
AM\1010283PL.doc PE523.090v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
oraz Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2013/2135(INI)

18.11.2013

POPRAWKI
770 - 920

Projekt sprawozdania
Anne Delvaux i Konrad Szymański
(PE521.547v01-00)

w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030
(2013/2135(INI))



PE523.090v02-00 2/84 AM\1010283PL.doc

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\1010283PL.doc 3/84 PE523.090v02-00

PL

Poprawka 770
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wierzy, że otwarty i przejrzysty rynek 
wewnętrzny, gdzie wszystkie 
przedsiębiorstwa z UE oraz z państw 
trzecich przestrzegają wspólnotowego 
dorobku prawnego w obszarze energii, 
może pomóc we wzmacnianiu pozycji w 
negocjacjach dostawców energii z UE w 
porównaniu z konkurencją z zewnątrz;

28. wierzy, że otwarty i przejrzysty rynek 
wewnętrzny, gdzie wszystkie 
przedsiębiorstwa z UE oraz z państw 
trzecich przestrzegają wspólnotowego 
dorobku prawnego w obszarze energii, 
może zapewnić równe szanse dla 
dostawców energii z UE w porównaniu z 
producentami energii z państw trzecich i 
wzmocnić ich pozycję negocjacyjną;

Or. en

Poprawka 771
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wierzy, że otwarty i przejrzysty rynek 
wewnętrzny, gdzie wszystkie 
przedsiębiorstwa z UE oraz z państw 
trzecich przestrzegają wspólnotowego 
dorobku prawnego w obszarze energii, 
może pomóc we wzmacnianiu pozycji w 
negocjacjach dostawców energii z UE w 
porównaniu z konkurencją z zewnątrz;

28. wierzy, że otwarty i przejrzysty rynek 
wewnętrzny, gdzie wszystkie 
przedsiębiorstwa z UE oraz z państw 
trzecich przestrzegają wspólnotowego 
dorobku prawnego, w szczególności w 
obszarze energii i środowiska, może 
pomóc we wzmacnianiu pozycji w 
negocjacjach dostawców energii z UE w 
porównaniu z konkurencją z zewnątrz;

Or. pt

Poprawka 772
Inese Vaidere
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Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wierzy, że otwarty i przejrzysty rynek 
wewnętrzny, gdzie wszystkie 
przedsiębiorstwa z UE oraz z państw 
trzecich przestrzegają wspólnotowego 
dorobku prawnego w obszarze energii, 
może pomóc we wzmacnianiu pozycji w 
negocjacjach dostawców energii z UE w 
porównaniu z konkurencją z zewnątrz;

28. wierzy, że otwarty i przejrzysty rynek 
wewnętrzny, gdzie wszystkie 
przedsiębiorstwa z UE oraz z państw 
trzecich przestrzegają wspólnotowego 
dorobku prawnego w obszarze energii, 
może pomóc we wzmacnianiu pozycji w 
negocjacjach dostawców energii z UE w 
porównaniu z konkurencją z zewnątrz; 
podkreśla potrzebę lepszej koordynacji 
zewnętrznej polityki energetycznej;

Or. en

Poprawka 773
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wierzy, że otwarty i przejrzysty rynek 
wewnętrzny, gdzie wszystkie 
przedsiębiorstwa z UE oraz z państw 
trzecich przestrzegają wspólnotowego 
dorobku prawnego w obszarze energii, 
może pomóc we wzmacnianiu pozycji w 
negocjacjach dostawców energii z UE w 
porównaniu z konkurencją z zewnątrz;

28. wierzy, że w pełni wprowadzony, 
otwarty i przejrzysty rynek wewnętrzny, 
gdzie wszystkie przedsiębiorstwa z UE 
oraz z państw trzecich przestrzegają 
wspólnotowego dorobku prawnego w 
obszarze energii, może pomóc we 
wzmacnianiu pozycji w negocjacjach 
dostawców energii z UE w porównaniu z 
konkurencją z zewnątrz;

Or. de

Poprawka 774
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

28a. zwraca uwagę na potrzebę dialogu z 
państwami trzecimi na temat stosowania 
zasad przyjętych przez UE, dotyczących 
ochrony środowiska, wdrażania zielonych 
technologii i osiągnięcia właściwego 
stanu ochrony przyrody;

Or. bg

Poprawka 775
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. podkreśla, że ustanowienie 
wiążących celów dla emisji gazów 
cieplarnianych, energii odnawialnej i 
efektywności energetycznej przyczyni się 
do zwiększenia liczby wczesnych 
inwestycji w technologie niskoemisyjne, 
tworząc tym samym miejsca pracy i 
wzrost, a jednocześnie zapewniając 
europejskiemu przemysłowi 
międzynarodową przewagę 
konkurencyjną;

Or. en

Poprawka 776
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. z niepokojem przyjmuje do 
wiadomości ciągły wzrost różnicy kosztów 



PE523.090v02-00 6/84 AM\1010283PL.doc

PL

energii między Europą a konkurencją 
międzynarodową, oraz wzywa Komisję, 
aby każdy przyszły wniosek dotyczący 
polityki w zakresie energii i klimatu
weryfikowała z punktu widzenia jego 
skutków dla cen energii, a tym samym 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego, w szczególności przemysłu 
energochłonnego, w celu unikania 
negatywnych skutków dla rozwoju;

Or. de

Poprawka 777
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. podkreśla, że przestarzałe 
mechanizmy cenowe, zwłaszcza 
indeksacja cen ropy naftowej w 
odniesieniu do umów na dostawy gazu,
uniemożliwiają efektywne i przejrzyste 
kształtowanie się cen, oparte na 
równowadze popytu i podaży, przez co 
obarcza się konsumentów wysokimi 
cenami; w związku z tym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do przeglądu 
wszystkich umów na dostawy gazu 
opartych na takich przestarzałych 
mechanizmach cenowych; zachęca 
Komisję do pomocy w analizie możliwości 
renegocjacji tych umów, nie tylko w 
kontekście ich przedłużenia;

Or. en

Poprawka 778
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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 Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. zaznacza, że w następnej dekadzie z 
powodu nadchodzącej wymiany
istniejących elektrowni i modernizacji 
sieci istotne będą potrzeby inwestycyjne w 
sektorze energetycznym; podkreśla, że 
konsumenci energii i podatnicy nie mogą 
być obciążeni prawdopodobnym wzrostem 
cen energii elektrycznej, oraz że aby 
obniżyć koszty, należy nadać kluczową 
rolę oszczędnościom energii i środkom na 
rzecz efektywności;

Or. en

Poprawka 779
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. podkreśla, że kształtowanie się cen w 
sektorze energetycznym w oparciu o 
kryteria rynkowe, łącznie z internalizacją 
kosztów zewnętrznych, ale bez związku z 
kształtowaniem się cen na rynkach krajów 
trzecich, jest najlepszym sposobem na 
zabezpieczenie konkurencyjnych cen;

Or. en

Poprawka 780
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Patrizia Toia, Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

28a. jest wysoce przekonany, że konieczne 
jest zmniejszenie zużycia energii i kosztów 
poprzez wysoką efektywność 
energetyczną, dalszy rozwój źródeł energii 
odnawialnej oraz korzystanie z badań i 
innowacji w celu wykorzystywania 
nowych technologii do zmniejszenia 
emisji CO2, tak aby poprawić 
konkurencyjność Unii i stworzyć 
niezwykle potrzebny wzrost i miejsca 
pracy o wysokiej jakości, które nie mogą 
zostać przeniesione poza Unię;

Or. en

Poprawka 781
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. uważa, że precyzyjne ramy do 
2030 r., łącznie z wiążącymi celami 
dotyczącymi energii odnawialnej i 
efektywności energetycznej spowodują 
wzrost liczby prywatnych inwestycji w 
technologie niskoemisyjne przekraczające 
cele na 2020 r., zwiększając potencjał 
tworzenia miejsc pracy w tych sektorach; 
dlatego też prosi Komisję o lepsze 
podkreślenie możliwości zatrudnienia w 
sektorach niskoemisyjnych w każdym 
państwie członkowskim w ramach 
europejskiego semestru poprzez
podniesienie umiejętności w zakresie 
niskoemisyjności oraz zacieśnienie
partnerstwo między podmiotami 
krajowego rynku pracy;

Or. en
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Poprawka 782
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 28 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28b. wzywa Komisję, a zwłaszcza DG ds. 
Konkurencji do wprowadzenia 
korzystnych warunków dla inwestycji 
sprzyjających efektywności energetycznej,
łącznie z tymi w sektorze przemysłu, do 
swojego przeglądu wytycznych w sprawie 
pomocy państwa na rzecz środowiska;

Or. en

Poprawka 783
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Linda McAvan, 
Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 28 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28b. uważa, że ustanowienie ambitnych 
celów byłoby koniecznym bodźcem do 
rewitalizacji gospodarek państw 
członkowskich i spowodowałoby 
zakończenie kryzysu gospodarczego, oraz 
jednocześnie pobudziłoby 
konkurencyjność dzięki niższym kosztom 
produkcji dla przemysłu ciężkiego w 
rezultacie zastosowania efektywności 
energetycznej i efektywnego użytkowania 
zasobów i zmniejszyłoby podatność na 
światowe wahania cenowe energii i 
zapewniłoby stabilniejsze środowisko pod 
inwestycję, tym samym zapewniając 
europejskie przywództwo w sektorze 
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zrównoważonych zaawansowanych 
technologii i wynikające z niego 
przodownictwo;

Or. en

Poprawka 784
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 28 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28b. wzywa Komisję do wdrożenia 
swojego zestawu kluczowych działań w 
dziedzinie zatrudnienia na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej, tak aby 
propagować większe wykorzystanie 
instrumentów finansowych UE –
dostępnych dla państw członkowskich, 
szczebli regionalnych i lokalnych, jak 
również dla sektorów prywatnych – na 
inteligentne inwestycje niskoemisyjne, np. 
poprzez zaangażowanie Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego w celu dalszego 
zwiększania jego potencjału pożyczkowego
w dziedzinie związanej z efektywnym 
użytkowaniem zasobów i energii 
odnawialnej;

Or. en

Poprawka 785
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 28 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28c. podkreśla, że sektor budowlany 
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zużywa 40% energii brutto w UE, oraz że 
według Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej 80% potencjału w zakresie 
efektywności energetycznej w sektorze 
budowlanym i ponad 50% w sektorze 
przemysłu jest niewykorzystane; zauważa 
w tym kontekście znaczny potencjał do 
zmniejszenia rachunków za energię, przy 
jednoczesnym stworzeniu niemożliwych 
do przeniesienia miejsc pracy w UE;

Or. en

Poprawka 786
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych cen 
energii elektrycznej i zapobiegania 
ucieczce emisji; w związku z powyższym 
zwraca się do Komisji, aby możliwie 
szybko przedstawiła dodatkową ocenę oraz 
propozycje zalecanych działań w celu 
zapobiegnięcia ryzyku ucieczki emisji 
spowodowanej przenoszeniem instalacji 
produkcyjnych poza UE, skupiającą się w 
szczególności na dodatkowych 
scenariuszach na wypadek ograniczenia 
lub zaniechania dalszych 
ogólnoświatowych działań w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla;

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych cen 
energii elektrycznej i zapobiegania 
ucieczce emisji; w związku z powyższym 
zwraca się do Komisji, aby możliwie 
szybko przedstawiła dodatkową ocenę oraz 
propozycje zalecanych działań w celu 
zapobiegnięcia ryzyku ucieczki emisji 
spowodowanej przenoszeniem instalacji 
produkcyjnych poza UE, jak na przykład 
wdrożenie mechanizmu uwzględniającego 
koszty emisji dwutlenku węgla na 
granicach UE, skupiającą się w 
szczególności na dodatkowych 
scenariuszach na wypadek ograniczenia 
lub zaniechania dalszych 
ogólnoświatowych działań w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla;

Or. fr
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Poprawka 787
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych cen 
energii elektrycznej i zapobiegania 
ucieczce emisji; w związku z powyższym 
zwraca się do Komisji, aby możliwie 
szybko przedstawiła dodatkową ocenę oraz 
propozycje zalecanych działań w celu 
zapobiegnięcia ryzyku ucieczki emisji 
spowodowanej przenoszeniem instalacji 
produkcyjnych poza UE, skupiającą się w 
szczególności na dodatkowych 
scenariuszach na wypadek ograniczenia 
lub zaniechania dalszych 
ogólnoświatowych działań w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla;

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych cen 
energii elektrycznej i zapobiegania 
ucieczce emisji; w związku z powyższym 
zwraca się do Komisji, aby możliwie 
szybko przedstawiła dodatkową ocenę oraz 
propozycje zalecanych działań w celu 
zapobiegnięcia ryzyku ucieczki emisji 
spowodowanej przenoszeniem instalacji 
produkcyjnych poza UE (takie jak 
ustanowienie mechanizmu 
uwzględniającego koszty emisji dwutlenku 
węgla), skupiającą się w szczególności na 
dodatkowych scenariuszach na wypadek 
ograniczenia lub zaniechania dalszych 
ogólnoświatowych działań w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 788
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych cen 
energii elektrycznej i zapobiegania 
ucieczce emisji; w związku z powyższym 

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych cen 
energii elektrycznej i zapobiegania 
ucieczce emisji; w związku z powyższym 
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zwraca się do Komisji, aby możliwie 
szybko przedstawiła dodatkową ocenę oraz 
propozycje zalecanych działań w celu 
zapobiegnięcia ryzyku ucieczki emisji 
spowodowanej przenoszeniem instalacji 
produkcyjnych poza UE, skupiającą się w
szczególności na dodatkowych 
scenariuszach na wypadek ograniczenia 
lub zaniechania dalszych 
ogólnoświatowych działań w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla;

zwraca się do Komisji, aby możliwie 
szybko przedstawiła dodatkową ocenę oraz 
propozycje zalecanych działań w celu 
zapobiegnięcia ryzyku ucieczki emisji 
spowodowanej przenoszeniem instalacji 
produkcyjnych poza UE;

Or. fr

Poprawka 789
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych cen 
energii elektrycznej i zapobiegania 
ucieczce emisji; w związku z powyższym 
zwraca się do Komisji, aby możliwie 
szybko przedstawiła dodatkową ocenę oraz 
propozycje zalecanych działań w celu 
zapobiegnięcia ryzyku ucieczki emisji 
spowodowanej przenoszeniem instalacji 
produkcyjnych poza UE, skupiającą się w 
szczególności na dodatkowych 
scenariuszach na wypadek ograniczenia 
lub zaniechania dalszych 
ogólnoświatowych działań w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla;

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych cen 
energii elektrycznej i zapobiegania 
ucieczce emisji; 

Or. en
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Poprawka 790
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych cen 
energii elektrycznej i zapobiegania 
ucieczce emisji; w związku z powyższym 
zwraca się do Komisji, aby możliwie 
szybko przedstawiła dodatkową ocenę oraz 
propozycje zalecanych działań w celu 
zapobiegnięcia ryzyku ucieczki emisji 
spowodowanej przenoszeniem instalacji 
produkcyjnych poza UE, skupiającą się w 
szczególności na dodatkowych 
scenariuszach na wypadek ograniczenia 
lub zaniechania dalszych 
ogólnoświatowych działań w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla;

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych cen 
energii elektrycznej i zapobiegania 
ucieczce emisji; w związku z powyższym 
zwraca się do Komisji, aby możliwie 
szybko przedstawiła dodatkową ocenę oraz 
propozycje zalecanych działań w celu 
pogodzenia politycznych celów 
odnoszących się do klimatu i środowiska z 
konkurencyjnością przemysłu i w celu 
zapobiegnięcia ryzyku ucieczki emisji 
spowodowanej przenoszeniem instalacji 
produkcyjnych poza UE, skupiającą się w 
szczególności na dodatkowych 
scenariuszach na wypadek ograniczenia 
lub zaniechania dalszych 
ogólnoświatowych działań w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 791
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych cen 
energii elektrycznej i zapobiegania 

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych cen 
energii elektrycznej i zapobiegania 



AM\1010283PL.doc 15/84 PE523.090v02-00

PL

ucieczce emisji; w związku z powyższym 
zwraca się do Komisji, aby możliwie 
szybko przedstawiła dodatkową ocenę oraz 
propozycje zalecanych działań w celu 
zapobiegnięcia ryzyku ucieczki emisji 
spowodowanej przenoszeniem instalacji 
produkcyjnych poza UE, skupiającą się w 
szczególności na dodatkowych 
scenariuszach na wypadek ograniczenia 
lub zaniechania dalszych 
ogólnoświatowych działań w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla;

ucieczce emisji; w związku z powyższym 
zwraca się do Komisji, aby możliwie 
szybko przedstawiła dodatkową ocenę oraz 
propozycje zalecanych działań w celu 
zapobiegnięcia ryzyku ucieczki emisji 
spowodowanej przenoszeniem instalacji 
produkcyjnych poza UE; uznaje, że
sektorom opartym na węglu należy 
zapewnić konkurencyjne ceny energii i 
surowców, w tym stosując model BAT 
(najlepszych dostępnych technik); uważa, 
że problemy przemysłu metalurgicznego 
można by złagodzić poprzez wyłączenie 
koksu hutniczego z handlu 
uprawnieniami do emisji; uważa, że 
należałoby w szczególności poddać ocenie 
dodatkowe scenariusze na wypadek 
ograniczenia lub zaniechania dalszych 
ogólnoświatowych działań w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla;

Or. fi

Poprawka 792
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych cen 
energii elektrycznej i zapobiegania 
ucieczce emisji; w związku z powyższym 
zwraca się do Komisji, aby możliwie 
szybko przedstawiła dodatkową ocenę oraz 
propozycje zalecanych działań w celu 
zapobiegnięcia ryzyku ucieczki emisji 
spowodowanej przenoszeniem instalacji 
produkcyjnych poza UE, skupiającą się w 
szczególności na dodatkowych 
scenariuszach na wypadek ograniczenia 

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom prywatnym i 
przemysłowi rozsądnych cen energii 
elektrycznej i zapobiegania ucieczce 
emisji; w związku z powyższym zwraca się 
do Komisji, aby możliwie szybko 
przedstawiła dodatkową ocenę oraz 
propozycje zalecanych działań w celu 
zapobiegnięcia ryzyku ucieczki emisji 
spowodowanej przenoszeniem instalacji 
produkcyjnych i inwestycji poza UE, 
skupiającą się w szczególności na 
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lub zaniechania dalszych 
ogólnoświatowych działań w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla;

dodatkowych scenariuszach na wypadek 
ograniczenia lub zaniechania dalszych 
ogólnoświatowych działań w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 793
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych cen 
energii elektrycznej i zapobiegania 
ucieczce emisji; w związku z powyższym 
zwraca się do Komisji, aby możliwie 
szybko przedstawiła dodatkową ocenę oraz 
propozycje zalecanych działań w celu 
zapobiegnięcia ryzyku ucieczki emisji 
spowodowanej przenoszeniem instalacji 
produkcyjnych poza UE, skupiającą się w 
szczególności na dodatkowych 
scenariuszach na wypadek ograniczenia 
lub zaniechania dalszych 
ogólnoświatowych działań w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla;

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynków energii w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych cen 
energii elektrycznej i zysków dla 
inwestorów, oraz zapobiegania ucieczce 
emisji; 

Or. en

Poprawka 794
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych 
cen energii elektrycznej i zapobiegania 
ucieczce emisji; w związku z powyższym 
zwraca się do Komisji, aby możliwie 
szybko przedstawiła dodatkową ocenę oraz 
propozycje zalecanych działań w celu 
zapobiegnięcia ryzyku ucieczki emisji 
spowodowanej przenoszeniem instalacji 
produkcyjnych poza UE, skupiającą się w 
szczególności na dodatkowych 
scenariuszach na wypadek ograniczenia 
lub zaniechania dalszych 
ogólnoświatowych działań w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla;

29. wzywa Komisję do zaprezentowania 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zintegrowania wysokich udziałów 
odnawialnych źródeł energii o 
nieprzewidywalnej charakterystyce 
produkcji poprzez zidentyfikowanie 
wąskich gardeł dla przejrzystych i 
odzwierciedlających koszty detalicznych 
cen energii elektrycznej w celu 
zapewnienia konsumentom pełnego 
czerpania korzyści ze zliberalizowanego 
rynku energii;

Or. en

Poprawka 795
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych 
cen energii elektrycznej i zapobiegania 
ucieczce emisji; w związku z powyższym 
zwraca się do Komisji, aby możliwie 
szybko przedstawiła dodatkową ocenę oraz 
propozycje zalecanych działań w celu 
zapobiegnięcia ryzyku ucieczki emisji 
spowodowanej przenoszeniem instalacji 
produkcyjnych poza UE, skupiającą się w 

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom i przemysłowi
energii w przystępnej cenie, oraz
zapobiegania ucieczce emisji; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby 
możliwie szybko przedstawiła dodatkową 
ocenę oraz propozycje zalecanych działań 
w celu zapobiegnięcia ryzyku ucieczki 
emisji spowodowanej przenoszeniem 
instalacji produkcyjnych poza UE, 
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szczególności na dodatkowych 
scenariuszach na wypadek ograniczenia 
lub zaniechania dalszych 
ogólnoświatowych działań w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla;

skupiającą się w szczególności na 
dodatkowych scenariuszach na wypadek 
ograniczenia lub zaniechania dalszych 
ogólnoświatowych działań w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 796
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych 
cen energii elektrycznej i zapobiegania 
ucieczce emisji; w związku z powyższym 
zwraca się do Komisji, aby możliwie 
szybko przedstawiła dodatkową ocenę oraz 
propozycje zalecanych działań w celu 
zapobiegnięcia ryzyku ucieczki emisji 
spowodowanej przenoszeniem instalacji
produkcyjnych poza UE, skupiającą się w 
szczególności na dodatkowych 
scenariuszach na wypadek ograniczenia 
lub zaniechania dalszych 
ogólnoświatowych działań w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla;

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych (również 
maksymalizacji oszczędności energii) w 
celu integracji energii odnawialnej w 
perspektywie określenia wąskiego gardła 
pojawiającego się w procesie przejrzystego 
kształtowania cen energii elektrycznej, a 
także w celu zapewnienia konsumentom
możliwości pełnego czerpania korzyści z 
prawdziwie zliberalizowanego rynku 
energii;

Or. es

Poprawka 797
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom rozsądnych cen 
energii elektrycznej i zapobiegania 
ucieczce emisji; w związku z powyższym 
zwraca się do Komisji, aby możliwie 
szybko przedstawiła dodatkową ocenę oraz 
propozycje zalecanych działań w celu 
zapobiegnięcia ryzyku ucieczki emisji 
spowodowanej przenoszeniem instalacji 
produkcyjnych poza UE, skupiającą się w 
szczególności na dodatkowych 
scenariuszach na wypadek ograniczenia 
lub zaniechania dalszych 
ogólnoświatowych działań w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla;

29. wzywa Komisję do uruchomienia 
badania mającego na celu analizę nowych i 
efektywnych pod względem kosztów 
modelów rynkowych w perspektywie 
zapewnienia konsumentom możliwie jak 
najniższych cen energii elektrycznej i 
zapobiegania ucieczce emisji; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby 
możliwie szybko przedstawiła dodatkową 
ocenę oraz propozycje zalecanych działań 
w celu zapobiegnięcia ryzyku ucieczki 
emisji, zwłaszcza z sektorów 
energochłonnych, spowodowanej 
przenoszeniem instalacji produkcyjnych 
poza UE, z uwzględnieniem kontekstu
międzynarodowego; 

Or. en

Poprawka 798
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. wzywa Komisję do rozpoczęcia 
analizy ogólnych kosztów systemowych i
wpływu różnych źródeł energii oraz
wystarczalności mocy wytwórczych w 
długofalowej perspektywie;

Or. en

Poprawka 799
Catherine Trautmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. opowiada się, przy jednoczesnym 
poszanowaniu swobody wymiany 
handlowej, za oddzieleniem mechanizmu 
ustalania cen gazu od indeksacji ropy na 
rzecz bardziej elastycznych alternatyw;

Or. fr

Poprawka 800
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. uważa, że należy nadać priorytet 
potrzebie przystępnych cen energii,
wpływających korzystnie na gospodarstwa 
domowe, firmy i branże; wzywa Komisję
do uwzględnienia swoich wątpliwości 
podczas przyjmowania nowych środków w 
dziedzinie energii i zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 801
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. odnotowuje, że ucieczka emisji nie 
odnosi się tylko do emisji z istniejących 
instalacji, ale obejmuje także przyszłe 
decyzje inwestycyjne, jako że firmy mogą 
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unikać inwestowania w instalacje
zlokalizowane w UE; w tym kontekście 
wzywa Komisję do wyeliminowania w 
czasie prac nad ramami do roku 2030 
wszystkich rozwiązań, które mogą 
skutkować podwyższeniem cen za energię 
lub zintensyfikować ucieczkę emisji;

Or. en

Poprawka 802
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. zaznacza, że bezpłatny przydział nie 
uwzględnia ekonomicznego uzasadnienia 
doliczania cen za emisję do produktów; 
odnotowuje, że w ostatniej studium
Komisji Europejskiej nie znaleziono 
dowodów na ucieczkę emisji w dwóch 
przeszłych okresach rozliczeniowych 
systemu handlu emisjami; podkreśla że, 
aby załagodzić potencjalne przyszłe ryzyko 
ucieczki emisji, część zysków z aukcji 
powinna być przeznaczona na intensywne 
inwestycje kapitałowe w przełomowe 
technologie w sektorach energochłonnych 
lub na sprzyjanie innym środkom 
nastawionym na tworzenie miejsc pracy 
np. obniżenie opodatkowania pracy;

Or. en

Poprawka 803
Konrad Szymański, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 29 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

29b. podkreśla, że ceny energii dla 
klientów indywidualnych, jak również 
przemysłowych są ważnym elementem –
odpowiednio – ich domowego budżetu i 
kosztów produkcji, oraz że, ogólnie rzecz 
biorąc, ceny energii determinują 
konkurencyjność podmiotów UE w 
stosunku do ich konkurentów z innych 
rozwiniętych gospodarek na świecie;

Or. en

Poprawka 804
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna traktować priorytetowo 
obszary badań i rozwoju oraz innowacji;

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna traktować priorytetowo 
obszary badań i rozwoju oraz innowacji, a 
także rozwój partnerstw naukowych i 
technicznych z międzynarodowymi 
partnerami;

Or. fr

Poprawka 805
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 30
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Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna traktować priorytetowo 
obszary badań i rozwoju oraz innowacji;

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna traktować priorytetowo 
obszary badań i rozwoju oraz innowacji; 
wzywa Komisję Europejską, aby 
przedstawiła przemysłową strategię z 
zakresu energii odnawialnej, obejmującą 
całą rozpiętość zagadnień – od badań 
naukowych i rozwoju po finansowanie;

Or. de

Poprawka 806
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna traktować priorytetowo 
obszary badań i rozwoju oraz innowacji;

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna traktować priorytetowo ceny 
energii, obszary badań i rozwoju oraz 
innowacji;

Or. fi

Poprawka 807
Konrad Szymański, Niki Tzavela
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Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna traktować priorytetowo 
obszary badań i rozwoju oraz innowacji;

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych oraz unikanie narzucania 
ogólnikowych i obciążających wiążących 
celów; zauważa również, że wzrost ich 
gospodarek jest znacznie szybszy niż w 
przypadku UE; stwierdza, że UE powinna 
traktować priorytetowo obszary badań i 
rozwoju oraz innowacji;

Or. en

Poprawka 808
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna traktować priorytetowo
obszary badań i rozwoju oraz innowacji;

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna wspierać obszary badań i 
rozwoju oraz innowacji, oraz wypracować 
swoje przywództwo w technologiach 
ekologicznych;

Or. en

Poprawka 809
Ioannis A. Tsoukalas



AM\1010283PL.doc 25/84 PE523.090v02-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że
UE powinna traktować priorytetowo 
obszary badań i rozwoju oraz innowacji;

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna traktować priorytetowo 
obszary badań i rozwoju oraz innowacji, a 
zwłaszcza tworzenie europejskiej wartości 
dodanej dla rozwoju i krajowej produkcji 
w dziedzinie technologii i produktów 
sprzyjających efektywności energetycznej i 
odnawialnym źródłom energii, jak 
również zakres, w jakim związane z 
energią badania i innowacje są 
przekształcane w prawdziwe produkty i 
usługi;

Or. en

Poprawka 810
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna traktować priorytetowo 
obszary badań i rozwoju oraz innowacji;

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna traktować priorytetowo 
obszary badań i rozwoju, innowacji i 
poprawę produktywności procesów 
przemysłowych; przypomina, że ostatnie 
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dowody pokazują, że podczas gdy UE 
pozostaje nieznacznym liderem w 
światowym wyścigu ku ekologicznej 
technologii, USA i Chiny szybko 
nadrabiają straty; dlatego też wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zwiększenia inwestycji i wsparcia w 
zakresie produktów i usług ekologicznych;

Or. en

Poprawka 811
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna traktować priorytetowo 
obszary badań i rozwoju oraz innowacji;

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna traktować priorytetowo 
obszary badań i rozwoju oraz innowacji na 
rzecz zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 812
Paul Rübig, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 



AM\1010283PL.doc 27/84 PE523.090v02-00

PL

przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna traktować priorytetowo 
obszary badań i rozwoju oraz innowacji;

przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna traktować priorytetowo 
obszary badań i rozwoju oraz innowacji; 
jest zdania, że w przyszłości szczególnie 
dochody ze sprzedaży certyfikatów w 
ramach systemu handlu emisjami w 100% 
powinny być kierowane na określone cele, 
tak aby umożliwić inwestycje w 
innowacyjne technologie niskoemisyjne 
oraz przeciwdziałanie powstawaniu 
pośrednich kosztów emisji CO2;

Or. de

Poprawka 813
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna traktować priorytetowo
obszary badań i rozwoju oraz innowacji;

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna traktować priorytetowo 
wspieranie obszarów badań i rozwoju oraz 
innowacji;

Or. es

Poprawka 814
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Teresa 
Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 30
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Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; zauważa również, że 
wzrost ich gospodarek jest znacznie 
szybszy niż w przypadku UE; stwierdza, że 
UE powinna traktować priorytetowo 
obszary badań i rozwoju oraz innowacji;

30. zwraca uwagę, że główni konkurenci 
UE na rynku ogólnoświatowym kładą 
ogromny nacisk na rozwój technologiczny, 
innowację i usprawnianie procesów 
przemysłowych; stwierdza, że UE powinna 
traktować priorytetowo obszary badań i 
rozwoju oraz innowacji, a tworzenie 
długoterminowych celów będzie zachętą 
dla nowych technologii;

Or. en

Poprawka 815
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. zwraca uwagę na wpływ 
komponentów ekologicznych na 
formowanie cen produktów 
energetycznych, oraz podkreśla 
konieczność uwzględnienia tego faktu 
przy zawieraniu umów między UE a 
państwami trzecimi;

Or. bg

Poprawka 816
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. jest zdania, że konieczne innowacje 
będą miały miejsce jedynie, jeśli prywatne 
przedsiębiorstwa będą w stanie 
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zainwestować wystarczające fundusze 
niewydane na niepotrzebne koszty 
wynikające z obciążającego 
ustawodawstwa; wzywa do rzeczywistego 
brania pod uwagę opłacalności w 
osiąganiu przyszłych celów UE;

Or. en

Poprawka 817
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Hannu Takkula, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. zachęca Komisję do wsparcia 
rozwoju zaawansowanych biopaliw dla 
sektora transportowego, które poprawią 
jakość paliw, zwiększając tym samym 
ogólną konkurencyjność europejskiej 
gospodarki, bez konieczności 
dokonywania dodatkowych inwestycji w 
nową infrastrukturę;

Or. en

Poprawka 818
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

 Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. przyznaje, że sektor energii 
odnawialnej wspiera inne sektory
gospodarki w Europie, takie jak 
metalurgiczny, elektryczny, sektor sprzętu 
elektronicznego, IT, budownictwa, 
transportu i usług finansowych; żałuje, że 
nie istnieje specjalna polityka 
przemysłowa odpowiadająca potrzebom 
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tego szybko rosnącego obszaru, który 
dostarcza wielu miejsc pracy w 
gospodarce UE; wzywa Komisję do 
opracowania strategii przemysłowej 
dotyczącej technologii wykorzystujących 
energię odnawialną, z uwzględnieniem 
zainteresowanych stron na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, oraz skupiającej
się na innowacjach technologicznych, 
wąskich gardłach łańcucha dostaw i 
finansowaniu;

Or. en

Poprawka 819
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wzywa państwa członkowskie i 
wspólnotę międzynarodową do 
promowania edukacji w dziedzinie nauk 
ścisłych, technologii, inżynierii i 
matematyki na rzecz sektora 
energetycznego, oraz do tego, aby 
instytucje szkolnictwa dalej miały 
możliwość szkolenia wykwalifikowanej 
siły roboczej, jak również kolejnej 
generacji naukowców i innowatorów, 
którzy pomogą w osiągnięciu celu 
samowystarczalnej i zrównoważonej pod 
względem energii Europy; w tym 
kontekście przypomina ważną rolę 
programu „Horyzont 2020” i 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii w niwelowaniu różnicy 
między badaniami, edukacją a 
stosowanymi innowacjami w sektorze 
energetycznym;

Or. en



AM\1010283PL.doc 31/84 PE523.090v02-00

PL

Poprawka 820
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. przypomina, że wdrożenie CCS może 
być niezbędne do osiągnięcia celów 
redukcji emisji CO2 do 2050 r. po 
najniższych kosztach, szczególnie w 
sektorach przemysłu emitujących 
najwięcej dwutlenku węgla i 
postawionych wobec silnej 
międzynarodowej konkurencji; zwraca się 
do Komisji, aby ta przewidziała niezbędne 
środki służące rozwojowi tej technologii, 
biorąc pod uwagę jej rzeczywisty 
potencjał;

Or. fr

Poprawka 821
Ivo Belet, Esther de Lange, Anne Delvaux, Alojz Peterle, Sophie Auconie, Françoise 
Grossetête, Mathieu Grosch

 Projekt rezolucji
 Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wzywa Komisję do analizy 
proporcjonalnego i niedyskryminacyjnego 
systemu wyrównawczego dotyczącego 
emisji CO2, wymienionego w dyrektywnie 
2009/29/WE Parlamentu i Rady z 
23 kwietnia 2009 r., a tym samym do 
internalizacji negatywnych efektów 
zewnętrznych produkcji i transportu, 
takich jak korekta europejskiego cła 
nałożonego przez państwa członkowskie 
na produkty wywożone, obliczonego na 
podstawie kosztów emisji w cyklu życia 
produktów, łącznie z mechanizmem 
rabatowym dla produktów wwożonych; 
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podkreśla, że aby system wyrównawczy 
emisji CO2 stosowany wobec produktów 
wywożonych był zgodny z zasadami WTO, 
krajowy podatek od emisji powinien 
obowiązywać dla podobnych produktów i 
nie powinien być nakładany bezpośrednio 
na producentów i transport; przyznaje, że 
z uwagi na swą złożoność w praktyce, 
korekta cła powinna być ustanowiona z 
zachowaniem ostrożności i wdrożona 
stopniowo zgodnie z międzynarodowymi 
umowami handlowymi, np. poprzez 
projekt pilotażowy w sektorach 
najbardziej obciążonych krajowymi 
podatkami dotyczącymi środowiska; 
uważa, że korekta cła byłaby korzystna 
zarówno dla konkurencyjności 
europejskiego biznesu, jak również dla 
środowiskowej zrównoważoności 
międzynarodowej produkcji i transportu; 
zaznacza, że zyski z korekty cła mogłyby 
być wykorzystane do zmniejszenia 
podatków, zwłaszcza podatków w 
dziedzinie pracy, lub do wsparcia rozwoju 
zrównoważonych technologii;

Or. en

Poprawka 822
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. podkreśla ryzyko „ucieczki 
niskoemisyjnej” w przypadku inwestycji w 
niskoemisyjne technologie, które uciekają 
z Europy z powodu niepewności związanej 
z ambicjami UE dotyczącymi dalszej 
dekarbonizacji; odnotowuje w tym 
kontekście, że obecny udział UE w 
światowych niskoemisyjnych patentach na 
technologię spadł do 1/3 z prawie ½ w 1999 
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r.;

Or. en

Poprawka 823
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 30 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30b. wyraża zaniepokojenie tym, że jeśli 
obecne strategie polityczne UE, w których 
próbuje się umieścić odnawialne źródła 
energii jako główne źródło energii nie 
będą miały wpływu na głównych 
światowych graczy, doprowadzą one do 
niebezpiecznej sytuacji, w której przemysł 
europejski będzie niekonkurencyjny w 
stosunku do gospodarek nadal w 
znacznym stopniu polegających na 
paliwach kopalnych;

Or. en

Poprawka 824
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 30 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30c. dlatego też jest zdania, że 
jakiekolwiek przyszłe zwiększenie celu 
dotyczącego redukcji emisji w UE musi 
być poprzedzone światowym 
porozumieniem gwarantującym równy 
podział odpowiedzialności między 
zarówno rozwinięte, jak i rozwijające się 
kraje, a zwłaszcza wiele z tych drugich, 
jako że szybko stają się one głównymi 
światowymi zanieczyszczającymi;
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Or. en

Poprawka 825
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. zachęca Komisję do opracowania 
sposobu pomiaru konkurencyjności 
między UE a jej głównymi konkurentami, 
który mógłby opierać się na przykład na 
polityce budżetowej, badaniach i rozwoju, 
innowacjach, cenach energii dla 
przemysłu oraz obciążeniach 
regulacyjnych;

skreślony

Or. en

Poprawka 826
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. zachęca Komisję do opracowania 
sposobu pomiaru konkurencyjności 
między UE a jej głównymi konkurentami, 
który mógłby opierać się na przykład na 
polityce budżetowej, badaniach i rozwoju, 
innowacjach, cenach energii dla 
przemysłu oraz obciążeniach 
regulacyjnych;

skreślony

Or. en
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Poprawka 827
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. zachęca Komisję do opracowania 
sposobu pomiaru konkurencyjności 
między UE a jej głównymi konkurentami, 
który mógłby opierać się na przykład na 
polityce budżetowej, badaniach i rozwoju, 
innowacjach, cenach energii dla 
przemysłu oraz obciążeniach 
regulacyjnych;

skreślony

Or. en

Poprawka 828
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. zachęca Komisję do opracowania 
sposobu pomiaru konkurencyjności między 
UE a jej głównymi konkurentami, który 
mógłby opierać się na przykład na polityce 
budżetowej, badaniach i rozwoju, 
innowacjach, cenach energii dla przemysłu 
oraz obciążeniach regulacyjnych;

31. zachęca Komisję do opracowania 
sposobu pomiaru konkurencyjności między 
UE a jej głównymi konkurentami, który 
mógłby opierać się na przykład na polityce 
budżetowej, badaniach i rozwoju, 
innowacjach, cenach energii dla przemysłu 
oraz obciążeniach regulacyjnych; 
podkreśla, że polityka w zakresie energii i 
środowiska nie powinna stanowić, w 
miarę możliwości, dodatkowego 
obciążenia regulacyjnego dla 
przedsiębiorstw, nieuzasadnionego 
interesem konsumentów;

Or. fr
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Poprawka 829
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. zachęca Komisję do opracowania 
sposobu pomiaru konkurencyjności między 
UE a jej głównymi konkurentami, który 
mógłby opierać się na przykład na polityce 
budżetowej, badaniach i rozwoju, 
innowacjach, cenach energii dla przemysłu 
oraz obciążeniach regulacyjnych;

31. zachęca Komisję do opracowania 
sposobu pomiaru konkurencyjności między 
UE a jej głównymi konkurentami, który 
mógłby opierać się na przykład na polityce 
budżetowej, badaniach i rozwoju, 
innowacjach, cenach energii dla przemysłu 
oraz obciążeniach regulacyjnych; zwraca 
uwagę na konieczność włączenia kosztów 
zewnętrznych zmiany klimatu do nowej 
metodologii, łącznie z tymi dotyczącymi w 
szerszym zakresie środowiska, zdrowia 
publicznego i ekosystemów;

Or. en

Poprawka 830
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. zachęca Komisję do opracowania 
sposobu pomiaru konkurencyjności między 
UE a jej głównymi konkurentami, który 
mógłby opierać się na przykład na polityce 
budżetowej, badaniach i rozwoju, 
innowacjach, cenach energii dla przemysłu 
oraz obciążeniach regulacyjnych;

31. zachęca Komisję do opracowania 
sposobu pomiaru konkurencyjności między 
UE a jej głównymi konkurentami, który 
mógłby opierać się na przykład na polityce 
budżetowej, badaniach i rozwoju, 
eksporcie technologii, badaczach i wysoce 
wykwalifikowanych pracownikach, 
innowacjach, cenach energii dla przemysłu 
oraz obciążeniach regulacyjnych;

Or. en
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Poprawka 831
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. zachęca Komisję do opracowania 
sposobu pomiaru konkurencyjności między 
UE a jej głównymi konkurentami, który 
mógłby opierać się na przykład na polityce 
budżetowej, badaniach i rozwoju,
innowacjach, cenach energii dla przemysłu 
oraz obciążeniach regulacyjnych;

31. zachęca Komisję do dopracowania
sposobu pomiaru konkurencyjności między 
UE a jej głównymi konkurentami, który 
mógłby opierać się na przykład na polityce 
budżetowej, poziomach badań i rozwoju,
cenach energii dla przemysłu, strategiach 
politycznych dotyczących środowiska i 
energii, poziomach płac i produktywności, 
okolicznościach geologicznych, 
infrastrukturze i innych odnośnych 
czynnikach;

Or. en

Poprawka 832
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. podkreśla kluczową rolę MŚP jako 
generatora wzrostu ekonomicznego w UE, 
oraz wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia odpowiednich 
warunków i stymulowania inwestycji MŚP
w technologie energooszczędne;

Or. bg

 Poprawka 833
Bogusław Sonik
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 Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. wzywa Komisję, aby podczas 
kształtowania proponowanych ram 
polityki w zakresie klimatu i energii do
2030 r. wzięła pod uwagę to, że 
amerykańska produkcja gazu z łupków 
zrewolucjonizowała światowe dostawy 
energii i doprowadziła do znacznej
redukcji emisji gazów cieplarnianych; 
uważa, że gaz z łupków stanowi
potencjalną szansę dla Europy oraz może 
być wydobywany w sposób bezpieczny i 
przyjazny dla środowiska;

Or. en

Poprawka 834
Konrad Szymański, Niki Tzavela, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. zachęca Komisję do oceny wpływu 
nowych strategii politycznych pod kątem 
oczekiwanego stworzenia „zielonych 
miejsc pracy” w stosunku do utraty 
konkurencyjności przemysłowej i miejsc 
pracy istniejących w innych sektorach, ze 
szczególnym naciskiem na przemysł ciężki 
i z uwzględnieniem różnych warunków w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 835
Anna Rosbach
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Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wyraźnie podkreśla, że w przyszłości 
polityka UE powinna zajmować się 
komparatywnymi mocnymi i słabymi 
stronami swojej gospodarki, w 
szczególności w odniesieniu do 
jakichkolwiek umów o wolnym handlu, do 
jakich przystąpi UE, szczególnie w 
perspektywie planowanej umowy o 
wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi 
(TTIP), gdzie ceny energii znacząco 
spadały a wysiłki mające na celu 
obniżenie emisji gazów cieplarnianych nie 
dorównują postępom uczynionym w UE;

32. wyraźnie podkreśla, że w przyszłości 
polityka UE powinna zajmować się 
komparatywnymi mocnymi i słabymi 
stronami swojej gospodarki, w 
szczególności w odniesieniu do 
jakichkolwiek umów o wolnym handlu, do 
jakich przystąpi UE, szczególnie w 
perspektywie planowanej umowy o 
wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi 
(TTIP), gdzie ceny energii spadały;

Or. en

Poprawka 836
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wyraźnie podkreśla, że w przyszłości 
polityka UE powinna zajmować się 
komparatywnymi mocnymi i słabymi 
stronami swojej gospodarki, w 
szczególności w odniesieniu do
jakichkolwiek umów o wolnym handlu, do 
jakich przystąpi UE, szczególnie w 
perspektywie planowanej umowy o 
wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi 
(TTIP), gdzie ceny energii znacząco 
spadały a wysiłki mające na celu obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych nie dorównują 
postępom uczynionym w UE;

32. wyraźnie podkreśla, że w przyszłości 
polityka UE powinna zajmować się 
komparatywnymi mocnymi i słabymi 
stronami swojej gospodarki zanim UE
podpisze jakiekolwiek umowy o wolnym 
handlu, szczególnie w perspektywie 
planowanej, będącej obecnie przedmiotem 
dyskusji umowy o wolnym handlu ze 
Stanami Zjednoczonymi (TTIP), gdzie 
ceny energii znacząco spadały, a wysiłki 
mające na celu obniżenie emisji gazów 
cieplarnianych nie dorównują postępom 
uczynionym w UE;

Or. en
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Poprawka 837
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wyraźnie podkreśla, że w przyszłości 
polityka UE powinna zajmować się 
komparatywnymi mocnymi i słabymi 
stronami swojej gospodarki, w 
szczególności w odniesieniu do 
jakichkolwiek umów o wolnym handlu, do 
jakich przystąpi UE, szczególnie w 
perspektywie planowanej umowy o 
wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi 
(TTIP), gdzie ceny energii znacząco 
spadały a wysiłki mające na celu 
obniżenie emisji gazów cieplarnianych nie 
dorównują postępom uczynionym w UE;

32. wyraźnie podkreśla, że w przyszłości 
polityka UE powinna zajmować się w 
przejrzysty sposób komparatywnymi 
mocnymi i słabymi stronami swojej 
gospodarki, w szczególności w odniesieniu 
do jakichkolwiek umów o wolnym handlu, 
do jakich przystąpi UE, szczególnie w 
perspektywie planowanej umowy o 
wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi 
(TTIP);

Or. en

Poprawka 838
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wyraźnie podkreśla, że w przyszłości 
polityka UE powinna zajmować się 
komparatywnymi mocnymi i słabymi 
stronami swojej gospodarki, w 
szczególności w odniesieniu do 
jakichkolwiek umów o wolnym handlu, do 
jakich przystąpi UE, szczególnie w 
perspektywie planowanej umowy o 
wolnym handlu ze Stanami 
Zjednoczonymi (TTIP), gdzie ceny energii 
znacząco spadały a wysiłki mające na celu 

32. podkreśla, że w przyszłości polityka 
UE powinna zajmować się 
komparatywnymi mocnymi i słabymi 
stronami swojej gospodarki, dlatego też 
popiera ambitne i spójne ramy do roku 
2030, które będą stanowić zachętę do 
inwestowania w innowacyjne technologie, 
do badań i rozwoju, umacniając w ten 
sposób konkurencyjność UE;
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obniżenie emisji gazów cieplarnianych nie 
dorównują postępom uczynionym w UE;

Or. en

Poprawka 839
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wyraźnie podkreśla, że w przyszłości 
polityka UE powinna zajmować się 
komparatywnymi mocnymi i słabymi 
stronami swojej gospodarki, w 
szczególności w odniesieniu do 
jakichkolwiek umów o wolnym handlu, do 
jakich przystąpi UE, szczególnie w 
perspektywie planowanej umowy o 
wolnym handlu ze Stanami 
Zjednoczonymi (TTIP), gdzie ceny energii 
znacząco spadały a wysiłki mające na celu 
obniżenie emisji gazów cieplarnianych nie 
dorównują postępom uczynionym w UE;

32. wyraźnie podkreśla, że w przyszłości 
polityka UE powinna zajmować się 
komparatywnymi mocnymi i słabymi 
stronami swojej gospodarki, w 
szczególności w odniesieniu do 
jakichkolwiek umów o wolnym handlu, do 
jakich przystąpi UE, również z 
uwzględnieniem środków przedsięwziętych
w celu redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i ich korzyści 
gospodarczych;

Or. en

Poprawka 840
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló 
Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wyraźnie podkreśla, że w przyszłości 
polityka UE powinna zajmować się 
komparatywnymi mocnymi i słabymi 
stronami swojej gospodarki, w 
szczególności w odniesieniu do 
jakichkolwiek umów o wolnym handlu, do 

32. wyraźnie podkreśla, że w przyszłości 
polityka UE powinna zajmować się 
komparatywnymi mocnymi i słabymi 
stronami swojej gospodarki, w 
szczególności w odniesieniu do 
jakichkolwiek umów o wolnym handlu, do 
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jakich przystąpi UE, szczególnie w 
perspektywie planowanej umowy o 
wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi 
(TTIP), gdzie ceny energii znacząco 
spadały a wysiłki mające na celu obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych nie dorównują 
postępom uczynionym w UE;

jakich przystąpi UE, szczególnie w 
perspektywie planowanej umowy o 
wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi 
(TTIP), gdzie ceny energii znacząco 
spadały, a wysiłki mające na celu 
obniżenie emisji gazów cieplarnianych nie 
dorównują postępom uczynionym w UE, 
mimo że cena węgla w Kalifornii jest 
obecnie ponad dwa razy wyższa niż w UE;

Or. en

Poprawka 841
Konrad Szymański, Niki Tzavela, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wyraźnie podkreśla, że w przyszłości 
polityka UE powinna zajmować się 
komparatywnymi mocnymi i słabymi 
stronami swojej gospodarki, w 
szczególności w odniesieniu do 
jakichkolwiek umów o wolnym handlu, do 
jakich przystąpi UE, szczególnie w 
perspektywie planowanej umowy o 
wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi 
(TTIP), gdzie ceny energii znacząco 
spadały a wysiłki mające na celu 
obniżenie emisji gazów cieplarnianych nie 
dorównują postępom uczynionym w UE;

32. wyraźnie podkreśla, że w przyszłości 
polityka UE powinna zajmować się 
komparatywnymi mocnymi i słabymi 
stronami swojej gospodarki, w 
szczególności w odniesieniu do 
jakichkolwiek umów o wolnym handlu, do 
jakich przystąpi UE, szczególnie w 
perspektywie planowanej umowy o 
wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi 
(TTIP), gdzie ceny energii i emisje CO2
znacząco spadały (z powodu „rewolucji 
gazu z łupków”);

Or. en

Poprawka 842
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

32a. podkreśla, że produkcja i zwiększone 
wykorzystanie gazu ziemnego w USA 
doprowadziła do napływu węgla z USA na 
rynek europejski; zaznacza, że niskie ceny 
w systemie handlu emisjami sprawiają 
obecnie, że produkcja energii w wyniku 
spalania węgla jest bardziej 
konkurencyjna od spalania gazu; 
zauważa, że zamiana węgla na gaz ziemny 
w USA doprowadziła do zmniejszenia 
emisji CO2 w tym kraju, która według 
amerykańskiej Administracji ds. 
Informacji Energetycznych spadła o 12% 
między 2005 a 2012 r. i osiągnęła 
najniższy poziom od 1994 r.;

Or. en

Poprawka 843
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. podkreśla podstawowe znaczenie 
inwestycji w opcje „no-regrets” związane z 
efektywnością energetyczną, energią 
odnawialną i infrastrukturą energetyczną 
dla wzmocnienia gospodarki, zapewnienia 
trwałego wzrostu i zatrudnienia oraz 
stabilnych i przystępnych cen energii dla 
konsumenta europejskiego;

Or. de

Poprawka 844
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner
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Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. z zaniepokojeniem odnotowuje 
wezwanie do stworzenia na granicach UE 
mechanizmu uwzględniającego koszty 
emisji dwutlenku węgla; taki instrument 
nie tylko hamowałby wzrost gospodarczy i 
innowacje, ale także miałby negatywne 
konsekwencje dla działań w dziedzinie 
klimatu;

Or. en

Poprawka 845
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. stanowczo uważa, że energia 
odnawialna jest bezpośrednio związana z 
nowymi miejscami pracy i wzrostem 
gospodarczym, zwłaszcza w kontekście 
utrzymywania wysokiej jakości miejsc 
pracy w Europie; podkreśla, że cel 
dotyczący energii odnawialnej ma 
największy potencjał do pobudzenia 
długoterminowego tworzenia miejsc pracy 
w zaawansowanych technologiach;

Or. en

Poprawka 846
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

32a. zwraca się do Komisji z prośbą o 
sporządzenie kompleksowej analizy 
ogólnych kosztów i skutków dla systemu w 
odniesieniu do różnych źródeł energii,
oraz ich wpływu na wystarczalność mocy 
wytwórczych w perspektywie 
długoterminowej;

Or. en

Poprawka 847
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. podkreśla fakt, że bezpieczeństwo 
planowania gospodarczego w UE jest 
zagrożone skutkami zmian klimatycznych, 
takimi jak ekstremalne warunki pogodowe 
czy klęski żywiołowe; zwraca uwagę, że 
nakłady finansowe na zabezpieczenie 
przed tego rodzaju zagrożeniami będą się 
zwiększać wraz z postępującymi zmianami 
klimatu; dlatego wzywa Komisję do 
rozbudowy systemu zarządzania 
zagrożeniami w postaci klęsk żywiołowych 
w UE, w szczególności przy uwzględnieniu 
aspektu kosztów ekonomicznych klęsk 
żywiołowych oraz nakładów finansowych 
mających na celu zabezpieczenie przed 
tymi zagrożeniami;

Or. de

Poprawka 848
Eija-Riitta Korhola
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Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. podkreśla, że zarówno pośrednie, jak 
i bezpośrednie wzrosty kosztów z tytułu 
systemu handlu emisjami w UE muszą 
być w pełni zrekompensowane dla 
sektorów energochłonnych, zanim równe 
warunki działania zostaną zapewnione na 
skalę globalną; jednakże nie może to 
powiększyć różnic w konkurencyjności 
między państwami członkowskimi, i 
powinno być wdrożone przez poszczególne 
państwa członkowskie jako system na 
szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 849
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, 
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. podkreśla, że ceny energii różnią się 
w zależności od regionów pod względem 
geologicznym, politycznym i podatkowym,
oraz najlepszym sposobem na zapewnienie 
niskich cen energii jest korzystanie w 
pełni z wewnętrznych, europejskich,
zrównoważonych zasobów energii;

Or. en

Poprawka 850
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij
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Projekt rezolucji
Ustęp 32 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32b. odnotowuje, że UE położona jest na 
kontynencie o ograniczonych zasobach, 
oraz że UE importuje około 60% gazu, 
który zużywa, ponad 80% ropy naftowej i 
prawie 50% węgla używanego do 
produkcji energii; w tym kontekście 
nalega na zdecydowane skupienie się na 
zrównoważonych i odnawialnych źródłach
energii wewnątrz UE w ramach do roku 
2030;

Or. en

Poprawka 851
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 32 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32c. wzywa do stworzenia Europejskiego 
Obserwatorium Zaopatrzenia w Energię, 
którego główną misją będzie ocena cen 
energii i ich składowych oraz 
prezentowanie tych informacji w sposób 
przejrzysty i łatwo dostępny dla wszystkich 
użytkowników końcowych i inwestorów; 
obserwatorium będzie także sporządzać 
zalecenia zgodne z naszymi 
długoterminowymi celami w zakresie 
niskoemisyjności – zarówno na szczeblu 
UE, jak i na szczeblu krajowym – w celu 
uzyskania korzyści z możliwie najniższych 
cen energii;

Or. en
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Poprawka 852
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt

Projekt rezolucji
Podtytuł 5

Projekt rezolucji Poprawka

Uznanie różnic w zdolnościach państw 
członkowskich

Wykorzystanie maksymalnego potencjału 
wszystkich państw członkowskich

Or. en

Poprawka 853
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. z zadowoleniem przyjmuje uwagi 
Komisji, zgodnie z którymi cele UE w 
zakresie klimatu i energii odnoszą różne 
skutki w każdym z państw członkowskich 
oraz w odniesieniu do ich obywateli, oraz 
zgodnie z którymi usprawiedliwia to prace 
w oparciu o bardziej sprawiedliwy podział 
wysiłków, z uwzględnieniem PKB 
poszczególnych krajów, osiągnięcia w 
zakresie obniżania emisji od 1990 r., 
emisję na mieszkańca, potencjał 
gospodarczy i potencjał źródeł energii 
odnawialnej oraz efektywność 
energetyczną;

33. z zadowoleniem przyjmuje uwagi 
Komisji, zgodnie z którymi cele UE w 
zakresie klimatu i energii odnoszą różne 
skutki w każdym z państw członkowskich 
oraz w odniesieniu do ich obywateli, oraz 
zgodnie z którymi usprawiedliwia to prace 
w oparciu o bardziej sprawiedliwy podział 
wysiłków, z uwzględnieniem osiągnięć w 
zakresie obniżania emisji od 1990 r., 
potencjał gospodarczy i potencjał źródeł 
energii odnawialnej oraz efektywność 
energetyczną;

Or. en

Poprawka 854
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Adam Gierek, Alejo Vidal-Quadras
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Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. z zadowoleniem przyjmuje uwagi 
Komisji, zgodnie z którymi cele UE w 
zakresie klimatu i energii odnoszą różne 
skutki w każdym z państw członkowskich 
oraz w odniesieniu do ich obywateli, oraz 
zgodnie z którymi usprawiedliwia to prace 
w oparciu o bardziej sprawiedliwy podział 
wysiłków, z uwzględnieniem PKB 
poszczególnych krajów, osiągnięcia w 
zakresie obniżania emisji od 1990 r., 
emisję na mieszkańca, potencjał 
gospodarczy i potencjał źródeł energii 
odnawialnej oraz efektywność 
energetyczną;

33. z zadowoleniem przyjmuje uwagi 
Komisji, zgodnie z którymi cele UE w 
zakresie klimatu i energii odnoszą różne 
skutki w każdym z państw członkowskich 
oraz w odniesieniu do ich obywateli, oraz 
zgodnie z którymi usprawiedliwia to prace 
w oparciu o bardziej sprawiedliwy podział 
wysiłków, z uwzględnieniem PKB 
poszczególnych krajów, osiągnięcia w 
zakresie obniżania emisji od 1990 r., 
emisję na mieszkańca, potencjał 
gospodarczy i potencjał źródeł energii 
odnawialnej, inne lokalne źródła energii 
oraz efektywność energetyczną;

Or. en

Poprawka 855
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. z zadowoleniem przyjmuje uwagi 
Komisji, zgodnie z którymi cele UE w 
zakresie klimatu i energii odnoszą różne 
skutki w każdym z państw członkowskich 
oraz w odniesieniu do ich obywateli, oraz 
zgodnie z którymi usprawiedliwia to prace 
w oparciu o bardziej sprawiedliwy podział 
wysiłków, z uwzględnieniem PKB 
poszczególnych krajów, osiągnięcia w 
zakresie obniżania emisji od 1990 r.,
emisję na mieszkańca, potencjał 
gospodarczy i potencjał źródeł energii 
odnawialnej oraz efektywność 
energetyczną;

33. z zadowoleniem przyjmuje uwagi 
Komisji, zgodnie z którymi cele UE w 
zakresie klimatu i energii odnoszą różne 
skutki w każdym z państw członkowskich 
oraz w odniesieniu do ich obywateli, oraz 
zgodnie z którymi usprawiedliwia to prace 
w oparciu o bardziej sprawiedliwy podział 
wysiłków, z uwzględnieniem PKB 
poszczególnych krajów, osiągnięcia w 
zakresie obniżania emisji na podstawie 
protokołu z Kioto, emisję na mieszkańca, 
potencjał gospodarczy i potencjał źródeł 
energii odnawialnej, inne lokalne źródła
energii oraz efektywność energetyczną;



PE523.090v02-00 50/84 AM\1010283PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 856
Georgios Koumoutsakos

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. z zadowoleniem przyjmuje uwagi 
Komisji, zgodnie z którymi cele UE w 
zakresie klimatu i energii odnoszą różne 
skutki w każdym z państw członkowskich 
oraz w odniesieniu do ich obywateli, oraz 
zgodnie z którymi usprawiedliwia to prace 
w oparciu o bardziej sprawiedliwy podział 
wysiłków, z uwzględnieniem PKB 
poszczególnych krajów, osiągnięcia w 
zakresie obniżania emisji od 1990 r., 
emisję na mieszkańca, potencjał 
gospodarczy i potencjał źródeł energii 
odnawialnej oraz efektywność 
energetyczną;

33. z zadowoleniem przyjmuje uwagi 
Komisji, zgodnie z którymi cele UE w 
zakresie klimatu i energii odnoszą różne 
skutki w każdym z państw członkowskich 
oraz w odniesieniu do ich obywateli, z 
uwzględnieniem obecnej sytuacji 
gospodarczej i warunków prowadzenia 
działalności, w szczególności w państwach 
członkowskich, które znajdują się w 
obliczu poważnych problemów 
budżetowych oraz zgodnie z którymi 
usprawiedliwia to prace w oparciu o 
bardziej sprawiedliwy podział wysiłków, z 
uwzględnieniem PKB poszczególnych 
krajów, osiągnięcia w zakresie obniżania 
emisji od 1990 r., emisję na mieszkańca, 
potencjał gospodarczy i potencjał źródeł 
energii odnawialnej oraz efektywność 
energetyczną;

Or. el

Poprawka 857
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. z zadowoleniem przyjmuje uwagi 
Komisji, zgodnie z którymi cele UE w 
zakresie klimatu i energii odnoszą różne 
skutki w każdym z państw członkowskich 
oraz w odniesieniu do ich obywateli, oraz 
zgodnie z którymi usprawiedliwia to prace

33. z zadowoleniem przyjmuje uwagi 
Komisji, zgodnie z którymi cele UE w 
zakresie klimatu i energii odnoszą różne 
skutki w każdym z państw członkowskich 
oraz w odniesieniu do ich obywateli przez 
co sprawiedliwe jest kontynuowanie prac
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w oparciu o bardziej sprawiedliwy podział 
wysiłków, z uwzględnieniem PKB 
poszczególnych krajów, osiągnięcia w 
zakresie obniżania emisji od 1990 r., 
emisję na mieszkańca, potencjał 
gospodarczy i potencjał źródeł energii 
odnawialnej oraz efektywność 
energetyczną;

w oparciu o bardziej sprawiedliwy podział 
wysiłków, tak jak miało to miejsce do tej 
pory, z uwzględnieniem PKB 
poszczególnych krajów, osiągnięcia w 
zakresie obniżania emisji od 1990 r., 
emisję na mieszkańca, potencjał 
gospodarczy i potencjał źródeł energii 
odnawialnej oraz efektywność 
energetyczną;

Or. en

Poprawka 858
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. z zadowoleniem przyjmuje uwagi 
Komisji, zgodnie z którymi cele UE w 
zakresie klimatu i energii odnoszą różne 
skutki w każdym z państw członkowskich 
oraz w odniesieniu do ich obywateli, oraz 
zgodnie z którymi usprawiedliwia to prace 
w oparciu o bardziej sprawiedliwy podział 
wysiłków, z uwzględnieniem PKB 
poszczególnych krajów, osiągnięcia w 
zakresie obniżania emisji od 1990 r., 
emisję na mieszkańca, potencjał 
gospodarczy i potencjał źródeł energii 
odnawialnej oraz efektywność 
energetyczną;

33. z zadowoleniem przyjmuje uwagi 
Komisji, zgodnie z którymi cele UE w 
zakresie klimatu i energii odnoszą różne 
skutki w każdym z państw członkowskich 
oraz w odniesieniu do ich obywateli przez 
co sprawiedliwe jest kontynuowanie prac, 
oraz zgodnie z którymi usprawiedliwia to 
prace w oparciu o bardziej sprawiedliwy 
podział wysiłków, z uwzględnieniem PKB, 
dostęp do technologii, osiągnięcia w 
zakresie obniżania emisji od 1990 r., 
emisję na mieszkańca, potencjał 
gospodarczy oraz potencjał źródeł energii 
odnawialnej i efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 859
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 33
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Projekt rezolucji Poprawka

33. z zadowoleniem przyjmuje uwagi 
Komisji, zgodnie z którymi cele UE w 
zakresie klimatu i energii odnoszą różne 
skutki w każdym z państw członkowskich 
oraz w odniesieniu do ich obywateli, oraz 
zgodnie z którymi usprawiedliwia to prace 
w oparciu o bardziej sprawiedliwy podział 
wysiłków, z uwzględnieniem PKB 
poszczególnych krajów, osiągnięcia w 
zakresie obniżania emisji od 1990 r., 
emisję na mieszkańca, potencjał 
gospodarczy i potencjał źródeł energii 
odnawialnej oraz efektywność 
energetyczną;

33. z zadowoleniem przyjmuje uwagi 
Komisji, zgodnie z którymi cele UE w 
zakresie klimatu i energii odnoszą różne 
skutki w każdym z państw członkowskich 
oraz w odniesieniu do ich obywateli, oraz 
zgodnie z którymi usprawiedliwia to prace 
w oparciu o bardziej sprawiedliwy podział 
wysiłków, z uwzględnieniem PKB 
poszczególnych krajów, osiągnięcia w 
zakresie obniżania emisji od 1990 r., 
emisję na mieszkańca, potencjał 
gospodarczy i potencjał źródeł energii 
odnawialnej oraz efektywność 
energetyczną; odnotowuje, że globalne,
oparte na dochodzie dzielenie obciążenia 
oznaczałoby, że cel dotyczący zmniejszenia
emisji do roku 2030 wyniósłby 57%;

Or. en

Poprawka 860
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt, Linda McAvan, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. z zadowoleniem przyjmuje uwagi 
Komisji, zgodnie z którymi cele UE w 
zakresie klimatu i energii odnoszą różne 
skutki w każdym z państw członkowskich 
oraz w odniesieniu do ich obywateli, oraz 
zgodnie z którymi usprawiedliwia to prace 
w oparciu o bardziej sprawiedliwy podział 
wysiłków, z uwzględnieniem PKB 
poszczególnych krajów, osiągnięcia w 
zakresie obniżania emisji od 1990 r., 
emisję na mieszkańca, potencjał 
gospodarczy i potencjał źródeł energii 
odnawialnej oraz efektywność 
energetyczną;

33. z zadowoleniem przyjmuje uwagi 
Komisji, zgodnie z którymi cele UE w 
zakresie klimatu i energii mogą odnieść
różne skutki w każdym z państw 
członkowskich oraz w odniesieniu do ich 
obywateli, a podczas decydowania o 
wysiłkach poszczególnych państw 
członkowskich, koniecznych do spełnienia 
nowych wiążących celów na 2030 r. 
dotyczących gazów cieplarnianych, 
odnawialnych źródeł energii i 
efektywności energetycznej powinno się 
wziąć pod uwagę indywidualne warunki 
panujące w danym państwie 
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członkowskim oraz potencjał do 
zmniejszenia emisji, produkcji energii 
odnawialnej i możliwości w zakresie 
oszczędzania energii;

Or. en

Poprawka 861
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. jest zdania, że dla terenu całej UE 
należy kompleksowo opracować bądź 
zaktualizować mapę występowania 
potencjału energii odnawialnej, co ułatwi 
bez popełnienia błędu metodologicznego 
przekształcanie obecnego modelu 
energetycznego krajów członkowskich 
zgodnie z celem politycznym 3x20;

Or. pl

Poprawka 862
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. zauważa, że przyjęcie strategii 
dotyczącej dekarbonizacji, w której nie 
bierze się pod uwagę sytuacji niektórych 
państw członkowskich, może doprowadzić 
do masowego wzrostu ubóstwa 
energetycznego w tych krajach;

Or. en
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Poprawka 863
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. uważa, że podział wysiłków między 
państwa członkowskie powinien być zatem 
spójny z zasadą wspólnej, lecz 
zróżnicowanej odpowiedzialności, a także 
zależeć od potencjału danego państwa w 
przedmiotowej kwestii;

Or. en

Poprawka 864
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE, że 
ostateczna decyzja w sprawie koszyka 
energetycznego leży po stronie państw 
członkowskich i powinny one mieć 
możliwość wykorzystywania i rozwijania 
różnych podejść do technologii i źródeł 
energii, rozsądnych pod względem 
środowiskowym oraz akceptowalnych 
społecznie i gospodarczo;

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE, że 
ostateczna decyzja w sprawie koszyka 
energetycznego leży po stronie państw 
członkowskich i powinny one mieć 
możliwość wykorzystywania i rozwijania 
różnych podejść do technologii i źródeł 
energii, rozsądnych pod względem 
środowiskowym oraz akceptowalnych 
społecznie i gospodarczo; w tym 
kontekście wzywa do silnego popierania 
neutralności pod względem 
technologicznym w pracach nad celami 
polityki UE;

Or. en
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Poprawka 865
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE, że 
ostateczna decyzja w sprawie koszyka 
energetycznego leży po stronie państw 
członkowskich i powinny one mieć 
możliwość wykorzystywania i rozwijania 
różnych podejść do technologii i źródeł 
energii, rozsądnych pod względem 
środowiskowym oraz akceptowalnych
społecznie i gospodarczo;

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE, że 
ostateczna decyzja w sprawie koszyka 
energetycznego leży po stronie państw 
członkowskich i powinny one mieć 
możliwość wykorzystywania i rozwijania 
różnych podejść do technologii i źródeł 
energii, rozsądnych pod względem 
środowiskowym oraz zrównoważonych z 
gospodarczego i społecznego punktu 
widzenia;

Or. pt

Poprawka 866
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE, że 
ostateczna decyzja w sprawie koszyka 
energetycznego leży po stronie państw 
członkowskich i powinny one mieć 
możliwość wykorzystywania i rozwijania 
różnych podejść do technologii i źródeł 
energii, rozsądnych pod względem 
środowiskowym oraz akceptowalnych 
społecznie i gospodarczo;

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE, że 
ostateczna decyzja w sprawie koszyka 
energetycznego leży po stronie państw 
członkowskich i powinny one mieć 
możliwość wykorzystywania i rozwijania 
różnych podejść do technologii i źródeł 
energii;

Or. en

Poprawka 867
Bernd Lange
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Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE, że 
ostateczna decyzja w sprawie koszyka 
energetycznego leży po stronie państw 
członkowskich i powinny one mieć 
możliwość wykorzystywania i rozwijania 
różnych podejść do technologii i źródeł 
energii, rozsądnych pod względem 
środowiskowym oraz akceptowalnych 
społecznie i gospodarczo;

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE, że 
ostateczna decyzja w sprawie koszyka 
energetycznego leży po stronie państw 
członkowskich i powinny one mieć 
możliwość wykorzystywania i rozwijania 
różnych podejść do technologii i źródeł 
energii, rozsądnych pod względem 
środowiskowym oraz akceptowalnych 
społecznie i gospodarczo; podkreśla 
konieczność wspólnego działania oraz 
zwiększonej koordynacji i kooperacji 
między państwami członkowskimi UE w 
sektorze energetycznym;

Or. de

Poprawka 868
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE, że 
ostateczna decyzja w sprawie koszyka 
energetycznego leży po stronie państw 
członkowskich i powinny one mieć 
możliwość wykorzystywania i rozwijania 
różnych podejść do technologii i źródeł 
energii, rozsądnych pod względem 
środowiskowym oraz akceptowalnych 
społecznie i gospodarczo;

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE, że 
ostateczna decyzja w sprawie koszyka 
energetycznego leży po stronie państw 
członkowskich i mają one mieć możliwość 
wykorzystywania i rozwijania różnych 
podejść i systemów wsparcia dla 
technologii wykorzystujących energię 
odnawialną i źródeł energii, rozsądnych 
pod względem środowiskowym oraz 
akceptowalnych społecznie i gospodarczo;

Or. en
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Poprawka 869
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE, że 
ostateczna decyzja w sprawie koszyka 
energetycznego leży po stronie państw 
członkowskich i powinny one mieć 
możliwość wykorzystywania i rozwijania 
różnych podejść do technologii i źródeł 
energii, rozsądnych pod względem 
środowiskowym oraz akceptowalnych 
społecznie i gospodarczo;

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE, że 
ostateczna decyzja w sprawie koszyka 
energetycznego leży po stronie państw 
członkowskich i powinny one mieć 
możliwość wykorzystywania i rozwijania 
różnych podejść do technologii i źródeł 
energii, rozsądnych pod względem 
środowiskowym oraz akceptowalnych 
społecznie i gospodarczo; uważa, że we 
wszelkich przyszłych ramach powinno się 
szanować niezależność państw 
członkowskich i nie powinno się próbować 
jej ograniczać poprzez regulacje 
administracyjne, które mogłyby 
uniemożliwić zwiększone korzystanie z 
lokalnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 870
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE, że 
ostateczna decyzja w sprawie koszyka 
energetycznego leży po stronie państw 
członkowskich i powinny one mieć 
możliwość wykorzystywania i rozwijania 
różnych podejść do technologii i źródeł 
energii, rozsądnych pod względem 
środowiskowym oraz akceptowalnych 
społecznie i gospodarczo;

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE, że 
UE odpowiada za realizację 
wewnętrznego rynku energii, jak również 
promowanie odnawialnych źródeł energii 
i efektywności energetycznej, podczas gdy 
państwa członkowskie podejmują decyzje 
w sprawie koszyka energetycznego i 
powinny one mieć możliwość 
wykorzystywania i rozwijania różnych 
podejść do technologii i źródeł energii, 
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rozsądnych pod względem 
środowiskowym oraz akceptowalnych 
społecznie i gospodarczo, pod warunkiem, 
że przyjmą podejście zarządzania ryzykiem 
i zapewnią zgodność z celami polityki 
europejskiej w zakresie zrównoważoności, 
bezpieczeństwa i przystępności cen;

Or. en

Poprawka 871
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE, że 
ostateczna decyzja w sprawie koszyka 
energetycznego leży po stronie państw 
członkowskich i powinny one mieć 
możliwość wykorzystywania i rozwijania 
różnych podejść do technologii i źródeł 
energii, rozsądnych pod względem 
środowiskowym oraz akceptowalnych 
społecznie i gospodarczo;

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE, że 
ostateczna decyzja w sprawie koszyka 
energetycznego leży po stronie państw 
członkowskich i powinny one mieć 
możliwość wykorzystywania i rozwijania 
różnych podejść do technologii i źródeł 
energii, rozsądnych pod względem 
środowiskowym, jak również
akceptowalnych społecznie i gospodarczo, 
przy jednoczesnej ochronie i polepszaniu
środowiska;

Or. en

Poprawka 872
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE, że 
ostateczna decyzja w sprawie koszyka 
energetycznego leży po stronie państw 

34. podkreśla, zgodnie z art. 194 TFUE i 
ramami trzech głównych celów 
dotyczących klimatu i energii, że 
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członkowskich i powinny one mieć 
możliwość wykorzystywania i rozwijania 
różnych podejść do technologii i źródeł 
energii, rozsądnych pod względem 
środowiskowym oraz akceptowalnych 
społecznie i gospodarczo;

ostateczna decyzja w sprawie koszyka 
energetycznego leży po stronie państw 
członkowskich i powinny one mieć 
możliwość wykorzystywania i rozwijania 
różnych podejść do technologii i źródeł 
energii, rozsądnych pod względem 
środowiskowym oraz akceptowalnych 
społecznie i gospodarczo w odniesieniu do 
celów unijnej polityki w zakresie klimatu i 
energii;

Or. en

Poprawka 873
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. odnotowuje poważne obawy w 
odniesieniu do decyzji Komisji 
określającej przejściowe ogólnounijne 
zasady dotyczące zharmonizowanego, 
zwolnionego z opłat przydziału emisji 
zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE, 
w której ustanowiono zbyt rygorystyczne 
warunki, bez wzięcia pod uwagę specyfiki 
paliwowej i geograficznej państw 
członkowskich, w których węgiel pełni 
rolę podstawowego paliwa, co prowadzi do 
zaburzenia konkurencyjności na 
wspólnym rynku;

Or. en

Poprawka 874
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

34a. jest zdania, że efektywność 
energetyczna brutto obliczana przez 
Eurostat dla poszczególnych krajów 
członkowskich Unii nie może 
odzwierciedlać jedynie uzyskanych 
oszczędności energetycznych, gdyż 
paradoksalnie recesja gospodarcza 
mogłaby falsyfikować ten wskaźnik; 
wskaźnik efektywności energetycznej 
kraju członkowskiego winien uwzględniać 
zmianę PKB w tym kraju w okresie 
obliczeniowym;

Or. pl

Poprawka 875
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. stwierdza, że technologie 
wykorzystujące energię odnawialną 
zawierają dużą liczbę rozmaitych 
rozwiązań technicznych, które mogą być 
wykorzystane w elektryczności, 
ogrzewaniu i chłodzeniu oraz w sektorach 
transportu; podkreśla, że ogólny wiążący 
cel na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych umożliwia duży i elastyczny 
wybór dla państw członkowskich 
dotyczący tego, kiedy i jak inwestować w 
sektorach energii i w technologie mające 
wkład w każdy z tych sektorów;

Or. en

Poprawka 876
Chris Davies, Jens Rohde
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Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. przypomina Komisji, że Parlament 
wezwał do stworzenia prawodawstwa, na 
podstawie którego każde państwo 
członkowskie będzie musiało wypracować 
strategię niskoemisyjną na 2050 r.; uważa 
że jakkolwiek takie ustalone na szczeblu 
krajowym harmonogramy nie mają mocy 
prawnie wiążącej, są one ważne w celu 
zapewnienia inwestorom i urzędnikom 
jasności w odniesieniu do 
długoterminowego kierunku polityki i 
środków, które będą konieczne, jeśli nie 
zrealizuje się tych celów; oczekuje, że 
Komisja zaproponuje sposób podziału 
obciążenia między państwa członkowskie, 
tak aby wyznaczyć datę dostarczenia 
takich harmonogramów w celu przeglądu; 
wzywa Komisję, w wypadku uznania 
jakichkolwiek harmonogramów za 
nierealistyczne i jeśli państwo 
członkowskie nie zechce dostarczyć 
odpowiedniego wyjaśnienia, do 
zaproponowania dodatkowego środka, 
który będzie konieczny, żeby zapewnić, że 
unijne cele dotyczące obniżenia emisji 
CO2 są wiarygodne;

Or. en

Poprawka 877
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. uznaje, że technologie związane z 
energią odnawialną obejmują liczne 
możliwości techniczne, oraz że 
wyznaczenie wiążącego celu zapewnia 
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państwom członkowskim wiele różnych 
możliwości w zakresie łączenia energii –
zarówno w ramach rynku energetycznego, 
jak i w ramach technologii związanych z 
poszczególnymi sektorami;

Or. es

Poprawka 878
Chris Davies, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 34 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34b. oczekuje, że Komisja przedstawi 
prawodawstwo, na podstawie którego 
każde państwo członkowskie będzie 
musiało wypracować, w kontekście swojej 
długoterminowej strategii i w oparciu o 
zharmonizowane ramy ustanowione przez 
Komisję, krajowy plan działania w 
zakresie osiągnięcia do 2030 r. 
zmniejszenia emisji CO2 proporcjonalnie 
do celu UE zapewniającego ogólny, 
wewnątrzunijny spadek emisji wynoszący 
40%; wymaga od państw członkowskich 
sprecyzowania w ramach takich planów 
działania własnych celów krajowych w 
zakresie poprawy efektywności 
energetycznej i rozwoju energii 
odnawialnej; nalega, aby Komisja 
oceniała takie plany działania pod 
względem spójności z realizacją unijnego 
wewnętrznego rynku energii, oraz wzywa 
Komisję do stworzenia takich przepisów, 
które mogą być konieczne do 
zapewnienia, że osiągnięcie krajowych 
celów jest prawnie wymagane na mocy 
prawa Unii;

Or. en
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Poprawka 879
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla, że główny kierunek 
planowanych działań powinien skupić się 
na wdrażaniu scenariuszy działań, które 
uwzględniają potencjał państw 
członkowskich, perspektywy rozwoju 
nowych, efektywnych pod względem 
kosztów technologii oraz globalne skutki 
wdrożenia proponowanej polityki, tak aby 
istniała możliwość zaproponowania celów 
w zakresie zmniejszenia emisji na 
następne lata;

skreślony

Or. pt

Poprawka 880
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla, że główny kierunek 
planowanych działań powinien skupić się 
na wdrażaniu scenariuszy działań, które 
uwzględniają potencjał państw 
członkowskich, perspektywy rozwoju 
nowych, efektywnych pod względem 
kosztów technologii oraz globalne skutki 
wdrożenia proponowanej polityki, tak aby 
istniała możliwość zaproponowania celów 
w zakresie zmniejszenia emisji na 
następne lata;

skreślony

Or. en
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Poprawka 881
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu Greens/EFA

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla, że główny kierunek 
planowanych działań powinien skupić się 
na wdrażaniu scenariuszy działań, które 
uwzględniają potencjał państw 
członkowskich, perspektywy rozwoju 
nowych, efektywnych pod względem 
kosztów technologii oraz globalne skutki 
wdrożenia proponowanej polityki, tak aby 
istniała możliwość zaproponowania celów 
w zakresie zmniejszenia emisji na następne 
lata;

35. podkreśla, że główny kierunek 
planowanych działań powinien skupić się 
na wdrażaniu scenariuszy działań, które 
uwzględniają potencjał państw 
członkowskich, perspektywy rozwoju 
nowych, efektywnych pod względem 
kosztów technologii wykorzystujących 
efektywność energetyczną i energię 
odnawialną oraz globalne skutki 
wdrożenia proponowanej polityki, tak aby 
istniała możliwość zaproponowania celów 
w zakresie zmniejszenia emisji na następne 
lata;

Or. en

Poprawka 882
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla, że główny kierunek 
planowanych działań powinien skupić się 
na wdrażaniu scenariuszy działań, które 
uwzględniają potencjał państw 
członkowskich, perspektywy rozwoju 
nowych, efektywnych pod względem 
kosztów technologii oraz globalne skutki 
wdrożenia proponowanej polityki, tak aby 
istniała możliwość zaproponowania celów 
w zakresie zmniejszenia emisji na następne 
lata;

35. podkreśla, że główny kierunek 
planowanych działań powinien skupić się 
na wdrażaniu scenariuszy działań, które 
uwzględniają potencjał państw 
członkowskich, perspektywy rozwoju 
nowych, efektywnych pod względem 
kosztów i zrównoważonych technologii 
oraz globalne skutki wdrożenia 
proponowanej polityki, tak aby istniała 
możliwość zaproponowania celów w 
zakresie zmniejszenia emisji na następne 
lata;
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Poprawka 883
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. przyznaje, że preferowanie 
określonych źródeł energii (tj. jądrowej i 
odnawialnych źródeł energii) może 
doprowadzić do sytuacji, w której 
określone państwa członkowskie zdobędą 
porównywalną przewagę i będą 
niesprawiedliwie to wykorzystywały w 
stosunku do krajów, które będą musiały 
polegać na transferze technologii od tych 
uprzywilejowanych krajów;

Or. en

Poprawka 884
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. zwraca się do Komisji z prośbą o 
poprawę promowania i skuteczności
istniejących narzędzi finansowych (np. 
NER300) w odniesieniu do inwestycji w 
niskoemisyjność poprzez zbieranie 
wszystkich koniecznych informacji na 
temat możliwości finansowych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w 
jednej, prostej i łatwo dostępnej bazie
danych;

Or. en
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Poprawka 885
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta 
zbadała możliwość utworzenia funduszu, 
który mógłby stanowić dźwignię dla 
inwestycji, w miarę możliwości 
finansowanego z udziału w zyskach z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;

36. zauważa, że dostęp do kapitału dla 
MŚP i sektorów przemysłu ciężkiego 
często stanowi barierę dla inwestycji w 
czystsze technologie; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta 
zbadała możliwość utworzenia funduszu, 
który mógłby stanowić dźwignię dla 
inwestycji, w miarę możliwości 
finansowanego z udziału w zyskach z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;

Or. bg

Poprawka 886
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta 
zbadała możliwość utworzenia funduszu, 
który mógłby stanowić dźwignię dla 
inwestycji, w miarę możliwości 
finansowanego z udziału w zyskach z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta 
zbadała możliwość utworzenia funduszu, 
który mógłby stanowić dźwignię dla 
inwestycji, w miarę możliwości 
finansowanego z udziału w zyskach z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji, 
istniejącego poza programem NER300, 
którego to skuteczność wdrożenia należy 
poddać ocenie;

Or. fr
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Poprawka 887
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta 
zbadała możliwość utworzenia funduszu, 
który mógłby stanowić dźwignię dla 
inwestycji, w miarę możliwości 
finansowanego z udziału w zyskach z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta 
zbadała możliwości poprawy istniejących 
planów finansowania, które mogłyby
stanowić dźwignię dla inwestycji;

Or. en

Poprawka 888
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta 
zbadała możliwość utworzenia funduszu, 
który mógłby stanowić dźwignię dla 
inwestycji, w miarę możliwości 
finansowanego z udziału w zyskach z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta 
zbadała możliwość utworzenia funduszu, 
który mógłby stanowić dźwignię dla 
inwestycji, w miarę możliwości 
finansowanego z udziału w zyskach z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji, 
jak również ze środków z funduszu 
strukturalnego i spójności;

Or. en
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Poprawka 889
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta 
zbadała możliwość utworzenia funduszu, 
który mógłby stanowić dźwignię dla 
inwestycji, w miarę możliwości 
finansowanego z udziału w zyskach z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego;

Or. fi

Poprawka 890
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta
zbadała możliwość utworzenia funduszu, 
który mógłby stanowić dźwignię dla 
inwestycji, w miarę możliwości 
finansowanego z udziału w zyskach z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;

36. zauważa, że dostęp do kapitału i jego 
koszty stanowią często barierę dla 
kapitałowych inwestycji w czystsze 
technologie; w związku z powyższym 
zwraca się do Komisji, aby ta przedstawiła 
trzy wiążące i ambitne cele dotyczące 
gazów cieplarnianych, odnawialnych 
źródeł energii i efektywności 
energetycznej, tak aby zapewnić 
długoterminowe bezpieczeństwo dla 
inwestycji, dzięki któremu obniży się koszt 
kapitału; zwraca się do Komisji z prośbą o 
opracowanie innowacyjnych 
instrumentów finansowych i funduszy 
wykorzystujących dźwignię finansową 
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przy użyciu środków publicznych;

Or. en

Poprawka 891
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta 
zbadała możliwość utworzenia funduszu, 
który mógłby stanowić dźwignię dla 
inwestycji, w miarę możliwości 
finansowanego z udziału w zyskach z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta 
zbadała możliwość pomocy w utworzeniu 
krajowego funduszu, który mógłby 
stanowić dźwignię dla inwestycji, w miarę 
możliwości finansowanego z udziału w 
krajowych zyskach z systemu handlu 
uprawnieniami do emisji;

Or. en

Poprawka 892
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta 
zbadała możliwość utworzenia funduszu, 
który mógłby stanowić dźwignię dla 
inwestycji, w miarę możliwości 

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie i efektywność energetyczną, 
również w sektorach przemysłu ciężkiego; 
w związku z powyższym zwraca się do 
Komisji, aby ta zbadała możliwości 
utworzenia funduszu, który łączy istniejące 
i nowe strumienie finansowania i mógłby 
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finansowanego z udziału w zyskach z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;

stanowić dźwignię dla inwestycji, w miarę 
możliwości finansowanego m.in. z udziału 
w zyskach z systemu handlu 
uprawnieniami do emisji; zachęca Komisję 
do opracowania innowacyjnych 
instrumentów finansowych i przypisania 
większego znaczenia EBI, krajowym 
instytucjom finansowania publicznego, 
funduszom emerytalnym i firmom 
ubezpieczeniowym;

Or. en

Poprawka 893
Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta 
zbadała możliwość utworzenia funduszu, 
który mógłby stanowić dźwignię dla 
inwestycji, w miarę możliwości 
finansowanego z udziału w zyskach z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta 
zbadała możliwość utworzenia funduszu, 
który mógłby stanowić dźwignię dla 
inwestycji, w miarę możliwości 
finansowanego z udziału w zyskach z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji; 
zasady dostępu do tego funduszu powinny 
być ustanowione w taki sposób, aby 
zmniejszyć ryzyko finansowe ponoszone 
przez inwestorów;

Or. en

Poprawka 894
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 36
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Projekt rezolucji Poprawka

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta 
zbadała możliwość utworzenia funduszu, 
który mógłby stanowić dźwignię dla 
inwestycji, w miarę możliwości 
finansowanego z udziału w zyskach z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta 
zbadała możliwość utworzenia funduszu, 
który mógłby stanowić dźwignię dla 
inwestycji, w miarę możliwości 
finansowanego z udziału w zyskach z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji,
który może być wykorzystany do 
promowania rozwoju innowacyjnych 
niskoemisyjnych technologii oraz 
wsparcia inicjatyw zmierzających do 
obniżenia kosztów i emisji CO2 w 
sektorach energochłonnych;

Or. en

Poprawka 895
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta 
zbadała możliwość utworzenia funduszu, 
który mógłby stanowić dźwignię dla 
inwestycji, w miarę możliwości 
finansowanego z udziału w zyskach z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;

36. zauważa, że dostęp do kapitału stanowi 
często barierę dla inwestycji w czystsze 
technologie, również w sektorach 
przemysłu ciężkiego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji, aby ta 
zbadała możliwość utworzenia funduszu, 
który mógłby stanowić dźwignię dla 
inwestycji, w miarę możliwości 
finansowanego z udziału w zyskach z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji; 
uważa, że w tym kontekście pomocne 
byłoby znaczne wzmocnienie i 
reorganizacja EBI;

Or. en
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Poprawka 896
Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 36 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

biorąc pod uwagę to, że w niektórych 
sektorach przemysłowych potrzeba 
przełomowych technologii do dalszego 
zmniejszenia ich emisji i poprawy ich 
efektywności energetycznej, wykraczającej 
ponad obecny stan, zwraca się do Rady z 
prośbą o uwzględnienie w środkach 
politycznych jednoznacznych zobowiązań 
do finansowania badań, rozwoju, 
pilotażowych elektrowni i wdrażania 
nowych technologii, które są spójne z 
poziomem zobowiązań wymaganych w 
kontekście celów na rok 2030;

Or. en

Poprawka 897
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. wzywa do pragmatycznego podejścia 
Unii Europejskiej do nowych modeli 
rynkowych, regulacji i modeli 
finansowych dotyczących rozwiązań w 
zakresie energii niskoemisyjnej;

Or. en

Poprawka 898
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Chris Davies, Corinne Lepage
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Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. zauważa, że obecnie niektóre z krajów
o gospodarkach wschodzących oraz krajów 
rozwiniętych są zaangażowane w 
zróżnicowane polityki i inwestycje w 
zakresie klimatu, łącznie z wdrażaniem 
własnych systemów handlu emisjami;

37. zauważa, że obecnie kraje o 
gospodarkach wschodzących oraz krajów 
rozwiniętych są zaangażowane w różne
polityki i inwestycje w zakresie klimatu, 
łącznie z wdrażaniem własnych systemów 
handlu emisjami; z zadowoleniem 
przyjmuje przyszłą perspektywę połączenia 
europejskiego systemu handlu emisjami z 
innymi mechanizmami handlu emisjami 
na świecie, tak aby stworzyć globalny 
rynek emisji CO2; podkreśla, że takie 
globalne podejście będzie sprawiedliwe 
dla przemysłu europejskiego oraz stanowi 
najbardziej kompleksowe i oszczędne 
rozwiązanie w zakresie zmniejszania 
przemysłowych emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 899
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. zauważa, że obecnie niektóre z krajów 
o gospodarkach wschodzących oraz krajów 
rozwiniętych są zaangażowane w 
zróżnicowane polityki i inwestycje w 
zakresie klimatu, łącznie z wdrażaniem 
własnych systemów handlu emisjami;

37. zauważa, że kilka krajów o 
gospodarkach wschodzących oraz krajów 
rozwiniętych opracowuje polityki i 
inwestycje w zakresie klimatu, łącznie z 
wdrażaniem własnych systemów handlu 
emisjami;

Or. en
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Poprawka 900
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. podkreśla, że cel polegający na 
zacieśnieniu współpracy w zakresie 
polityki energetycznej musi zostać 
uwzględniony również w zewnętrznej 
polityce energetycznej, dlatego apeluje, 
aby przeprowadzić europeizację umów o 
energii zawieranych z państwami trzecimi 
i uwzględniać w nich cele europejskiej 
polityki energetycznej;

Or. de

Poprawka 901
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. stwierdza, że według MAE ceny 
energii w Europie w latach od 2005 do 
2012 wzrosły o 38%, podczas gdy w tym 
samym czasie w Stanach Zjednoczonych 
spadły o 4%; jest zaniepokojony skutkami, 
jakie niesie to dla konkurencyjności 
Europy; podkreśla znaczenie 
transatlantyckiej umowy o wolnym 
handlu w sektorze energetycznym;

Or. de

Poprawka 902
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. zaznacza, że 138 krajów na całym 
świecie dostosowało cele i strategie 
polityczne dotyczące odnawialnych źródeł 
energii; przyznaje, że liczba inwestycji w 
technologie ekologiczne w Indiach, 
Chinach i USA rośnie w znacznie 
szybszym tempie niż w UE; podkreśla w 
tym kontekście, że Europa nie jest w tej 
kwestii w pełni niezależna, wręcz 
przeciwnie, ryzykuje utratę potencjału 
gospodarczego spowodowaną 
przebiegającą transformacją sektora 
energetyki;

Or. en

Poprawka 903
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. odnotowuje, że przywództwo UE w 
dziedzinie technologii wykorzystujących 
odnawialne źródła energii wynika z 
innowacji w produkcji, jak również 
obszarów takich jak integracja systemów; 
przyznaje, że w rezultacie przyjęcia 
wiążących celów na 2030 r. UE będzie 
pełnić rolę klastra kompetencji 
pozwalającego na rozwijanie wysokiej 
jakości konkurencyjnych cenowo 
produktów; przyniesie to korzyść rynkowi 
wewnętrznemu, ale też pozwoli firmom 
europejskim wejść na rynki państw 
trzecich dzięki przewadze konkurencyjnej 
UE; w obliczu braku ambitnego pakietu 
na 2030 r. UE ryzykuje utratę swojego 
przywództwa rynkowego i 
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technologicznego;

Or. en

Poprawka 904
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. zwraca uwagę na to, że dobrze 
funkcjonujący europejski system handlu 
emisjami odgrywa znaczącą rolę w 
utrzymaniu europejskiego przywództwa w 
dziedzinie zmiany klimatu, oraz że kilka 
krajów, np. Chiny i Australia wdrażają 
lub opracowują ustawodawstwo 
wprowadzające ich własny system handlu 
emisjami, oparty na przykładzie 
europejskiego systemu handlu emisjami; 
w tym kontekście przypomina, że 
międzynarodowy koszyk i system handlu 
zajmują najważniejsze miejsce w kwestii 
zabezpieczenia nowego, prawnie 
wiążącego światowego porozumienia 
dotyczącego zmiany klimatu, oraz że bez 
stabilnego i przewidywalnego systemu 
handlu emisjami zagrożona jest 
wiarygodność europejskiej polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

Or. en

Poprawka 905
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

37a. uznaje znaczenie wiążących celów na 
2020 r. i strategii politycznych
dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych we wspieraniu UE w 
ustanowieniu technologicznego 
przywództwa na rynkach światowych oraz 
w byciu liderem w dziedzinie innowacji 
technologicznych w kontekście energii 
odnawialnej; podkreśla, że 
kontynuowanie tej polityki poprzez 
przyjęcie wiążącego celu na 2030 r., 
dotyczącego energii odnawialnej 
pozwoliłoby UE konkurować z Chinami, 
USA, Koreą Południową, Japonią i 
Indiami o technologiczne przywództwo na 
rynkach przyszłości, nawet w obliczu 
okresów ograniczeń gospodarczych;

Or. en

Poprawka 906
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. zauważa, że ważną kwestią jest 
utrzymanie wiodącej roli UE oraz aby 
państwa członkowskie mówiły jednym 
głosem w celu określenia mocnego 
wspólnego stanowiska, którego będą 
bronić w trakcie negocjacji w Paryżu w 
2015 r. mających na celu osiągnięcie 
nowego wiążącego porozumienia ogólnego 
w zakresie klimatu;

38. zauważa, że ważną kwestią jest 
utrzymanie wiodącej roli UE oraz aby 
państwa członkowskie mówiły jednym 
głosem w celu określenia mocnego 
wspólnego stanowiska, którego będą 
bronić w trakcie negocjacji w Paryżu w 
2015 r. mających na celu osiągnięcie 
nowego wiążącego porozumienia ogólnego 
w zakresie klimatu; podkreśla, że aby 
ustanowić prawodawstwo na odpowiednio 
ambitnym poziomie europejskiego celu 
zmniejszenia emisji na 2030 r., decydujące 
są wyniki negocjacji w Paryżu;
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Or. en

Poprawka 907
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. zauważa, że ważną kwestią jest 
utrzymanie wiodącej roli UE oraz aby 
państwa członkowskie mówiły jednym 
głosem w celu określenia mocnego 
wspólnego stanowiska, którego będą 
bronić w trakcie negocjacji w Paryżu w 
2015 r. mających na celu osiągnięcie 
nowego wiążącego porozumienia ogólnego 
w zakresie klimatu;

38. zauważa, że ważną kwestią jest 
utrzymanie wiodącej roli UE oraz aby 
państwa członkowskie mówiły jednym 
głosem w celu określenia mocnego 
wspólnego stanowiska, którego będą 
bronić w trakcie negocjacji w Paryżu w 
2015 r. mających na celu osiągnięcie 
nowego wiążącego porozumienia ogólnego 
w zakresie klimatu; podkreśla znaczenie 
kompleksowej strategii, w której państwa 
trzecie składają wiążące zobowiązania do 
obniżenia emisji CO2;

Or. en

Poprawka 908
Paul Rübig, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. zauważa, że ważną kwestią jest 
utrzymanie wiodącej roli UE oraz aby 
państwa członkowskie mówiły jednym 
głosem w celu określenia mocnego 
wspólnego stanowiska, którego będą 
bronić w trakcie negocjacji w Paryżu w 
2015 r. mających na celu osiągnięcie 
nowego wiążącego porozumienia ogólnego 
w zakresie klimatu;

38. zauważa, że ważną kwestią jest 
utrzymanie wiodącej roli UE oraz aby 
państwa członkowskie mówiły jednym 
głosem w celu określenia mocnego 
wspólnego stanowiska, którego będą 
bronić w trakcie negocjacji w Paryżu w 
2015 r. mających na celu osiągnięcie 
nowego wiążącego porozumienia ogólnego 
w zakresie klimatu; podkreśla, że tylko 
wspólne, globalne wysiłki mogą 
spowodować odwrócenie zmiany klimatu, 
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natomiast dalsze jednostronne 
podejmowanie zobowiązań przez UE 
stanowi zagrożenie dla przemysłowych 
podstaw gospodarki europejskiej;
podkreśla w związku z tym, że dla 
realizacji jakichkolwiek ambicji UE w 
zakresie redukcji emisji CO2 decydujące 
znaczenie muszą mieć wyniki negocjacji 
klimatycznych;

Or. de

Poprawka 909
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. zauważa, że ważną kwestią jest 
utrzymanie wiodącej roli UE oraz aby 
państwa członkowskie mówiły jednym 
głosem w celu określenia mocnego 
wspólnego stanowiska, którego będą 
bronić w trakcie negocjacji w Paryżu w 
2015 r. mających na celu osiągnięcie 
nowego wiążącego porozumienia ogólnego 
w zakresie klimatu;

38. zauważa, że ważną kwestią jest 
utrzymanie wiodącej roli UE oraz aby 
państwa członkowskie mówiły jednym 
głosem w czasie negocjacji dotyczących 
klimatu w celu zapewnienia nowego 
wiążącego porozumienia w zakresie 
klimatu w 2015 r.; uważa, że konieczne dla 
osiągnięcia porozumienia w 2015 r. jest 
zaproponowanie przez kraje zobowiązań 
dotyczących obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych przed szczytem liderów 
światowych organizowanym przez Ban Ki-
Moona we wrześniu 2014 r.; podkreśla, że 
UE powinna dać przykład i do czasu 
szczytu przyjąć ambitne cele na 2030 r. w 
zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych, efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 910
Francisco Sosa Wagner
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Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. zauważa, że ważną kwestią jest 
utrzymanie wiodącej roli UE oraz aby 
państwa członkowskie mówiły jednym 
głosem w celu określenia mocnego 
wspólnego stanowiska, którego będą 
bronić w trakcie negocjacji w Paryżu w 
2015 r. mających na celu osiągnięcie 
nowego wiążącego porozumienia ogólnego 
w zakresie klimatu;

38. zauważa, że ważną kwestią jest 
utrzymanie wiodącej roli UE w przemianie 
w kierunku gospodarki bez węgla poprzez 
zdefiniowanie trzech wiążących celów 
obejmujących energie odnawialne, 
oszczędność energii i redukcję emisji 
gazów cieplarnianych; zwraca się do 
państw członkowskich, aby mówiły 
jednym głosem w celu określenia mocnego 
wspólnego stanowiska, którego będą 
bronić w trakcie negocjacji w Paryżu w 
2015 r. mających na celu osiągnięcie 
nowego wiążącego porozumienia ogólnego 
w zakresie klimatu;

Or. es

Poprawka 911
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. uważa, że potencjał eksportu LNG z 
USA mógłby mieć znaczny wpływ na 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
energii UE, jak również poważne 
konsekwencje dla geopolityki 
energetycznej w bliskim sąsiedztwie 
Europy i tradycyjnych krajach-
dostawcach;

Or. en

Poprawka 912
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Adam Gierek, Alejo Vidal-Quadras
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Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. podkreśla, że w ramach 
negocjacyjnych transatlantyckiego 
partnerstwa handlowego i inwestycyjnego 
(TTIP) ważną i integralną rolę odgrywają 
rozmowy dotyczące energii;

Or. en

Poprawka 913
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. podkreśla istotną rolę 
międzynarodowego finansowania 
przeciwdziałania zmianie klimatu, i w 
związku z tym zachęca państwa 
członkowskie do dostarczenia w 
wymaganym czasie sprawiedliwego 
wkładu na rzecz ekofunduszu 
klimatycznego zgodnie z UNFCCC;

Or. en

Poprawka 914
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Ban Ki-Moona dotyczącą zrównoważonej 
energii dla wszystkich, w ramach której 
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propaguje się efektywność energetyczną i 
odnawialne źródła energii jako 
najodpowiedniejsze rozwiązania służące 
przeciwdziałaniu zmianie klimatu; zwraca
się do UE z prośbą o poparcie tego 
programu;

Or. en

Poprawka 915
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. wzywa państwa członkowskie i inne 
strony do odniesienia się do kwestii 
ucieczki emisji na szczeblu globalnym w 
trakcie zbliżających się 
międzynarodowych negocjacji i w 
oczekiwaniu na potencjalne wiążące 
porozumienie;

Or. en

Poprawka 916
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 38 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38b. dlatego też wzywa do lepszej 
koordynacji między Radą, Komisją i 
Europejską Służbą Działań 
Zewnętrznych, tak aby UE mówiła jednym 
głosem na forum organizacji 
międzynarodowych i odgrywała bardziej 
aktywną rolę, oraz dysponowała 
większymi wpływami w promowaniu 
niskoemisyjnych strategii politycznych;
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Or. en

Poprawka 917
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 38 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38c. uważa, że ambitne strategie 
polityczne w dziedzinie innowacji, 
zrównoważonej energii i przeciwdziałania 
zmianie klimatu pozwoliłyby UE utrzymać 
rolę pioniera i wywrzeć pozytywny wpływ 
podczas negocjacji międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 918
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 38 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38d. jest zdania, że bliższa współpraca z 
partnerami międzynarodowymi w 
dziedzinie badań, rozwoju i innowacji na 
rzecz nowych technologii niskoemisyjnych 
mogłaby pomóc w osiągnięciu nowego,
wiążącego, globalnego porozumienia w 
odniesieniu do kwestii klimatycznych na 
szczeblu światowym;

Or. en

Poprawka 919
Anne Delvaux
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Projekt rezolucji
Ustęp 38 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38e. zwraca się do Komisji z prośbą o 
przeanalizowanie możliwości 
wykorzystania części z wpływów z aukcji 
uprawnieniami do emisji CO2 do 
spełnienia unijnych międzynarodowych 
zobowiązań finansowania 
przeciwdziałania zmianie klimatu na rzecz 
krajów rozwijających się, zgodnego z 
potrzebami w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu i jej łagodzenia;

Or. en

Poprawka 920
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 39 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39a. w celu osiągnięcia celów na 2030 r. 
ramy dotyczące zmiany klimatu i energii 
powinny obejmować także instrumenty 
dostępne w europejskiej polityce 
regionalnej, włączając w to europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne na 
rzecz rozwoju zdecentralizowanych 
projektów dotyczących energii 
odnawialnej, projektów dotyczących 
czystych paliw na terenach miejskich i 
wiejskich oraz projektów związanych z 
efektywnością energetyczną;

Or. en


