie z art. 194 TFUE;

dostępu do informacji; w tym celu wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
ukończenia, w trybie pilnym, rynku 
wewnętrznego, ustanowienia mechanizmu 
ochrony przed ubóstwem energetycznym i 
osiągnięcia bezpieczeństwa dostaw oraz 
połączeń międzysystemowych sieci 
zgodnie z art. 194 TFUE;

Or. fr

Poprawka 690
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
– w jednakowym stopniu osoby 
indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa 
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni odnosić 
korzyści z niższych cen energii, być objęci 
należytą ochroną oraz odpowiednio 
informowani poprzez zapewnienie łatwego 
dostępu do informacji; w tym celu wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
ukończenia, w trybie pilnym, rynku 
wewnętrznego, osiągnięcia bezpieczeństwa 
dostaw oraz połączeń międzysystemowych 
sieci zgodnie z art. 194 TFUE;

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
– w jednakowym stopniu osoby 
indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa 
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni odnosić 
korzyści z niższych cen energii, być objęci 
należytą ochroną oraz odpowiednio 
informowani poprzez zapewnienie łatwego 
i przejrzystego dostępu do informacji, a 
także doradztwo; podkreśla znaczenie 
podnoszenia świadomości w zakresie 
energii, tak aby zwiększać poczucie 
odpowiedzialności przy korzystaniu z 
energii; w tym celu wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ukończenia, w 
trybie pilnym, rynku wewnętrznego, 
osiągnięcia bezpieczeństwa dostaw oraz 
połączeń międzysystemowych sieci 
zgodnie z art. 194 TFUE;

Or. de

Poprawka 691
Martina Anderson
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
– w jednakowym stopniu osoby 
indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa 
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni odnosić 
korzyści z niższych cen energii, być objęci 
należytą ochroną oraz odpowiednio 
informowani poprzez zapewnienie łatwego 
dostępu do informacji; w tym celu wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
ukończenia, w trybie pilnym, rynku 
wewnętrznego, osiągnięcia bezpieczeństwa 
dostaw oraz połączeń międzysystemowych 
sieci zgodnie z art. 194 TFUE;

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
– w jednakowym stopniu osoby 
indywidualne, zwłaszcza osoby najbardziej 
podatne na zagrożenia w społeczeństwie, 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
branża przemysłowa – powinni być objęci 
należytą ochroną oraz odpowiednio 
informowani poprzez zapewnienie łatwego 
dostępu do informacji, a ponadto należy 
rozwiązać problem ich narażenia na 
rosnące i coraz bardziej niestabilne ceny 
energii; w tym celu wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ukończenia, w 
trybie pilnym, rynku wewnętrznego, 
osiągnięcia bezpieczeństwa dostaw oraz 
połączeń międzysystemowych sieci 
zgodnie z art. 194 TFUE;

Or. en

Poprawka 692
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
– w jednakowym stopniu osoby 
indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa 
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni odnosić 
korzyści z niższych cen energii, być objęci 
należytą ochroną oraz odpowiednio 
informowani poprzez zapewnienie łatwego 
dostępu do informacji; w tym celu wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
– w jednakowym stopniu osoby 
indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa 
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni odnosić 
korzyści z przejrzystych cen energii oraz 
odpowiednio informowani poprzez 
zapewnienie łatwego dostępu do informacji 
oraz ułatwienie tworzenia inicjatyw 
obywatelskich i zarządzania nimi, również 
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ukończenia, w trybie pilnym, rynku 
wewnętrznego, osiągnięcia bezpieczeństwa 
dostaw oraz połączeń międzysystemowych 
sieci zgodnie z art. 194 TFUE;

w ramach spółdzielni; w tym celu wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
ukończenia, w trybie pilnym, rynku 
wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 693
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
– w jednakowym stopniu osoby 
indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa 
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni odnosić 
korzyści z niższych cen energii, być objęci 
należytą ochroną oraz odpowiednio 
informowani poprzez zapewnienie łatwego 
dostępu do informacji; w tym celu wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
ukończenia, w trybie pilnym, rynku 
wewnętrznego, osiągnięcia bezpieczeństwa 
dostaw oraz połączeń międzysystemowych 
sieci zgodnie z art. 194 TFUE;

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
– w jednakowym stopniu osoby 
indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa 
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni odnosić 
korzyści z niższych kosztów energii dzięki 
lepszej efektywności energetycznej, a w 
dłuższej perspektywie – odnawialnych 
źródeł energii, a także z łatwego dostępu 
do informacji; w tym celu wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do ukończenia, w 
trybie pilnym, rynku wewnętrznego, 
osiągnięcia bezpieczeństwa dostaw oraz 
połączeń międzysystemowych sieci 
zgodnie z art. 194 TFUE;

Or. en

Poprawka 694
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
– w jednakowym stopniu osoby 

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
– w jednakowym stopniu osoby 
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indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa 
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni odnosić 
korzyści z niższych cen energii, być objęci 
należytą ochroną oraz odpowiednio 
informowani poprzez zapewnienie łatwego 
dostępu do informacji; w tym celu wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
ukończenia, w trybie pilnym, rynku 
wewnętrznego, osiągnięcia
bezpieczeństwa dostaw oraz połączeń 
międzysystemowych sieci zgodnie z art. 
194 TFUE;

indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa 
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni odnosić 
korzyści z możliwie najniższych i 
przejrzystych kosztów i cen energii, być 
objęci należytą ochroną oraz odpowiednio 
informowani poprzez łatwy dostęp do 
informacji; w tym celu zwraca się do 
Komisji i państw członkowskich o pilne 
ukończenie rynku wewnętrznego, 
osiągnięcie bezpieczeństwa dostaw oraz 
połączeń międzysystemowych sieci 
zgodnie z art. 194 TFUE;

Or. en

Poprawka 695
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
– w jednakowym stopniu osoby 
indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa 
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni odnosić 
korzyści z niższych cen energii, być objęci 
należytą ochroną oraz odpowiednio 
informowani poprzez zapewnienie łatwego 
dostępu do informacji; w tym celu wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
ukończenia, w trybie pilnym, rynku 
wewnętrznego, osiągnięcia bezpieczeństwa 
dostaw oraz połączeń międzysystemowych 
sieci zgodnie z art. 194 TFUE;

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
– w jednakowym stopniu osoby 
indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa 
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni być objęci 
należytą ochroną oraz odpowiednio 
informowani poprzez zapewnienie łatwego 
dostępu do informacji; zwraca uwagę, że 
ponoszone przez nich ryzyko ze względu 
na rosnące i coraz bardziej niestabilne 
ceny energii może prowadzić do trudności 
społeczno-ekonomicznych i powinno być 
przedmiotem działań naprawczych; w tym 
celu wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ukończenia, w trybie 
pilnym, rynku wewnętrznego, osiągnięcia 
bezpieczeństwa dostaw oraz połączeń 
międzysystemowych sieci zgodnie z art. 
194 TFUE;
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Or. en

Poprawka 696
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
– w jednakowym stopniu osoby 
indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa 
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni odnosić 
korzyści z niższych cen energii, być objęci 
należytą ochroną oraz odpowiednio 
informowani poprzez zapewnienie łatwego 
dostępu do informacji; w tym celu wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
ukończenia, w trybie pilnym, rynku 
wewnętrznego, osiągnięcia bezpieczeństwa 
dostaw oraz połączeń międzysystemowych 
sieci zgodnie z art. 194 TFUE;

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
– w jednakowym stopniu osoby 
indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa 
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni odnosić 
korzyści z niższych cen energii, być objęci 
należytą ochroną oraz odpowiednio 
informowani poprzez zapewnienie łatwego 
dostępu do informacji; ma to szczególne 
znaczenie dla ochrony wrażliwych 
odbiorców energii, zwłaszcza w państwach 
członkowskich, w których skutki kryzysu 
gospodarczego są najbardziej widoczne; w 
tym celu wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do do ukończenia, w trybie 
pilnym, rynku wewnętrznego, osiągnięcia 
bezpieczeństwa dostaw oraz połączeń 
międzysystemowych sieci zgodnie z art. 
194 TFUE;

Or. el

Poprawka 697
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Judith A. Merkies, Dan 
Jørgensen, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 23. podkreśla, że odbiorcy końcowi energii 
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– w jednakowym stopniu osoby 
indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa 
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni odnosić 
korzyści z niższych cen energii, być objęci 
należytą ochroną oraz odpowiednio 
informowani poprzez zapewnienie łatwego 
dostępu do informacji; w tym celu wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
ukończenia, w trybie pilnym, rynku 
wewnętrznego, osiągnięcia bezpieczeństwa 
dostaw oraz połączeń międzysystemowych 
sieci zgodnie z art. 194 TFUE;

– w jednakowym stopniu osoby 
indywidualne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz branża przemysłowa
– stanowią samo sedno wewnętrznego 
rynku energii i powinni oni odnosić 
korzyści z niższych cen energii, być objęci 
należytą ochroną oraz odpowiednio 
informowani poprzez zapewnienie łatwego 
dostępu do informacji; w tym celu wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zwrócenia szczególnej uwagi na ubóstwo 
energetyczne i proponuje przyjęcie 
specjalnej strategii obejmującej środki do 
zwalczania ubóstwa energetycznego, w 
tym możliwość rozpowszechniania 
najlepszych praktyk oraz stosowanie 
statystyk i wskaźników włącznie ze
wspólną dla całej UE definicją ubóstwa 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 698
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa do bezpiecznego, stabilnego i 
przystępnego cenowo zaopatrzenia w 
energię dla wszystkich Europejczyków;
dodaje, że ubóstwo energetyczne należy 
zwalczać przez zastosowanie skutecznych 
strategii; wskazuje, że w tym zakresie 
pomocna mogłaby być wymiana 
najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi UE;

Or. de

Poprawka 699
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że wysokie ceny 
europejskiej energii nie prowadzą do 
obniżenia całkowitej wielkości emisji, 
skutkują natomiast pogorszeniem 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla potrzebę znalezienia 
sposobu na obniżenie cen energii przy 
jednoczesnym obniżeniu całkowitej 
wielkości emisji; podkreśla, że 
zapewnienie wszystkim dostępu do energii 
po przystępnych cenach powinno być dla 
UE priorytetem i stanowić jeden z celów 
polityki w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, bezpieczeństwa dostaw i 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 700
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że UE potrzebuje spójnej 
polityki w zakresie przystępności cen 
energii, aby zagwarantować, że 
modernizacja rynków i infrastruktury 
zaspokoi potrzeby obywateli, a także że 
istnieje potrzeba przejrzystości i 
rozliczalności przeprowadzonych 
inwestycji; podkreśla, że odzyskiwanie 
kosztów polityki energetycznej powinno 
odbywać się w jak najbardziej uczciwy
sposób; przypomina, że należy 
propagować zaangażowanie odbiorców, a 
w dystrybucyjnych ocenach skutków 
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polityki unijnej i krajowej należy 
wprowadzić wyraźne rozróżnienie między 
poszczególnymi grupami odbiorców, tak 
aby dopasować inicjatywy w sposób 
zwiększający szanse na sukces;

Or. en

Poprawka 701
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. stoi na stanowisku, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na ubóstwo 
energetyczne; uważa, że każdego powinno 
być stać na energię i wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, a także władze 
lokalne i właściwe organy społeczne, do 
współpracy nad dopasowanymi 
rozwiązaniami służącymi zwalczaniu 
zjawisk takich jak ubóstwo w zakresie 
energii elektrycznej i ogrzewania, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
gospodarstw domowych o niskich 
dochodach, które najbardziej odczuwają 
wzrost cen energii;

Or. en

Poprawka 702
Linda McAvan, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, 
Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, 
Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23a. zauważa, że energia jest podstawową 
usługą objętą protokołem nr 26 w sprawie 
usług świadczonych w interesie ogólnym, 
dołączonym do traktatów lizbońskich, 
która wymaga wysokiego poziomu 
przystępności; podkreśla, że ramy na 2030 
r. muszą uwzględniać zasadę 
przystępności i unikać dyskryminacji 
odbiorców szczególnie podatnych na 
zagrożenia, zwłaszcza tych o niskich 
dochodach; zwraca się zatem do Komisji o 
nadanie większego priorytetu społeczno-
gospodarczemu wymiarowi 
zrównoważonego rozwoju i wprowadzenie
środków ukierunkowanych na 
dystrybucyjny wpływ jej polityk;

Or. en

Poprawka 703
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

skreślony

Or. en



PE523.089v01-00 54/90 AM\1009827PL.doc

PL

Poprawka 704
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczająco elastyczne zdolności 
umożliwiające zaspokojenie popytu w 
momentach szczytowych i w okresach 
trudności (politycznych lub 
technologicznych) oraz że należy zatem 
utworzyć i podtrzymywać zapas, rezerwę 
zdolności lub zarządzanie popytem; 
podkreśla potrzebę składowania i 
zwiększonej elastyczności sieci w 
odpowiedzi na nieciągłość niektórych 
źródeł energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 705
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć lub
podtrzymywać takie zdolności przy użyciu 
połączonych ze sobą mechanizmów 
zdolności, charakteryzujących się 
skutecznością, przejrzystością, 
neutralnością techniczną i 
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niedyskryminującym charakterem; 
podkreśla potrzebę składowania i 
zwiększonej elastyczności sieci w 
odpowiedzi na nieciągłość niektórych 
źródeł energii odnawialnej;

Or. fr

Poprawka 706
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych); 
podkreśla potrzebę niezależności krajów 
trzecich i odpowiedniej wielkości zapasu, 
a także środków dotyczących efektywności 
energetycznej, zarządzania po stronie 
popytu, połączeń międzysystemowych, 
inteligentnych sieci dystrybucyjnych oraz 
składowania;

Or. en

Poprawka 707
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych, a także w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 



PE523.089v01-00 56/90 AM\1009827PL.doc

PL

że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas i rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania energii i rezerwy 
mocy w razie potrzeby, a także 
zwiększonej elastyczności i dynamiki sieci 
w odpowiedzi na nieciągłość niektórych 
źródeł energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 708
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; dodaje, że dla 
zabezpieczenia dostaw energii w Europie 
przede wszystkim należy wykorzystać 
wszystkie rozwiązania alternatywne, takie 
jak inwestycje w infrastrukturę czy 
ściślejszą współpracę w zakresie promocji
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej; podkreśla, że dla 
ekonomicznego zabezpieczenia tych
zdolności w coraz większym stopniu 
konieczne jest tworzenie stabilnych ram 
politycznych; domaga się modelu rynku 
energii ukierunkowanego na 
długoterminowe cele polityki 
energetycznej i klimatycznej Unii, który 
umożliwia integrację technologii w 
dziedzinie energii odnawialnej z
osiągnięciem gotowości wewnętrznego 
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rynku energii;

Or. de

Poprawka 709
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania, szybkiej dostępności 
rezerw energetycznych i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

Or. fi

Poprawka 710
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw energii, muszą 
istnieć wystarczające zdolności 
umożliwiające zaspokojenie popytu w 
momentach szczytowych i w okresach 
trudności (politycznych lub 
technologicznych) oraz że należy zatem 
utworzyć i podtrzymywać zapas lub 
rezerwę zdolności w sposób efektywny pod 
względem ekonomicznym; podkreśla 
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nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

potrzebę składowania, elastycznych paliw 
zapasowych (takich jak gaz) i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej (zwłaszcza energii słonecznej 
i wiatrowej);

Or. en

Poprawka 711
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności, najlepiej za 
pośrednictwem rodzimych źródeł energii; 
podkreśla potrzebę składowania i 
zwiększonej elastyczności sieci w 
odpowiedzi na nieciągłość niektórych 
źródeł energii odnawialnej;

Or. es

Poprawka 712
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
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zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych); w 
tym względzie podkreśla znaczenie 
poddania analizie systemu adekwatności 
krajowych mocy wytwórczych w 
perspektywie krótko- i długoterminowej, 
mając na uwadze wszystkie elastyczne 
zasoby, które mogłyby przyczynić się do 
adekwatności systemu przed dokonaniem 
oceny adekwatności wytwarzania; w tym 
względzie wzywa do dalszych wysiłków w 
obszarze rozwoju i wprowadzenia 
dodatkowych źródeł elastyczności, takich 
jak technologie składowania energii i 
reagowanie po stronie popytu;

Or. en

Poprawka 713
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

24. zwraca uwagę, że muszą istnieć 
wystarczająco elastyczne zdolności 
umożliwiające zaspokojenie popytu w 
momentach szczytowych; podkreśla 
potrzebę rozwiązań po stronie popytu, 
takich jak środki w zakresie efektywności 
energetycznej, składowanie, programy 
reagowania na popyt, poprawa 
przepustowości połączeń 
międzysystemowych na szczeblu 
regionalnym, a także elastyczne źródła 
energii odnawialnej w połączeniu z 
inteligentnymi sieciami dystrybucyjnymi;

Or. en
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Poprawka 714
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

24. zwraca uwagę, że bezpieczeństwo 
dostaw energii elektrycznej stanowi 
zasadniczy aspekt europejskiego 
bezpieczeństwa dostaw; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej; zwraca uwagę, że aby 
zapewnić bezpieczeństwo dostaw, muszą 
istnieć wystarczające zdolności 
umożliwiające zaspokojenie popytu w 
momentach szczytowych i w okresach 
trudności (politycznych lub 
technologicznych) oraz że należy zatem 
utworzyć i podtrzymywać zapas lub 
rezerwę zdolności; podkreśla potrzebę 
składowania i zwiększonej elastyczności 
sieci w odpowiedzi na nieciągłość 
niektórych źródeł energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 715
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
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potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
rosnącą podaż niektórych źródeł energii 
odnawialnej charakteryzujących się 
nieciągłością;

Or. de

Poprawka 716
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczająco stabilne zdolności 
umożliwiające zaspokojenie popytu w 
momentach szczytowych i w okresach 
trudności (politycznych lub 
technologicznych) oraz że należy zatem 
utworzyć i podtrzymywać zapas lub 
rezerwę zdolności; podkreśla potrzebę 
składowania, mocy rezerwowych i 
zwiększonej elastyczności sieci w 
odpowiedzi na nieciągłość niektórych 
źródeł energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 717
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczająco stabilne zdolności 
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zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

umożliwiające zaspokojenie popytu w 
momentach szczytowych i w okresach 
trudności (politycznych lub 
technologicznych) oraz że należy zatem 
utworzyć i podtrzymywać zapas lub 
rezerwę zdolności; podkreśla potrzebę 
składowania, mocy rezerwowych i 
zwiększonej elastyczności sieci w 
odpowiedzi na nieciągłość niektórych 
źródeł energii odnawialnej; wzywa zatem 
Komisję do przygotowania wytycznych w 
sprawie wykorzystywania i rozwoju 
wszystkich elastycznych zasobów;

Or. en

Poprawka 718
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, 
Chris Davies, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, musi istnieć 
wystarczająco elastyczne zrównoważenie 
w momentach szczytowego popytu i 
problemów (politycznych lub 
technologicznych) oraz że elastyczność 
można skutecznie zapewnić poprzez 
transgraniczny handel i połączenia 
międzysystemowe, efektywniejsze 
wykorzystywanie istniejącego zapasu 
zdolności i elastyczne elektrownie, a także 
zarządzanie po stronie popytu; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności ze strony sieci w odpowiedzi 
na zmienność niektórych źródeł energii 
odnawialnej oraz w celu dostosowania 
zmiennych dostaw do elastycznego 
popytu;

Or. en
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Poprawka 719
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności w momentach 
szczytowego popytu i w okresach 
problemów politycznych lub 
technologicznych oraz że należy zatem 
utworzyć i podtrzymywać zapas oraz
rezerwę zdolności; podkreśla potrzebę 
posiadania zdolności składowania energii 
i zwiększonej elastyczności ze strony sieci 
w odpowiedzi na nieciągłość niektórych 
źródeł energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 720
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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Or. es

Poprawka 721
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczająco elastyczne zdolności 
umożliwiające zaspokojenie popytu w 
momentach szczytowych i w okresach 
trudności (politycznych, technicznych lub 
ekonomicznych) oraz że należy zatem 
utworzyć i podtrzymywać zapas, rezerwę 
zdolności, zdolność składowania i 
zarządzanie popytem; podkreśla potrzebę 
odpowiednich zdolności składowania i 
zwiększonej elastyczności sieci w 
odpowiedzi na nieciągłość niektórych 
źródeł energii odnawialnej; zwraca uwagę, 
że badania, rozwój i inwestycje w obszarze 
technologii i zastosowań składowania 
będą pomocne w ułatwieniu pomyślnej 
integracji nieciągłych odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej z siecią;

Or. en

Poprawka 722
Peter Liese, Monika Hohlmeier, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 

24. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, muszą istnieć 
wystarczające zdolności umożliwiające 
zaspokojenie popytu w momentach 
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szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej;

szczytowych i w okresach trudności 
(politycznych lub technologicznych) oraz 
że należy zatem utworzyć i podtrzymywać 
zapas lub rezerwę zdolności; podkreśla 
potrzebę składowania i zwiększonej 
elastyczności sieci w odpowiedzi na 
nieciągłość niektórych źródeł energii 
odnawialnej i zwraca się do Komisji o 
przedstawienie konkretnych propozycji w 
tym względzie;

Or. en

Poprawka 723
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zwraca uwagę, że fizyczna integracja 
infrastruktury energetycznej między 
państwami członkowskimi jest wstępnym 
warunkiem odpowiedniego 
funkcjonowania rynków energii; uważa, 
że stabilny system regulacyjny 
propagujący długoterminowe inwestycje w 
infrastrukturę energetyczną ma 
zasadnicze znaczenie dla sprawnego 
wdrożenia infrastruktury przynoszącej 
korzyści dla wszystkich uczestników rynku 
w perspektywie 2030 roku i później;

Or. en

Poprawka 724
Niki Tzavela, Bogusław Sonik

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24a. przypomina o planie działania 
Komisji w zakresie energii, w którym 
stwierdzono, że „gaz będzie miał 
decydujące znaczenie w przekształcaniu 
systemu energii”, i w tym względzie uznaje 
potencjał gazu ziemnego, który zapewnia
zmienność i elastyczność w systemie 
dostaw energii;

Or. en

Poprawka 725
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie będące wyspami 
energetycznymi wciąż są całkowicie 
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych, i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co 
pogarsza ich konkurencyjność; podkreśla, 
że bez zasadniczych inwestycji w 
infrastrukturę zobowiązanie Unii 
Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione i w przypadku tych państw 
członkowskich zostanie ono złamane; w 
związku z powyższym popiera szybkie 
ukończenie wewnętrznego rynku energii;

25. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie będące wyspami 
energetycznymi wciąż są całkowicie 
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych, są uzależnione 
od dostaw energii z państw trzecich i nadal 
płacą wyższe ceny za zasoby energetyczne, 
co pogarsza ich konkurencyjność i czyni z 
nich obiekt potencjalnych zewnętrznych 
nacisków politycznych i gospodarczych;
podkreśla, że bez zasadniczych inwestycji 
w infrastrukturę zobowiązanie Unii 
Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione i w przypadku tych państw 
członkowskich zostanie ono złamane; w 
związku z powyższym popiera szybkie 
ukończenie wewnętrznego rynku energii;

Or. bg
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Poprawka 726
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie będące wyspami 
energetycznymi wciąż są całkowicie 
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych, i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co 
pogarsza ich konkurencyjność; podkreśla, 
że bez zasadniczych inwestycji w 
infrastrukturę zobowiązanie Unii 
Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione i w przypadku tych państw 
członkowskich zostanie ono złamane; w 
związku z powyższym popiera szybkie 
ukończenie wewnętrznego rynku energii;

25. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie będące wyspami 
energetycznymi wciąż są całkowicie 
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych, a tym samym 
pozostają zależne od jednego dostawcy i 
nadal płacą wyższe ceny za zasoby 
energetyczne, co pogarsza ich 
konkurencyjność, nakładając znaczne 
obciążenie na odbiorców, zwłaszcza tych, 
którzy są szczególnie podatni na 
zagrożenia; podkreśla, że bez zasadniczych 
inwestycji w infrastrukturę zobowiązanie 
Unii Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., z trudem może 
zostać wypełnione w przypadku tych 
państw członkowskich; w związku z 
powyższym popiera szybkie wdrożenie 
wykazu projektów, będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, który został 
przyjęty w październiku 2013 r.; zwraca 
uwagę, że uzupełnieniem dla 
infrastruktury powinno być pełne 
wdrożenie trzeciego pakietu 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 727
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zauważa, że niektóre państwa 25. zauważa, że niektóre państwa 
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członkowskie będące wyspami 
energetycznymi wciąż są całkowicie 
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych, i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co 
pogarsza ich konkurencyjność; podkreśla, 
że bez zasadniczych inwestycji w 
infrastrukturę zobowiązanie Unii 
Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione i w przypadku tych państw 
członkowskich zostanie ono złamane; w 
związku z powyższym popiera szybkie 
ukończenie wewnętrznego rynku energii;

członkowskie będące wyspami 
energetycznymi wciąż są całkowicie 
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co 
pogarsza ich konkurencyjność; podkreśla, 
że bez zasadniczych inwestycji w 
infrastrukturę zobowiązanie Unii
Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione; w związku z powyższym 
popiera szybkie ukończenie wewnętrznego
rynku energii;

Or. pt

Poprawka 728
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie będące wyspami 
energetycznymi wciąż są całkowicie 
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych, i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co 
pogarsza ich konkurencyjność; podkreśla, 
że bez zasadniczych inwestycji w 
infrastrukturę zobowiązanie Unii 
Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione i w przypadku tych państw 
członkowskich zostanie ono złamane; w 
związku z powyższym popiera szybkie 
ukończenie wewnętrznego rynku energii;

25. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie będące wyspami 
energetycznymi wciąż są całkowicie 
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co 
pogarsza ich konkurencyjność; podkreśla, 
że bez zasadniczych inwestycji w 
infrastrukturę zobowiązanie Unii 
Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione; w związku z powyższym 
popiera szybkie ukończenie wewnętrznego 
rynku energii do końca 2014 r.;

Or. en
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Poprawka 729
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie będące wyspami 
energetycznymi wciąż są całkowicie 
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych, i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co 
pogarsza ich konkurencyjność; podkreśla, 
że bez zasadniczych inwestycji w 
infrastrukturę zobowiązanie Unii 
Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione i w przypadku tych państw 
członkowskich zostanie ono złamane; w 
związku z powyższym popiera szybkie 
ukończenie wewnętrznego rynku energii;

25. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie będące wyspami 
energetycznymi wciąż są całkowicie 
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co 
pogarsza ich konkurencyjność; podkreśla, 
że bez zasadniczych inwestycji w 
infrastrukturę zobowiązanie Unii 
Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione i w przypadku tych państw 
członkowskich zostanie ono złamane; w 
związku z powyższym popiera szybkie 
ukończenie wewnętrznego rynku energii i 
pochwala wykaz projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
przedstawiony przez Komisję Europejską;

Or. en

Poprawka 730
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie będące wyspami 
energetycznymi wciąż są całkowicie 
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych, i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co 
pogarsza ich konkurencyjność; podkreśla, 
że bez zasadniczych inwestycji w 

25. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie będące wyspami 
energetycznymi wciąż są całkowicie 
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co 
pogarsza ich rozwój społeczno-
gospodarczy; podkreśla, że bez 
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infrastrukturę zobowiązanie Unii 
Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione i w przypadku tych państw 
członkowskich zostanie ono złamane; w 
związku z powyższym popiera szybkie 
ukończenie wewnętrznego rynku energii;

zasadniczych inwestycji w infrastrukturę 
zobowiązanie Unii Europejskiej, aby żadne 
państwo członkowskie nie pozostało 
odizolowane od sieci UE do 2015 r., nie 
może zostać wypełnione i w przypadku 
tych państw członkowskich zostanie ono 
złamane; w związku z powyższym popiera 
szybkie ukończenie wewnętrznego rynku 
energii;

Or. en

Poprawka 731
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie będące wyspami 
energetycznymi wciąż są całkowicie
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych, i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co 
pogarsza ich konkurencyjność; podkreśla, 
że bez zasadniczych inwestycji w 
infrastrukturę zobowiązanie Unii 
Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione i w przypadku tych państw 
członkowskich zostanie ono złamane; w 
związku z powyższym popiera szybkie 
ukończenie wewnętrznego rynku energii;

25. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie będące wyspami 
energetycznymi lub dość słabo 
zintegrowane z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii wciąż są w znacznym 
stopniu odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co 
pogarsza ich konkurencyjność; podkreśla, 
że bez zasadniczych inwestycji w 
infrastrukturę zobowiązanie Unii 
Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione i w przypadku tych państw 
członkowskich zostanie ono złamane; w 
związku z powyższym popiera szybkie 
ukończenie wewnętrznego rynku energii;

Or. en

Poprawka 732
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera
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Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie będące wyspami 
energetycznymi wciąż są całkowicie 
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych, i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co 
pogarsza ich konkurencyjność; podkreśla, 
że bez zasadniczych inwestycji w 
infrastrukturę zobowiązanie Unii 
Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione i w przypadku tych państw 
członkowskich zostanie ono złamane; w 
związku z powyższym popiera szybkie 
ukończenie wewnętrznego rynku energii;

25. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie będące wyspami 
energetycznymi wciąż są całkowicie 
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co 
pogarsza ich konkurencyjność; podkreśla, 
że bez zasadniczych inwestycji w 
infrastrukturę zobowiązanie Unii 
Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione i w przypadku tych państw 
członkowskich zostanie ono złamane; w 
związku z powyższym popiera szybkie 
ukończenie wewnętrznego rynku energii i 
nadanie priorytetu, jak ustalono na 
majowym posiedzeniu Rady, celowi 
stworzenia połączeń międzysystemowych 
co najmniej na poziomie 10% 
zainstalowanej mocy;

Or. en

Poprawka 733
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie będące wyspami 
energetycznymi wciąż są całkowicie 
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych, i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co 
pogarsza ich konkurencyjność; podkreśla, 
że bez zasadniczych inwestycji w 

25. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie oraz niektóre wyspy i 
obszary peryferyjne, które stanowią wyspy 
energetyczne, wciąż są całkowicie 
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co 
pogarsza ich konkurencyjność; podkreśla, 
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infrastrukturę zobowiązanie Unii 
Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione i w przypadku tych państw 
członkowskich zostanie ono złamane; w 
związku z powyższym popiera szybkie 
ukończenie wewnętrznego rynku energii;

że bez zasadniczych inwestycji w 
infrastrukturę i w podłączenie tych państw 
członkowskich i regionów do sieci 
energetycznych w Europie 
kontynentalnej, zobowiązanie Unii 
Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione i w przypadku tych państw 
członkowskich zostanie ono złamane; w 
związku z powyższym popiera szybkie 
ukończenie wewnętrznego rynku energii;

Or. el

Poprawka 734
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie będące wyspami 
energetycznymi wciąż są całkowicie 
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych, i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co 
pogarsza ich konkurencyjność; podkreśla, 
że bez zasadniczych inwestycji w 
infrastrukturę zobowiązanie Unii 
Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione i w przypadku tych państw 
członkowskich zostanie ono złamane; w 
związku z powyższym popiera szybkie 
ukończenie wewnętrznego rynku energii;

25. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie będące wyspami 
energetycznymi wciąż są całkowicie 
odizolowane od europejskich sieci 
gazowych i elektrycznych i nadal płacą 
wyższe ceny za zasoby energetyczne, co 
pogarsza ich konkurencyjność; proponuje, 
aby te państwa członkowskie mogły 
skorzystać w szczególności ze środków w 
zakresie efektywności energetycznej i 
rozwoju odnawialnych źródeł energii;
podkreśla, że bez zasadniczych inwestycji 
w infrastrukturę zobowiązanie Unii 
Europejskiej, aby żadne państwo 
członkowskie nie pozostało odizolowane 
od sieci UE do 2015 r., nie może zostać 
wypełnione;

Or. en

Poprawka 735
Konrad Szymański, Niki Tzavela
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Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla znaczny potencjał systemu 
ciepłowniczego i chłodniczego w poprawie 
efektywności energetycznej poprzez odzysk 
ciepła z procesu wytwarzania energii 
elektrycznej w elektrowniach 
kogeneracyjnych, spalarniach odpadów i 
w przemysłowych procesach 
energetycznych, które w innym razie 
ulegałoby utracie; ponadto stanowi on 
zintegrowane rozwiązanie w obszarach 
miejskich, które pozwala UE ograniczyć 
zależność id importu i utrzymać koszty 
ogrzewania i chłodzenia na poziomie 
przystępnym dla obywateli;

Or. en

Poprawka 736
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla znaczenie ukończenia 
południowego korytarza gazowego; w tym 
względzie pochwala decyzję dotyczącą
gazociągu transadriatyckiego jako opcję 
najbardziej racjonalną pod względem 
kosztów i elastyczną; podkreśla znaczenie 
integracji międzysystemowych rurociągów
Grecja-Bułgaria oraz Grecja-Włochy na 
europejskim wewnętrznym rynku energii 
oraz innej odpowiedniej infrastruktury w 
celu ułatwienia przepływu gazu ziemnego 
z Europy Południowej na rynki Europy 
Środkowej;

Or. en
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Poprawka 737
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. uznaje, że rozszerzenie przepisów 
dotyczących wewnętrznego rynku energii 
na Europę Południowo-Wschodnią i 
Wschodnią jest niezbędne dla 
bezpieczeństwa energetycznego UE i z 
tego względu zwraca się do Komisji o 
utrzymanie wsparcia politycznego i 
finansowego dla Wspólnoty 
Energetycznej;

Or. en

Poprawka 738
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do Komisji, aby ta zbadała 
potencjał składowania energii w UE oraz 
różne możliwe technologie w tym zakresie;

skreślony

Or. en

Poprawka 739
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 26
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Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do Komisji, aby ta zbadała 
potencjał składowania energii w UE oraz 
różne możliwe technologie w tym zakresie;

26. zwraca się do Komisji, aby ta zbadała 
potencjał, a także opracowała program 
finansowania badań dotyczących 
składowania energii w UE, oraz aby 
zbadała różne możliwe technologie w tym 
zakresie;

Or. bg

Poprawka 740
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do Komisji, aby ta zbadała 
potencjał składowania energii w UE oraz 
różne możliwe technologie w tym zakresie;

26. zwraca się do Komisji, aby ta 
przedstawiła propozycje odpowiednich 
ram regulujących rozwój oraz zapłatę za 
rozwiązania z zakresu składowania
energii, a także za powiązane programy
badawczo-rozwojowe;

Or. en

Poprawka 741
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do Komisji, aby ta zbadała 
potencjał składowania energii w UE oraz 
różne możliwe technologie w tym zakresie;

26. zwraca się do Komisji, aby ta zbadała 
potencjał składowania energii w UE oraz 
różne możliwe technologie w tym zakresie; 
ponadto zwraca się do Komisji o 
intensyfikację wymiany informacji i 
najlepszych praktyk ze Stanami 
Zjednoczonymi i z Kanadą w zakresie 
technologii CCS;



PE523.089v01-00 76/90 AM\1009827PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 742
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do Komisji, aby ta zbadała 
potencjał składowania energii w UE oraz 
różne możliwe technologie w tym zakresie;

26. zwraca się do Komisji, aby ta zbadała 
potencjał składowania energii w UE w celu 
możliwie najszerszego stosowania energii 
odnawialnej, zarówno w zakresie 
składowania tej energii, jak i 
wyrównywania wahań zasilania, oraz 
różne możliwe technologie w tym zakresie;

Or. de

Poprawka 743
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do Komisji, aby ta zbadała 
potencjał składowania energii w UE oraz 
różne możliwe technologie w tym zakresie;

26. zwraca się do Komisji, aby ta zbadała 
potencjał oraz różne możliwe technologie
składowania energii w UE; podkreśla
istotną rolę pojazdów elektrycznych w 
składowaniu zapasów odnawialnej energii 
elektrycznej i w równoważeniu sieci
energetycznych w momentach niedoborów 
i szczytu zużycia;

Or. en

Poprawka 744
Seán Kelly
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Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do Komisji, aby ta zbadała 
potencjał składowania energii w UE oraz 
różne możliwe technologie w tym zakresie;

26. zwraca się do Komisji, aby ta zbadała 
potencjał i różne możliwe technologie 
składowania energii w UE, zwłaszcza w 
zakresie ogrzewania i energii elektrycznej, 
w celu wspierania bardziej 
zintegrowanego podejścia do dostaw i 
popytu na energię;

Or. en

Poprawka 745
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do Komisji, aby ta zbadała 
potencjał składowania energii w UE oraz 
różne możliwe technologie w tym zakresie;

26. zwraca się do Komisji, aby ta zbadała 
potencjał składowania energii w UE oraz 
różne możliwe technologie w tym zakresie, 
przynajmniej te związane z energią 
elektryczną i składowaniem ciepła w UE, 
w celu wspierania bardziej 
zintegrowanego podejścia do popytu i 
podaży dotyczących energii;

Or. es

Poprawka 746
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do Komisji, aby ta zbadała 
potencjał składowania energii w UE oraz 

26. zwraca się do Komisji, aby ta zbadała 
potencjał składowania energii w UE, 
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różne możliwe technologie w tym zakresie; traktując priorytetowo technologie, które 
umożliwiłyby zrównoważone korzystanie 
z rodzimych zasobów energii, oraz różne 
możliwe technologie w tym zakresie;

Or. es

Poprawka 747
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 
i spójnego rynku energii, oraz podkreśla, 
że należy przeprowadzić inwestycje na 
dużą skalę równolegle z inwestycjami w 
regionalne a nawet lokalne sieci;

skreślony

Or. en

Poprawka 748
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na wszystkich 
poziomach sieci na cele wytwarzania, 
przesyłu, dystrybucji i składowania energii 
jest kwestią zasadniczą dla stabilnego, 
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i spójnego rynku energii, oraz podkreśla, 
że należy przeprowadzić inwestycje na 
dużą skalę równolegle z inwestycjami w 
regionalne a nawet lokalne sieci;

zintegrowanego i spójnego rynku energii, 
oraz podkreśla, że należy przeprowadzić 
inwestycje na dużą skalę równolegle z 
inwestycjami w regionalne a nawet lokalne 
sieci; przypomina, że odpowiednie 
dostosowanie infrastruktury sieci może 
przeciwdziałać rosnącym cenom energii i 
wzrostowi uzależnienia od importu 
energii; przypomina, że w ramach 
wykorzystania inteligentnych technologii 
należy uwzględnić wszystkie kwestie 
związane z ochroną danych;

Or. de

Poprawka 749
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 
i spójnego rynku energii, oraz podkreśla, 
że należy przeprowadzić inwestycje na 
dużą skalę równolegle z inwestycjami w 
regionalne a nawet lokalne sieci;

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 
i spójnego rynku energii, przy 
zdywersyfikowanych źródłach dostaw, 
oraz podkreśla, że należy przeprowadzić 
inwestycje na dużą skalę równolegle z 
inwestycjami w regionalne a nawet lokalne 
sieci; podkreśla, że inwestycje w 
infrastrukturę służące osiągnięciu tych 
celów powinny uzyskać wsparcie UE na 
każdym etapie wdrażania, zgodnie z 
nowymi wytycznymi dotyczącymi 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej i instrumentu pt. „Łącząc 
Europę”;

Or. en
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Poprawka 750
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 
i spójnego rynku energii, oraz podkreśla, 
że należy przeprowadzić inwestycje na 
dużą skalę równolegle z inwestycjami w 
regionalne a nawet lokalne sieci;

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii, zarówno w obszarze 
ogrzewania, jak i energii elektrycznej, jest 
kwestią zasadniczą dla stabilnego, 
zintegrowanego i spójnego rynku energii, 
oraz podkreśla, że należy przeprowadzić 
inwestycje na dużą skalę równolegle z 
inwestycjami w regionalne a nawet lokalne 
sieci;

Or. en

Poprawka 751
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 
i spójnego rynku energii, oraz podkreśla, 
że należy przeprowadzić inwestycje na 
dużą skalę równolegle z inwestycjami w 
regionalne a nawet lokalne sieci;

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu (zwłaszcza 
transgranicznych rurociągów 
międzysystemowych do przesyłu gazu i 
energii elektrycznej), dystrybucji i 
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 
i spójnego rynku energii, na którym należy 
unikać wszelkich negatywnych skutków, 
takich jak nieplanowane przepływy 
energii; podkreśla, że należy 
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przeprowadzić inwestycje na dużą skalę 
równolegle z inwestycjami w regionalne a 
nawet lokalne sieci;

Or. en

Poprawka 752
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 
i spójnego rynku energii, oraz podkreśla,
że należy przeprowadzić inwestycje na 
dużą skalę równolegle z inwestycjami w 
regionalne a nawet lokalne sieci;

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 
i spójnego rynku energii, oraz podkreśla, 
że należy przeprowadzić inwestycje na 
dużą skalę równolegle z inwestycjami w 
regionalne a nawet lokalne sieci; zauważa 
w związku z tym, że zdecentralizowane 
dostawy energii odnawialnej zmniejszają 
potrzebę budowy nowych linii 
przesyłowych, a tym samym zmniejszają 
związane z tym koszty, ponieważ 
zdecentralizowane technologie − które 
można bezpośrednio zintegrować w 
domach, miastach i oddalonych obszarach 
− są znacznie bliżej użytkowników 
końcowych;

Or. en

Poprawka 753
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 
i spójnego rynku energii, oraz podkreśla, 
że należy przeprowadzić inwestycje na 
dużą skalę równolegle z inwestycjami w 
regionalne a nawet lokalne sieci;

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury oraz 
inteligentnych sieci na cele wytwarzania, 
przesyłu, dystrybucji i składowania energii 
jest kwestią zasadniczą dla stabilnego, 
zintegrowanego i spójnego rynku energii, 
oraz podkreśla, że należy przeprowadzić 
inwestycje na dużą skalę równolegle z 
inwestycjami w regionalne a nawet lokalne 
sieci;

Or. en

Poprawka 754
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 
i spójnego rynku energii, oraz podkreśla, 
że należy przeprowadzić inwestycje na 
dużą skalę równolegle z inwestycjami w 
regionalne a nawet lokalne sieci;

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 
i spójnego rynku energii, oraz podkreśla, 
że należy przeprowadzić inwestycje na 
dużą skalę równolegle z inwestycjami w 
regionalne i lokalne sieci; podkreśla w tym 
kontekście, że szczególną uwagę należy 
zwrócić na poziom dystrybucji, ponieważ 
w wyniku rosnącej decentralizacji dostaw 
energii potrzeby inwestycyjne przechodzą 
z poziomu przesyłu na poziom dystrybucji;

Or. en
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Poprawka 755
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 
i spójnego rynku energii, oraz podkreśla, 
że należy przeprowadzić inwestycje na 
dużą skalę równolegle z inwestycjami w 
regionalne a nawet lokalne sieci;

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii, zarówno w obszarze 
ogrzewania, jak i energii elektrycznej, jest 
kwestią zasadniczą dla stabilnego, 
zintegrowanego i spójnego rynku energii, 
oraz podkreśla, że należy przeprowadzić 
inwestycje na dużą skalę równolegle z 
inwestycjami w regionalne a nawet lokalne 
sieci;

Or. en

Poprawka 756
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 
i spójnego rynku energii, oraz podkreśla, 
że należy przeprowadzić inwestycje na 
dużą skalę równolegle z inwestycjami w 
regionalne a nawet lokalne sieci;

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 
i spójnego rynku energii, oraz podkreśla, 
że należy przeprowadzić inwestycje na 
dużą skalę równolegle z inwestycjami w 
regionalne a nawet lokalne sieci; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem 
instrument pt. „Łącząc Europę”, który ma 
na celu przyspieszenie inwestycji w 
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zakresie sieci transeuropejskich i
przyciągnięcie funduszy zarówno z 
sektora publicznego, jak i prywatnego;

Or. en

Poprawka 757
Inés Ayala Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 
i spójnego rynku energii, oraz podkreśla, 
że należy przeprowadzić inwestycje na 
dużą skalę równolegle z inwestycjami w 
regionalne a nawet lokalne sieci;

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 
i spójnego rynku energii, oraz podkreśla, 
że należy przeprowadzić inwestycje na 
dużą skalę równolegle z inwestycjami w 
regionalne a nawet lokalne sieci; jest 
przekonany, że UE i państwa 
członkowskie powinny promować 
wsparcie finansowe dla projektów 
demonstracyjnych w odniesieniu do
technologii, które nie mogą otrzymać 
wsparcia ze strony rynku;

Or. es

Poprawka 758
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 

27. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury energetycznej oraz 
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budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 
i spójnego rynku energii, oraz podkreśla, 
że należy przeprowadzić inwestycje na 
dużą skalę równolegle z inwestycjami w 
regionalne a nawet lokalne sieci;

budowanie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury na cele 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
składowania energii jest kwestią 
zasadniczą dla stabilnego, zintegrowanego 
i spójnego rynku energii, oraz podkreśla, 
że należy przeprowadzić inwestycje na 
dużą skalę równolegle z inwestycjami w 
regionalne a nawet lokalne sieci; zwraca 
uwagę, że władze lokalne i regionalne 
mają do odegrania ważną rolę w procesie 
przechodzenia do gospodarki 
niskoemisyjnej oraz dysponują
potencjałem w zapewnieniu konkretnych 
rozwiązań w zakresie wykorzystania 
ewentualnych oszczędności energii w 
sektorach budownictwa i transportu, a 
także w oddziaływaniu na zachowania 
odbiorców;

Or. en

Poprawka 759
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. przypomina o istotnym wkładzie 
skroplonego gazu ziemnego (LNG) i 
terminali oraz floty LNG w unijne 
dostawy energii i wzywa do zacieśnienia 
współpracy z głównymi dostawcami, a 
także z obecnymi i przyszłymi odbiorcami;

Or. en

Poprawka 760
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

27a. dostrzega korzyści płynące z rozwoju
w różnych sektorach morskich, np. 
rozwoju morskich instalacji 
energetycznych oraz morskiego górnictwa 
surowców mineralnych, a także wagę 
przyciągania inwestycji w tych obszarach; 
podkreśla jednak, że przy realizacji tych 
działań należy przede wszystkim zwrócić 
uwagę na unikanie szkód dla środowiska; 
w tym kontekście wspiera rozwój 
planowania przestrzennego obszarów 
morskich (PPOM) i zintegrowanego 
zarządzania strefą przybrzeżną (ICZM) 
jako sposobów na osiągniecie spójnego i 
skutecznego wykorzystania przestrzeni 
morskiej;

Or. en

Poprawka 761
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Jo 
Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. przypomina, że w konkluzjach Rady 
Europejskiej z 2002 r. wyznaczono 
niewiążący cel elektroenergetycznych 
połączeń międzysystemowych na poziomie 
10% krajowej zainstalowanej mocy 
produkcyjnej, który miał zostać osiągnięty 
do 2005 r.; podkreśla, że większość państw 
członkowskich nie osiągnęła tego celu; 
uważa, że rozwój połączeń 
międzysystemowych ułatwi handel 
transgraniczny i poprawi zdolność UE do 
równoważenia, prowadząc do większej
integracji pod względem kosztów
odnawialnych źródeł energii;
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Or. en

Poprawka 762
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. podkreśla, że przy ponad 80% 
wskaźniku podłączenia odnawialnych 
źródeł energii do sieci dystrybucyjnych i
przy rosnącej decentralizacji dostaw 
energii, potrzeby inwestycyjne należy 
przesunąć z poziomu przesyłu na poziom 
dystrybucji;

Or. en

Poprawka 763
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. przypomina, że energia jądrowa jest 
jednym z najbardziej opłacalnych i 
przyjaznych dla klimatu źródeł energii, a 
także jest mniej podatna na zmiany cen 
paliw; z tego względu energia jądrowa jest 
nieodzownym elementem koszyka 
energetycznego UE, aby doprowadzić do 
uniezależnienia społeczeństwa od paliw 
kopalnych;

Or. en
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Poprawka 764
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. przypomina, iż modernizacja 
istniejącej infrastruktury energetycznej
obejmuje nie tylko infrastrukturę 
zapewniającą dostawy energii, ale również 
infrastrukturę związaną z popytem na 
energię, w tym istotny element, jakim są 
budynki, które obecnie pochłaniają 40% 
zużywanej przez nas energii;

Or. es

Poprawka 765
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. przypomina, że modernizacja 
istniejącej infrastruktury energetycznej 
obejmuje nie tylko infrastrukturę po 
stronie dostaw energii, lecz również 
infrastrukturę po stronie zapotrzebowania 
na energię, w tym sporą liczbę
istniejących budynków, które obecnie 
powodują zużycie 40% unijnej energii;

Or. en

Poprawka 766
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

27b. wzywa zatem Komisję, aby do celów 
przypisanych do ram polityki w zakresie 
klimatu i energii do roku 2030 włączyła 
wiążący cel lub szereg celów w zakresie 
infrastruktury elektroenergetycznych 
połączeń międzysystemowych w oparciu o 
analizę przewagi komparatywnej każdego 
z państw członkowskich w obszarze 
energii odnawialnej w dążeniu do 
ukończenia infrastruktury „supersieci” 
łączących północ, południe, wschód i 
zachód;

Or. en

Poprawka 767
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy) – po podtytule 4

Projekt rezolucji Poprawka

27a. zwraca uwagę, że w UE występują
najwyższe standardy w zakresie 
środowiska w ujęciu globalnym, starzejące 
się społeczeństwo, wysokie wskaźniki
bezrobocia w wielu państwach 
członkowskich oraz że obecny wzrost 
gospodarczy jest niski lub zerowy, a 
sytuacja ta może ulec poprawie jedynie w 
następstwie zwiększenia unijnej 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 768
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy) – po podtytule 4
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Projekt rezolucji Poprawka

27b. zwraca ponadto uwagę, że od czasu 
wprowadzenia pakietu klimatycznego do 
2020 r. zmniejszyła się działalność 
gospodarcza w UE oraz że wiele
produktów kupowanych przez obywateli 
UE, których produkcja i transport
wymaga zużycia energii i emisji CO2, jest 
importowanych do UE, a zatem z definicji 
zmniejszają one konkurencyjność, 
zatrudnienie, wzrost, wewnątrzunijne 
zużycie energii i prowadzą do wzrostu 
ucieczki emisji, bezrobocia i faktycznego 
eksportu naszych emisji do krajów 
trzecich;

Or. en

Poprawka 769
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. uważa, że z powodu 
zdecentralizowanego i lokalnego 
charakteru dostaw odnawialnej energii, w 
których obywatele odgrywają zasadniczą 
rolę, należy przyznać równe szanse 
inicjatywom społecznym, zwłaszcza tym, 
które są realizowane za pośrednictwem 
spółdzielni; podkreśla, że obywatele muszą 
mieć możliwość udziału w każdym ogniwie
łańcucha energii: wytwarzaniu, zużyciu i 
sprzedaży detalicznej;

Or. en


