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Poprawka 1
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. ma świadomość tego, że zwiększanie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
pociągnie za sobą nie tylko większą 
niezależność energetyczną Europy, ale 
przyniesie również znaczące korzyści 
dodatkowe w dziedzinie środowiska i 
zdrowia dzięki obniżeniu poziomu 
zanieczyszczenia powietrza i redukcji 
innych emisji, a także zmniejszeniu 
innych rodzajów ryzyka nierozerwalnie 
związanych z innymi formami 
wytwarzania energii;

Or. en

Poprawka 2
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych jest rozwijane w państwach 
członkowskich z myślą o realizacji celów 
wyznaczonych na 2020 r.; wzywa Komisję 
do zaproponowania racjonalnych celów 
do zrealizowania do 2030 r., wśród 
których należy uwzględnić część energii
elektrycznej, która powinna być 
wytwarzana ze źródeł odnawialnych, 
efektywność energetyczną, 
konwencjonalne technologie energetyczne 
przyjazne dla środowiska oraz 
składowanie dwutlenku węgla;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych jest rozwijane w państwach 
członkowskich z myślą o realizacji celów 
wyznaczonych na 2020 r.; wzywa Komisję 
do niezwłocznego przedłożenia wniosku 
dotyczącego pakietu klimatyczno-
energetycznego na rok 2030, w tym 
wiążących i ambitnych celów w zakresie 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, efektywności 
energetycznej i energii ze źródeł 
odnawialnych, w celu przekształcenia UE 
w wysoko wydajną gospodarkę, opartą 
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prawie całkowicie na energii ze źródeł 
odnawialnych, do roku 2050; zwraca 
uwagę, że taki krok zapewnia przemysłowi 
potrzebną mu pewność inwestycyjną, 
tworzy miejsca pracy, wspiera 
niezależność energetyczną UE oraz 
promuje przywództwo UE w zakresie 
technologii i sprzyja innowacjom 
przemysłowym;

Or. en

Poprawka 3
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych jest rozwijane w państwach 
członkowskich z myślą o realizacji celów 
wyznaczonych na 2020 r.; wzywa Komisję 
do zaproponowania racjonalnych celów 
do zrealizowania do 2030 r., wśród 
których należy uwzględnić część energii 
elektrycznej, która powinna być 
wytwarzana ze źródeł odnawialnych, 
efektywność energetyczną, 
konwencjonalne technologie energetyczne 
przyjazne dla środowiska oraz 
składowanie dwutlenku węgla;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych jest rozwijane w państwach 
członkowskich z myślą o realizacji celów 
wyznaczonych na 2020 r.; wzywa Komisję 
do ustalenia wiążącego celu dotyczącego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych na 
poziomie 45% do 2030 r., tak aby 
zapewnić inwestorom potrzebne 
bezpieczeństwo i ciągłość ich przyszłych 
inwestycji po roku 2020 oraz aby 
zagwarantować, że UE będzie w realny 
sposób zmierzać w kierunku przejścia do 
2050 r. na gospodarkę w pełni opartą na 
odnawialnych źródłach energii;

Or. en

Poprawka 4
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych jest rozwijane w państwach 
członkowskich z myślą o realizacji celów 
wyznaczonych na 2020 r.; wzywa Komisję 
do zaproponowania racjonalnych celów do 
zrealizowania do 2030 r., wśród których 
należy uwzględnić część energii 
elektrycznej, która powinna być 
wytwarzana ze źródeł odnawialnych, 
efektywność energetyczną, 
konwencjonalne technologie energetyczne 
przyjazne dla środowiska oraz składowanie 
dwutlenku węgla;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych jest rozwijane w państwach 
członkowskich z myślą o realizacji celów 
wyznaczonych na 2020 r.; wzywa Komisję 
do zaproponowania racjonalnych celów do 
zrealizowania do 2030 r., wśród których 
należy uwzględnić część energii 
elektrycznej, która powinna być 
wytwarzana ze źródeł odnawialnych, 
efektywność energetyczną, 
konwencjonalne technologie energetyczne 
przyjazne dla środowiska oraz składowanie 
dwutlenku węgla; wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych celów w 
zakresie energii odnawialnej, które to cele 
mają ukierunkować przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną oraz zapewnić 
to, że kontynuowane będzie wdrażanie 
stabilnej, ambitnej i długoterminowej 
polityki w dziedzinie energii odnawialnej 
w celu zagwarantowania większej 
pewności regulacyjnej i inwestycyjnej oraz 
osiągnięcia celów w zakresie obniżenia 
emisyjności w UE wyznaczonych na rok 
2050;

Or. en

Poprawka 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych jest rozwijane w państwach 
członkowskich z myślą o realizacji celów 
wyznaczonych na 2020 r.; wzywa Komisję 
do zaproponowania racjonalnych celów do 

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych jest rozwijane w państwach 
członkowskich z myślą o realizacji 
określonych dla tych państw celów 
wyznaczonych na 2020 r. na podstawie 
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zrealizowania do 2030 r., wśród których 
należy uwzględnić część energii
elektrycznej, która powinna być 
wytwarzana ze źródeł odnawialnych, 
efektywność energetyczną, 
konwencjonalne technologie energetyczne 
przyjazne dla środowiska oraz 
składowanie dwutlenku węgla;

unijnej dyrektywy w sprawie energii 
odnawialnej; wzywa Komisję do 
zaproponowania ambitnego i wiążącego 
celu UE w zakresie energii odnawialnej 
na rok 2030 w celu zapewnienia ciągłości 
i stabilności;

Or. en

Poprawka 6
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych jest rozwijane w państwach 
członkowskich z myślą o realizacji celów 
wyznaczonych na 2020 r.; wzywa Komisję 
do zaproponowania racjonalnych celów 
do zrealizowania do 2030 r., wśród 
których należy uwzględnić część energii
elektrycznej, która powinna być 
wytwarzana ze źródeł odnawialnych, 
efektywność energetyczną, 
konwencjonalne technologie energetyczne 
przyjazne dla środowiska oraz 
składowanie dwutlenku węgla;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych jest rozwijane w państwach 
członkowskich z myślą o realizacji celów 
wyznaczonych na 2020 r.; wzywa Komisję 
do realizacji celów w zakresie 
promowania energii ze źródeł 
odnawialnych, efektywności energetycznej 
i bezpieczeństwa dostaw, a także 
obniżania poziomu emisji gazów 
cieplarnianych, co ma zapewnić 
osiągnięcie średnio- i długoterminowych 
celów w zakresie ograniczenia zmiany 
klimatu i zwiększenia konkurencyjności 
przemysłowej;

Or. en

Poprawka 7
Andres Perello Rodriguez

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych jest rozwijane w państwach 
członkowskich z myślą o realizacji celów 
wyznaczonych na 2020 r.; wzywa Komisję 
do zaproponowania racjonalnych celów do 
zrealizowania do 2030 r., wśród których 
należy uwzględnić część energii 
elektrycznej, która powinna być 
wytwarzana ze źródeł odnawialnych, 
efektywność energetyczną, 
konwencjonalne technologie energetyczne 
przyjazne dla środowiska oraz 
składowanie dwutlenku węgla;

1. stwierdza, że wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych jest rozwijane w 
nierównym stopniu w różnych państwach 
członkowskich i że być może należy podjąć 
większe wysiłki z myślą o realizacji celów 
wyznaczonych na 2020 r.; wzywa Komisję 
do zaproponowania ambitnych celów do 
zrealizowania do 2030 r., wśród których 
należy uwzględnić część energii 
elektrycznej, która powinna być 
wytwarzana z różnych źródeł energii,
przypisując coraz większy udział 
odnawialnym źródłom energii, zgodnie z 
dążeniami Unii Europejskiej;

Or. es

Poprawka 8
Anna Rosbach

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych jest rozwijane w państwach 
członkowskich z myślą o realizacji celów 
wyznaczonych na 2020 r.; wzywa Komisję 
do zaproponowania racjonalnych celów do 
zrealizowania do 2030 r., wśród których 
należy uwzględnić część energii 
elektrycznej, która powinna być 
wytwarzana ze źródeł odnawialnych, 
efektywność energetyczną, 
konwencjonalne technologie energetyczne 
przyjazne dla środowiska oraz składowanie 
dwutlenku węgla;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych jest rozwijane w państwach 
członkowskich z myślą o realizacji celów 
wyznaczonych na 2020 r. oraz w celu 
zwiększenia konkurencyjności Europy; 
wzywa Komisję do zaproponowania 
realnych celów do zrealizowania do 
2030 r., wśród których należy uwzględnić 
część energii elektrycznej, która powinna 
być wytwarzana ze źródeł odnawialnych, 
efektywność energetyczną, 
konwencjonalne technologie energetyczne 
przyjazne dla środowiska oraz składowanie 
dwutlenku węgla;

Or. en
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Poprawka 9
Jolanta Emilia Hibner

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych jest rozwijane w państwach 
członkowskich z myślą o realizacji celów 
wyznaczonych na 2020 r.; wzywa Komisję 
do zaproponowania racjonalnych celów do 
zrealizowania do 2030 r., wśród których 
należy uwzględnić część energii 
elektrycznej, która powinna być 
wytwarzana ze źródeł odnawialnych, 
efektywność energetyczną, 
konwencjonalne technologie energetyczne 
przyjazne dla środowiska oraz 
składowanie dwutlenku węgla;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych jest rozwijane w państwach 
członkowskich z myślą o realizacji celów 
wyznaczonych na 2020 r.; wzywa Komisję 
do zaproponowania racjonalnych ram na 
okres po 2020 roku, osadzonych w 
szerszym kontekście klimatyczno-
energetycznym i wspierających m.in. 
bezpieczeństwo dostaw, innowacje i 
konkurencyjność, co przyczyni się do 
propagowania zasobooszczędnej, 
bezpiecznej, zrównoważonej i 
niskoemisyjnej gospodarki europejskiej;

Or. pl

Poprawka 10
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że wiążące cele w zakresie 
energii odnawialnej wyznaczone na rok 
2020 przyczyniły się do zwiększenia 
wykorzystania energii odnawialnej w UE 
oraz stworzenia stabilnych warunków 
inwestycyjnych, dając Europie przewagę 
konkurencyjną w tej dziedzinie, co 
zdecydowanie pomoże w pobudzaniu 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i 
tworzeniu nowych miejsc pracy;
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Poprawka 11
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że europejska polityka 
energetyczna powinna być 
ukierunkowana na rozwój, wykorzystanie 
i dystrybucję energii ze źródeł 
odnawialnych. Aby do roku 2050 
urzeczywistnić gospodarkę opartą na 
energii ze źródeł odnawialnych, należy 
określić dla państw członkowskich 
ambitniejsze wiążące cele w zakresie 
energii odnawialnej na rok 2030 i później.

Or. en

Poprawka 12
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. ponownie stwierdza, że cel w zakresie 
ograniczania zmiany klimatu sam w sobie 
nie wpłynie na przekierowanie 
wystarczających inwestycji w stronę 
energii ze źródeł odnawialnych i 
oszczędzania energii, które muszą 
stanowić lwią część niezbędnych redukcji 
emisji o 80–95% w 2050 r.; popiera 
koncepcję, w myśl której te dwa warianty 
„no regrets”, o których mowa w planie 
działania w dziedzinie energii na rok 
2050, muszą stanowić główny filar ram 
działania po roku 2020;
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Or. en

Poprawka 13
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. apeluje o opracowanie nowych 
instrumentów gospodarczych w celu 
stymulowania rynku energii ze źródeł 
odnawialnych oraz o wycofanie dotacji na 
paliwa kopalne;

Or. en

Poprawka 14
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że przyszłe zachęty polityczne 
w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych powinny uwzględniać cele 
w zakresie efektywnego gospodarowania 
zasobami oraz zawierać rozwiązania 
dostosowane do dużego zróżnicowania w 
zakresie początkowego „długu 
węglowego” poszczególnych źródeł energii 
wytwarzanej z wykorzystaniem biomasy;

Or. en

Poprawka 15
Anna Rosbach
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę na potencjał rynku w 
zakresie technologii ekologicznych;
podkreśla również, że technologie 
ekologiczne powinny być traktowane jako 
szansa na wzmocnienie europejskich 
gałęzi przemysłu, a nie jako rozwiązanie, 
które koniecznie wymaga wsparcia w 
postaci finansowania publicznego;

Or. en

Poprawka 16
Andres Perello Rodriguez

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. bardzo krytycznie ocenia to, że 
niektóre państwa członkowskie stosują 
politykę surowych oszczędności 
obejmującą cięcia, które bezpośrednio 
wpływają na badania, rozwój i innowacje 
w zakresie energii odnawialnej, co 
powoduje opóźnienie dojrzałości 
technologicznej, której wymagają 
odnawialne źródła energii, nie tylko aby 
osiągnąć cele UE wyznaczone na 2020 r., 
ale także aby obniżyć koszty produkcji 
energii i wspierać inwestycje początkowe;

Or. es

Poprawka 17
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1b. zgadza się z Komisją, że szybki rozwój 
sektora energii odnawialnej do 2030 r. 
mógłby doprowadzić do utworzenia ponad 
3 mln miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 18
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje, że wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych nie jest rozwijane 
oddzielnie, lecz jako część całego systemu 
energetycznego; ponownie stwierdza, że w 
ramach programu „Łącząc Europę” należy 
przyznać środki na finansowanie rozwoju 
inteligentnych sieci opartych na TIK, aby 
umożliwić szerokie włączenie energii ze 
źródeł odnawialnych oraz poprawić 
stabilność systemów przesyłu;

2. uważa, że należy ponownie zmienić 
ukierunkowanie europejskiej polityki 
energetycznej na rozwój, wykorzystanie i 
dystrybucję energii ze źródeł 
odnawialnych; wzywa państwa 
członkowskie UE i komisje do wzbudzenia 
ambicji UE oraz do zwiększenia celu 
dotyczącego udziału energii ze źródeł 
odnawialnych do 30% do roku 2020, a 
także określenia dalszego, dodatkowego 
wiążącego celu 45% na rok 2030 i 
dodatkowych celów orientacyjnych na rok 
2040 i 2050; wzywa Komisję Europejską 
do niezwłocznego przedstawienia w tym 
celu wniosków ustawodawczych 
dotyczących przeglądu pakietu 
klimatyczno-energetycznego, tak aby 
zapewnić bezpieczeństwo inwestorów i 
innowatorów w perspektywie 
długoterminowej; ponownie stwierdza, że 
w ramach programu „Łącząc Europę” 
należy przyznać środki na finansowanie 
rozwoju inteligentnych sieci opartych na 
TIK, aby umożliwić szerokie włączenie 
energii ze źródeł odnawialnych oraz 
poprawić stabilność systemów przesyłu;

Or. en
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Poprawka 19
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje, że wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych nie jest rozwijane 
oddzielnie, lecz jako część całego systemu 
energetycznego; ponownie stwierdza, że w 
ramach programu „Łącząc Europę” należy 
przyznać środki na finansowanie rozwoju 
inteligentnych sieci opartych na TIK, aby 
umożliwić szerokie włączenie energii ze 
źródeł odnawialnych oraz poprawić 
stabilność systemów przesyłu;

2. ponownie stwierdza, że w ramach 
programu „Łącząc Europę” należy 
przyznać środki na finansowanie rozwoju 
inteligentnych sieci opartych na TIK, aby 
umożliwić szerokie włączenie energii ze 
źródeł odnawialnych oraz poprawić 
stabilność systemów przesyłu;

Or. en

Poprawka 20
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje, że wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych nie jest rozwijane 
oddzielnie, lecz jako część całego systemu 
energetycznego; ponownie stwierdza, że w 
ramach programu „Łącząc Europę” należy 
przyznać środki na finansowanie rozwoju 
inteligentnych sieci opartych na TIK, aby 
umożliwić szerokie włączenie energii ze 
źródeł odnawialnych oraz poprawić 
stabilność systemów przesyłu;

2. wskazuje, że wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych nie jest rozwijane 
wyłącznie oddzielnie w celu promowania 
rozwoju zdecentralizowanych systemów 
bazujących na energii ze źródeł 
odnawialnych, ale także jako część całego 
systemu energetycznego; ponownie 
stwierdza, że w ramach programu „Łącząc 
Europę” należy przyznać środki na 
finansowanie rozwoju infrastruktury 
transgranicznej i inteligentnych sieci, aby 
umożliwić szerokie włączenie energii ze 
źródeł odnawialnych oraz poprawić 
stabilność systemów przesyłu;
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Or. en

Poprawka 21
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje, że wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych nie jest rozwijane 
oddzielnie, lecz jako część całego systemu 
energetycznego; ponownie stwierdza, że w 
ramach programu „Łącząc Europę” należy 
przyznać środki na finansowanie rozwoju 
inteligentnych sieci opartych na TIK, aby 
umożliwić szerokie włączenie energii ze 
źródeł odnawialnych oraz poprawić 
stabilność systemów przesyłu;

2. wskazuje, że wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych nie jest rozwijane 
oddzielnie, lecz jako część całego systemu 
energetycznego; ponownie stwierdza, że w 
ramach programu „Łącząc Europę” należy 
przyznać środki na finansowanie rozwoju 
inteligentnych sieci opartych na TIK, aby 
umożliwić szerokie, opłacalne i bezpieczne
włączenie energii ze źródeł odnawialnych 
do sieci oraz poprawić stabilność 
systemów przesyłu i dystrybucji w celu 
zachowania bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawka 22
Zofija Mazej Kukovič

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje, że wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych nie jest rozwijane 
oddzielnie, lecz jako część całego systemu 
energetycznego; ponownie stwierdza, że w 
ramach programu „Łącząc Europę” należy 
przyznać środki na finansowanie rozwoju 
inteligentnych sieci opartych na TIK, aby 
umożliwić szerokie włączenie energii ze 
źródeł odnawialnych oraz poprawić 
stabilność systemów przesyłu;

2. wskazuje, że wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych nie jest rozwijane 
oddzielnie, lecz jako część całego systemu 
energetycznego; ponownie stwierdza, że w 
ramach programu „Łącząc Europę” należy 
przyznać środki na finansowanie rozwoju 
inteligentnych sieci opartych na TIK, aby 
umożliwić szerokie włączenie energii ze 
źródeł odnawialnych oraz poprawić 
stabilność systemów przesyłu; podkreśla 
potrzebę wspierania małych i średnich 
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przedsiębiorstw w celu stworzenia im 
większej liczby możliwości w zakresie 
rozwoju infrastruktury;

Or. en

Poprawka 23
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje, że wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych nie jest rozwijane 
oddzielnie, lecz jako część całego systemu 
energetycznego; ponownie stwierdza, że w 
ramach programu „Łącząc Europę” 
należy przyznać środki na finansowanie
rozwoju inteligentnych sieci opartych na 
TIK, aby umożliwić szerokie włączenie 
energii ze źródeł odnawialnych oraz 
poprawić stabilność systemów przesyłu;

2. wskazuje, że wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych nie jest rozwijane 
oddzielnie, lecz jako część całego systemu 
energetycznego; ponownie stwierdza, że 
potrzebne są inwestycje pochodzące ze 
źródeł prywatnych i publicznych, takich 
jak program „Łącząc Europę”, w celu 
finansowania rozwoju infrastruktury 
energetycznej i inteligentnych sieci 
opartych na TIK, aby umożliwić szerokie 
włączenie energii ze źródeł odnawialnych 
w ramy rynku energii oraz poprawić 
stabilność systemów przesyłu;

Or. en

Poprawka 24
Anna Rosbach

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje, że wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych nie jest rozwijane 
oddzielnie, lecz jako część całego systemu 
energetycznego; ponownie stwierdza, że w 
ramach programu „Łącząc Europę” należy 
przyznać środki na finansowanie rozwoju 

2. wskazuje, że wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych nie jest rozwijane 
oddzielnie, lecz jako część całego systemu 
energetycznego; ponownie stwierdza, że w 
ramach programu „Łącząc Europę” należy 
przyznać środki na finansowanie rozwoju 
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inteligentnych sieci opartych na TIK, aby 
umożliwić szerokie włączenie energii ze 
źródeł odnawialnych oraz poprawić 
stabilność systemów przesyłu;

inteligentnych sieci opartych na TIK, aby 
umożliwić szerokie włączenie energii ze 
źródeł odnawialnych oraz poprawić 
stabilność systemów przesyłu; podkreśla, 
że to finansowanie nie powinno prowadzić 
do zwiększenia całkowitej wielkości 
budżetu UE;

Or. en

Poprawka 25
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zaznacza, że różne mechanizmy 
wspierania rozwoju energii odnawialnej 
zapewniają uwzględnienie różnych 
możliwości i wzorców technologicznych 
dostępnych w państwach członkowskich 
podczas projektowania systemu wsparcia, 
co pozwala uniknąć nadzwyczajnych 
zysków poprzez odzwierciedlenie 
rzeczywistych kosztów technologii;
jednocześnie z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę Komisji dotyczącą 
przygotowania wytycznych dotyczących 
systemów wsparcia;

Or. en

Poprawka 26
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na brak scenariusza 
wysokiego udziału odnawialnych źródeł 
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energii i efektywności energetycznej w 
planie działania w zakresie energii do 
roku 2050, w którym możliwe byłoby 
założenie większego udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w koszyku 
energetycznym UE;

Or. en

Poprawka 27
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. utrzymuje, że okres przejściowy jest 
konieczny dla powstania europejskich 
systemów wsparcia; sugeruje, aby 
Komisja uwzględniła skutki kryzysu 
gospodarczego i obniżone ratingi 
kredytowe państw, co odzwierciedla się w 
cięciach – i w poziomie związanego z tym 
ryzyka – dotyczących inwestycji w energię 
ze źródeł odnawialnych; podkreśla, że 
należy ograniczyć ryzyko dla podmiotów 
inwestujących w energię ze źródeł 
odnawialnych za pomocą jasnej 
europejskiej strategii długoterminowej;

skreślony

Or. en

Poprawka 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 3 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

3. utrzymuje, że okres przejściowy jest 
konieczny dla powstania europejskich 
systemów wsparcia; sugeruje, aby Komisja 

3. uważa, że przed podjęciem decyzji w 
sprawie wprowadzenia europejskiego 
systemu wsparcia należy ocenić, czy 



PE504.183v01-00 18/39 AM\925368PL.doc

PL

uwzględniła skutki kryzysu gospodarczego 
i obniżone ratingi kredytowe państw, co 
odzwierciedla się w cięciach – i w 
poziomie związanego z tym ryzyka –
dotyczących inwestycji w energię ze źródeł
odnawialnych; podkreśla, że należy 
ograniczyć ryzyko dla podmiotów 
inwestujących w energię ze źródeł 
odnawialnych za pomocą jasnej 
europejskiej strategii długoterminowej;

ogólnounijny system wspierania rozwoju 
energii ze źródeł odnawialnych zapewni 
bardziej opłacalne ramy promowania 
odnawialnych źródeł energii; zauważa, że 
długoterminowa pewność obejmująca cel 
w zakresie energii odnawialnej 
wyznaczony na rok 2030 przyczyniłaby się 
do zwiększenia inwestycji w dziedzinie 
energii odnawialnej i ograniczyłaby 
ryzyko dla podmiotów inwestujących w
ten rodzaj energii;

Or. en

Poprawka 29
Christofer Fjellner

Projekt opinii
Ustęp 3 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

3. utrzymuje, że okres przejściowy jest 
konieczny dla powstania europejskich 
systemów wsparcia; sugeruje, aby Komisja 
uwzględniła skutki kryzysu gospodarczego 
i obniżone ratingi kredytowe państw, co 
odzwierciedla się w cięciach – i w 
poziomie związanego z tym ryzyka –
dotyczących inwestycji w energię ze źródeł 
odnawialnych; podkreśla, że należy 
ograniczyć ryzyko dla podmiotów 
inwestujących w energię ze źródeł 
odnawialnych za pomocą jasnej 
europejskiej strategii długoterminowej;

3. utrzymuje, że okres przejściowy jest 
konieczny dla wspierania rozwoju 
odnawialnych źródeł energii; sugeruje, 
aby Komisja uwzględniła skutki kryzysu 
gospodarczego i obniżone ratingi 
kredytowe państw, co odzwierciedla się w 
cięciach – i w poziomie związanego z tym
ryzyka – dotyczących inwestycji w energię 
ze źródeł odnawialnych; podkreśla, że 
należy ograniczyć ryzyko dla podmiotów 
inwestujących w energię ze źródeł 
odnawialnych za pomocą jasnej 
europejskiej strategii długoterminowej;

Or. en

Poprawka 30
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. utrzymuje, że okres przejściowy jest 
konieczny dla powstania europejskich 
systemów wsparcia; sugeruje, aby Komisja 
uwzględniła skutki kryzysu gospodarczego 
i obniżone ratingi kredytowe państw, co 
odzwierciedla się w cięciach – i w 
poziomie związanego z tym ryzyka –
dotyczących inwestycji w energię ze źródeł 
odnawialnych; podkreśla, że należy 
ograniczyć ryzyko dla podmiotów 
inwestujących w energię ze źródeł 
odnawialnych za pomocą jasnej 
europejskiej strategii długoterminowej;

3. uważa, że krajowe systemy wparcia dla 
rozwoju energii ze źródeł odnawialnych 
powinny być stopniowo wycofywane z 
chwilą osiągnięcia rentowności i 
konkurencyjności rynkowej; odnotowuje 
ryzyko, które ponoszą podmioty 
inwestujące w energię ze źródeł 
odnawialnych, i uważa, że w sytuacji gdy 
mamy do czynienia z niewydolnością 
rynku finanse, publiczne mogą być 
wykorzystane do zmniejszenia 
niepewności inwestycyjnej, a tym samym 
podniesienia efektywności finansowania 
prywatnego w zakresie przedsięwzięć w 
sektorze energetyki;

Or. en

Poprawka 31
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. utrzymuje, że okres przejściowy jest 
konieczny dla powstania europejskich 
systemów wsparcia; sugeruje, aby 
Komisja uwzględniła skutki kryzysu 
gospodarczego i obniżone ratingi 
kredytowe państw, co odzwierciedla się w
cięciach – i w poziomie związanego z tym 
ryzyka – dotyczących inwestycji w energię 
ze źródeł odnawialnych; podkreśla, że 
należy ograniczyć ryzyko dla podmiotów 
inwestujących w energię ze źródeł 
odnawialnych za pomocą jasnej 
europejskiej strategii długoterminowej;

3. wyraża zaniepokojenie skutkami 
kryzysu gospodarczego oraz obniżonymi 
ratingami kredytowymi państw w 
odniesieniu do finansowania inwestycji w 
dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych; 
wyraża ubolewanie, że coraz większa 
liczba krajów przyjmuje środki działające 
z mocą wsteczną, zwiększając ryzyko 
dotyczące inwestowania w energię ze 
źródeł odnawialnych, a tym samym 
podnosząc koszt kapitału oraz koszty 
realizacji celów wyznaczonych na 2020 r., 
oraz podkreśla, że należy ograniczyć 
ryzyko dla podmiotów inwestujących w 
energię ze źródeł odnawialnych za pomocą 
jasnej europejskiej strategii 
długoterminowej, ponieważ zwiększenie 
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efektywności energetycznej i udziału 
energii ze źródeł odnawialnych mogłoby 
przyczynić się do konsolidacji budżetowej 
w wielu krajach przechodzących kryzys, 
które w dużym stopniu zależne są od 
importu ropy i gazu;

Or. en

Poprawka 32
Jolanta Emilia Hibner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. utrzymuje, że okres przejściowy jest 
konieczny dla powstania europejskich 
systemów wsparcia; sugeruje, aby Komisja 
uwzględniła skutki kryzysu gospodarczego 
i obniżone ratingi kredytowe państw, co 
odzwierciedla się w cięciach – i w 
poziomie związanego z tym ryzyka –
dotyczących inwestycji w energię ze źródeł 
odnawialnych; podkreśla, że należy
ograniczyć ryzyko dla podmiotów 
inwestujących w energię ze źródeł 
odnawialnych za pomocą jasnej 
europejskiej strategii długoterminowej;

3. sugeruje, aby Komisja uwzględniła 
skutki kryzysu gospodarczego i obniżone 
ratingi kredytowe państw, co odzwierciedla 
się w cięciach – i w poziomie związanego 
z tym ryzyka – dotyczących inwestycji w 
energię ze źródeł odnawialnych; podkreśla, 
że europejska strategia długoterminowa 
mogłaby ograniczyć ryzyko dla podmiotów 
inwestujących w energię ze źródeł 
odnawialnych;

Or. pl

Poprawka 33
Andres Perello Rodriguez

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. utrzymuje, że okres przejściowy jest 
konieczny dla powstania europejskich 
systemów wsparcia; sugeruje, aby Komisja 

3. utrzymuje, że konieczne jest utworzenie 
europejskich systemów wsparcia; sugeruje, 
aby Komisja uwzględniła skutki kryzysu 
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uwzględniła skutki kryzysu gospodarczego 
i obniżone ratingi kredytowe państw, co 
odzwierciedla się w cięciach – i w 
poziomie związanego z tym ryzyka –
dotyczących inwestycji w energię ze źródeł 
odnawialnych; podkreśla, że należy 
ograniczyć ryzyko dla podmiotów 
inwestujących w energię ze źródeł 
odnawialnych za pomocą jasnej 
europejskiej strategii długoterminowej;

gospodarczego i obniżone ratingi 
kredytowe państw, co odzwierciedla się w 
cięciach – i w poziomie związanego z tym 
ryzyka – dotyczących inwestycji w energię 
ze źródeł odnawialnych; podkreśla, że 
należy ograniczyć ryzyko dla podmiotów 
inwestujących w energię ze źródeł 
odnawialnych za pomocą jasnej 
europejskiej strategii długoterminowej;

Or. es

Poprawka 34
Anna Rosbach

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. utrzymuje, że okres przejściowy jest 
konieczny dla powstania europejskich 
systemów wsparcia; sugeruje, aby Komisja 
uwzględniła skutki kryzysu gospodarczego 
i obniżone ratingi kredytowe państw, co 
odzwierciedla się w cięciach – i w 
poziomie związanego z tym ryzyka –
dotyczących inwestycji w energię ze źródeł 
odnawialnych; podkreśla, że należy 
ograniczyć ryzyko dla podmiotów 
inwestujących w energię ze źródeł 
odnawialnych za pomocą jasnej 
europejskiej strategii długoterminowej;

3. utrzymuje, że okres przejściowy jest 
konieczny dla powstania europejskich 
systemów wsparcia; podkreśla jednak, że 
te systemy wsparcia powinny opierać się 
na środkach przekierowanych z 
istniejących funduszy, a nie na środkach 
uzyskanych w wyniku podwyższenia 
budżetu; sugeruje, aby Komisja wzięła pod 
uwagę skutki kryzysu gospodarczego i 
obniżone ratingi kredytowe państw, co 
odzwierciedla się w cięciach – i w 
poziomie związanego z tym ryzyka –
dotyczących inwestycji w energię ze źródeł 
odnawialnych; podkreśla, że należy 
ograniczyć ryzyko dla podmiotów 
inwestujących w energię ze źródeł 
odnawialnych za pomocą jasnej 
europejskiej strategii długoterminowej;

Or. en

Poprawka 35
Vladko Todorov Panayotov
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. utrzymuje, że okres przejściowy jest 
konieczny dla powstania europejskich 
systemów wsparcia; sugeruje, aby Komisja 
uwzględniła skutki kryzysu gospodarczego 
i obniżone ratingi kredytowe państw, co 
odzwierciedla się w cięciach – i w 
poziomie związanego z tym ryzyka –
dotyczących inwestycji w energię ze źródeł 
odnawialnych; podkreśla, że należy 
ograniczyć ryzyko dla podmiotów 
inwestujących w energię ze źródeł 
odnawialnych za pomocą jasnej 
europejskiej strategii długoterminowej;

3. utrzymuje, że okres przejściowy jest 
konieczny dla powstania europejskich 
systemów wsparcia, które mają być 
zharmonizowane; sugeruje, aby Komisja 
uwzględniła skutki kryzysu gospodarczego 
i obniżone ratingi kredytowe państw, co 
odzwierciedla się w cięciach – i w 
poziomie związanego z tym ryzyka –
dotyczących inwestycji w energię ze źródeł 
odnawialnych; podkreśla, że należy 
ograniczyć ryzyko dla podmiotów 
inwestujących w energię ze źródeł 
odnawialnych za pomocą jasnej, stabilnej i 
przewidywalnej europejskiej strategii 
długoterminowej;

Or. en

Poprawka 36
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 3 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt opinii Poprawka

ponownie podkreśla, że Unia Europejska i 
jej państwa członkowskie zobowiązały się 
do wycofania do 2020 r. dotacji na rzecz 
przedsięwzięć szkodliwych dla środowiska 
naturalnego zgodnie z postanowieniami 
szczytu w sprawie różnorodności 
biologicznej w Nagoi i szczytu grupy G-20 
w Pittsburghu, a także w ramach planu 
działania Komisji Europejskiej na rzecz 
zasobooszczędnej Europy oraz konkluzji 
Rady; podkreśla pilną potrzebę 
rozwiązania problemu dotacji na rzecz 
przedsięwzięć szkodliwych dla środowiska 
w dziedzinie energetyki zarówno na 
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szczeblu krajowym, jak i unijnym; w 
związku z tym wzywa do podjęcia 
skoordynowanych działań mających na 
celu określenie i wycofanie do 2020 r. 
wszystkich dotacji na przedsięwzięcia 
szkodliwe dla środowiska w dziedzinie 
energetyki;

Or. en

Poprawka 37
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. przypomina o konkluzjach Rady 
dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych i zawartym w nich apelu o 
wycofanie dotacji na paliwa kopalne;
wzywa państwa członkowskie do 
wycofania dotacji na paliwa kopalne i
jądrowe;

Or. en

Poprawka 38
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. jest przekonany, że stabilne i 
długoterminowe ramy polityczne 
odgrywają kluczową rolę w obniżaniu 
kosztów niepewności i ułatwianiu dostępu 
do kapitału, zapewniając tym samym 
społeczeństwu opłacalne i efektywne 
przejście na gospodarkę niskoemisyjną;
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Or. en

Poprawka 39
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do wykorzystania 
kryzysu jako szansy na podjęcie 
koniecznych inwestycji w czyste 
technologie w celu pobudzenia wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 40
Christofer Fjellner

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. chociaż celem Unii jest poszukiwanie 
zrównoważonych źródeł energii, należy 
zauważyć, że zaostrzenie norm w zakresie 
energii odnawialnej, takich jak 
stosowanie zbyt rygorystycznych kryteriów 
zrównoważonego rozwoju wobec 
odnawialnych źródeł energii, zmniejsza 
konkurencyjność i atrakcyjność energii 
odnawialnej w porównaniu z kopalnymi 
źródłami energii, dla których brakuje 
takich kryteriów;

Or. en

Poprawka 41
Antonyia Parvanova
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
długoterminowych strategii i zachęt, a 
także stabilnych ram regulacyjnych i 
fiskalnych na szczeblu krajowym, w celu 
zagwarantowania inwestorom 
przewidywalności i w celu skutecznego 
wspierania rozwoju energii ze źródeł 
odnawialnych w każdym państwie 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 42
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że ze względu na to, że wiele 
elektrowni w UE będzie trzeba 
zlikwidować lub zmodernizować w ciągu 
nadchodzących 10 lat oraz że ceny paliw 
kopalnych będą stale rosnąć, ceny energii 
wzrosną niezależnie od koszyka 
energetycznego; podkreśla, że niektóre 
odnawialne źródła energii, takie jak 
lądowa energia wiatrowa i energia 
fotowoltaiczna, są już konkurencyjne 
kosztowo w porównaniu do energii 
jądrowej i CCS, co sprawia, że są one 
najbardziej opłacalnym rozwiązaniem do 
celów obniżenia emisyjności; zaznacza, że 
wzrostowi rachunków za energię należy 
zaradzić przede wszystkim poprzez 
podjęcie działań na rzecz efektywności 
energetycznej i oszczędności; podkreśla, 
że energia musi być przystępna cenowo 
dla wszystkich i że należy poświęcić 
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szczególną uwagę słabszym konsumentom 
i gospodarstwom domowym o niskich 
dochodach; wzywa państwa członkowskie 
do zdefiniowania terminu słabych 
konsumentów oraz do podjęcia 
niezbędnych działań w celu zapewnienia 
skutecznej ochrony tych konsumentów;

Or. en

Poprawka 43
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. szczególnie podkreśla, że odnawialne 
źródła energii nie tylko przyczyniają się do 
rozwiązania problemu zmiany klimatu, ale 
niosą z sobą dodatkowe korzyści dla 
środowiska naturalnego w postaci 
mniejszego poziomu zanieczyszczenia 
powietrza, wytwarzania odpadów i zużycia 
wody;

Or. en

Poprawka 44
Zofija Mazej Kukovič

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że kluczem do 
odblokowania potencjału systemów 
energii odnawialnej i urzeczywistnieniu 
gospodarki o obniżonej emisyjności jest 
skuteczne wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw;
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Or. en

Poprawka 45
Andres Perello Rodriguez

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. chociaż z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji, aby opracować wytyczne 
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie 
systemów wsparcia dla odnawialnych 
źródeł energii, ubolewa nad tym, że 
komunikat Komisji „Energia odnawialna:
ważny uczestnik europejskiego rynku 
energii” jest wewnętrznie sprzeczny i 
niejasny, jeżeli chodzi o samą potrzebę 
udzielania wsparcia; stwierdza, że sektor 
energii odnawialnej nie jest jeszcze 
wystarczająco silny, aby samodzielnie 
stawić czoła zasadom rynkowym, i jest 
zdania, że z tego względu wsparcie
przyznawane w sposób rygorystyczny i 
przejrzysty nadal jest konieczne do jego 
umocnienia i niezbędne do tego, aby Unia 
Europejska mogła zrealizować swój model 
na rzecz przyszłości bez węgla;

Or. es

Poprawka 46
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wyraża zaniepokojenie gwałtownymi 
zmianami w krajowych mechanizmach 
wspierania energii ze źródeł 
odnawialnych, w szczególności zmianami 
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z mocą wsteczną bądź wstrzymywaniem 
wsparcia; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia stabilnych ram 
inwestowania w energię ze źródeł 
odnawialnych, w tym regularnie 
sprawdzanych systemów wsparcia oraz 
uproszczonych procedur 
administracyjnych;

Or. en

Poprawka 47
Andres Perello Rodriguez

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że niektóre technologie w 
zakresie odnawialnych źródeł energii 
zaczęły osiągać możliwe do przyjęcia 
poziomy konkurencyjności względem 
źródeł konwencjonalnych, pomimo że te 
ostatnie nadal nie internalizują dużej 
części swoich kosztów społecznych i 
środowiskowych;

Or. es

Poprawka 48
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na potrzebę opracowania 
technologii energetycznych i w zakresie 
składowania dwutlenku węgla; utrzymuje, 
że w ramach programu Horyzont 2020 
należy przyznać środki na finansowanie 

4. wskazuje na potrzebę publicznych 
inwestycji w zakresie badań i rozwoju w 
dziedzinie technologii związanych z 
energią odnawialną, oszczędzaniem 
energii i jej magazynowaniem; utrzymuje, 
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opracowywania technologii 
energetycznych i w zakresie składowania 
dwutlenku węgla;

że w ramach programu Horyzont 2020 
należy przyznać środki na finansowanie 
opracowywania tych technologii; wzywa 
Komisję do pełnego wykorzystania 
możliwości oferowanych przez Europejski 
Bank Inwestycyjny i krajowe instytucje
publiczne w kontekście przeznaczania 
środków finansowych w ramach obecnego 
i przyszłego budżetu UE na finansowanie 
projektów w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 49
Zofija Mazej Kukovič

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na potrzebę opracowania 
technologii energetycznych i w zakresie 
składowania dwutlenku węgla; utrzymuje, 
że w ramach programu Horyzont 2020 
należy przyznać środki na finansowanie 
opracowywania technologii 
energetycznych i w zakresie składowania 
dwutlenku węgla;

4. wskazuje na potrzebę opracowania 
technologii energetycznych i w zakresie 
składowania dwutlenku węgla; podkreśla, 
że technologia magazynowania energii 
jest potrzebna w celu włączenia 
zdecentralizowanych źródeł odnawialnych 
do sieci dystrybucyjnej; utrzymuje, że w 
ramach programu Horyzont 2020 należy 
przyznać środki na finansowanie 
opracowywania technologii 
energetycznych i w zakresie składowania 
dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 50
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na potrzebę opracowania 
technologii energetycznych i w zakresie 
składowania dwutlenku węgla; utrzymuje, 
że w ramach programu Horyzont 2020 
należy przyznać środki na finansowanie 
opracowywania technologii 
energetycznych i w zakresie składowania 
dwutlenku węgla;

4. podkreśla, że badania mają kluczowe 
znaczenie dla rozwoju i przystępności 
nowych i czystych technologii; utrzymuje, 
że w ramach programu Horyzont 2020 
należy przyznać środki na finansowanie 
opracowywania technologii 
energetycznych i w zakresie składowania 
dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 51
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na potrzebę opracowania 
technologii energetycznych i w zakresie 
składowania dwutlenku węgla; utrzymuje, 
że w ramach programu Horyzont 2020 
należy przyznać środki na finansowanie 
opracowywania technologii 
energetycznych i w zakresie składowania 
dwutlenku węgla;

4. wskazuje na potrzebę bardziej 
intensywnego finansowania badań w 
dziedzinie technologii związanych z 
energią odnawialną; utrzymuje, że w 
ramach programu Horyzont 2020 należy 
przyznać środki na finansowanie 
opracowywania technologii związanych z 
energią odnawialną;

Or. en

Poprawka 52
Jolanta Emilia Hibner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na potrzebę opracowania 
technologii energetycznych i w zakresie 
składowania dwutlenku węgla; utrzymuje, 

4. wskazuje na potrzebę opracowania 
technologii energetycznych, w tym 
magazynowania energii elektrycznej i w 
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że w ramach programu Horyzont 2020 
należy przyznać środki na finansowanie 
opracowywania technologii 
energetycznych i w zakresie składowania 
dwutlenku węgla;

zakresie składowania dwutlenku węgla; 
utrzymuje, że w ramach programu 
Horyzont 2020 należy przyznać środki na 
finansowanie opracowywania technologii 
energetycznych i w zakresie składowania 
dwutlenku węgla;

Or. pl

Poprawka 53
Anna Rosbach

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla to, że zwiększone 
wykorzystywanie odnawialnych źródeł 
energii i technologii ekologicznych jest 
nie tylko krokiem na drodze ku realizacji 
celów w zakresie ograniczenia emisji, ale 
zwiększa również bezpieczeństwo 
energetyczne i zmniejsza zapotrzebowanie 
na importowane paliwa;

Or. en

Poprawka 54
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że badania naukowe i rozwój 
zorientowane na skuteczne 
wykorzystywanie odpadów do produkcji 
energii elektrycznej, gazu i ciepła są 
ważne z punktu widzenia realizacji celów 
związanych z efektywnością energetyczną;

skreślony

Or. en
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Poprawka 55
Andres Perello Rodriguez

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że badania naukowe i rozwój 
zorientowane na skuteczne 
wykorzystywanie odpadów do produkcji 
energii elektrycznej, gazu i ciepła są 
ważne z punktu widzenia realizacji celów 
związanych z efektywnością energetyczną;

skreślony

Or. es

Poprawka 56
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że badania naukowe i rozwój 
zorientowane na skuteczne 
wykorzystywanie odpadów do produkcji 
energii elektrycznej, gazu i ciepła są ważne 
z punktu widzenia realizacji celów 
związanych z efektywnością energetyczną;

5. jest zdania, że należy zwiększyć 
skuteczność ukierunkowanych badań i 
rozwoju za pomocą istniejących 
instrumentów, i wyraża zaniepokojenie 
tym, że w niektórych gałęziach sektora 
energii odnawialnej zaniedbano badania i 
rozwój, co doprowadziło do powstania 
trudności z wprowadzeniem do obrotu;
zauważa, że badania naukowe i rozwój 
zorientowane na skuteczne 
wykorzystywanie odpadów do produkcji 
energii elektrycznej, gazu i ciepła mogą 
być ważne z punktu widzenia realizacji 
celów związanych z efektywnością 
energetyczną; zauważa również, że w 
sektorze transportu istnieje wyjątkowo 
duże zapotrzebowanie na paliwa kopalne i 
w związku z tym badania w zakresie 
zwiększania efektywności energetycznej i 
obniżania emisji dwutlenku węgla w 
transporcie będą miały bardzo korzystny 
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wpływ;

Or. en

Poprawka 57
Anna Rosbach

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że badania naukowe i rozwój 
zorientowane na skuteczne 
wykorzystywanie odpadów do produkcji 
energii elektrycznej, gazu i ciepła są ważne 
z punktu widzenia realizacji celów 
związanych z efektywnością energetyczną;

5. podkreśla, że badania naukowe i rozwój 
zorientowane na skuteczne 
wykorzystywanie odpadów, w tym 
odpadów żywnościowych i śmieci 
odzyskanych ze środowiska morskiego, do 
produkcji energii elektrycznej, gazu i 
ciepła są ważne z punktu widzenia 
realizacji celów związanych z 
efektywnością energetyczną;

Or. en

Poprawka 58
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że badania naukowe i rozwój 
zorientowane na skuteczne 
wykorzystywanie odpadów do produkcji 
energii elektrycznej, gazu i ciepła są ważne 
z punktu widzenia realizacji celów 
związanych z efektywnością energetyczną;

5. podkreśla, że badania naukowe i rozwój 
zorientowane na zmniejszanie 
oddziaływania na środowisko i skuteczne 
wykorzystywanie odpadów do produkcji 
energii elektrycznej, gazu i ciepła są ważne 
z punktu widzenia realizacji celów 
związanych z efektywnością energetyczną;

Or. en
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Poprawka 59
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że badania naukowe i rozwój 
zorientowane na skuteczne 
wykorzystywanie odpadów do produkcji 
energii elektrycznej, gazu i ciepła są ważne 
z punktu widzenia realizacji celów 
związanych z efektywnością energetyczną;

5. podkreśla, że badania naukowe i rozwój 
zorientowane na skuteczne 
wykorzystywanie odpadów do produkcji 
energii elektrycznej, gazu i ciepła są ważne 
z punktu widzenia realizacji celów 
związanych z efektywnością energetyczną, 
o ile przestrzega się norm w zakresie 
efektywności energetycznej określonych w 
dyrektywie ramowej w sprawie odpadów;

Or. en

Poprawka 60
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że badania naukowe i rozwój 
zorientowane na skuteczne 
wykorzystywanie odpadów do produkcji 
energii elektrycznej, gazu i ciepła są ważne 
z punktu widzenia realizacji celów 
związanych z efektywnością energetyczną;

5. podkreśla, że badania naukowe, rozwój i 
innowacje zorientowane na skuteczne 
wykorzystywanie odpadów do produkcji 
energii elektrycznej, gazu i ciepła są ważne 
z punktu widzenia realizacji celów 
związanych z efektywnością energetyczną 
i efektywnym gospodarowaniem 
zasobami;

Or. en

Poprawka 61
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że badania naukowe i rozwój 
zorientowane na skuteczne 
wykorzystywanie odpadów do produkcji 
energii elektrycznej, gazu i ciepła są ważne 
z punktu widzenia realizacji celów 
związanych z efektywnością energetyczną;

5. podkreśla, że badania naukowe i rozwój 
zorientowane na skuteczne 
wykorzystywanie odpadów do produkcji 
energii elektrycznej, gazu i ciepła są ważne 
z punktu widzenia realizacji celów 
związanych z efektywnością energetyczną 
oraz rozwiązania problemu ubóstwa 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 62
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że istnieje potrzeba wycofania 
dotacji, które niszczą konkurencję, oraz 
również tych, których celem jest wsparcie 
szkodliwych dla środowiska paliw 
kopalnych;

Or. en

Poprawka 63
Anna Rosbach

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla to, że wiele można osiągnąć 
poprzez wykorzystanie już istniejących 
technologii, zwiększając po prostu ich 
efektywność energetyczną, a także 
zastępując przestarzałe technologie 
energotwórcze ich nowszymi wersjami, 
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które w mniejszym stopniu 
zanieczyszczają środowisko;

Or. en

Poprawka 64
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę długoterminowego 
i zrównoważonego wykorzystywania 
biomasy i biopaliw, zwłaszcza ze względu 
na ich wynik netto w odniesieniu do 
oddziaływania na środowisko oraz ich 
bezpośredni lub pośredni wpływ na 
różnorodność biologiczną;

Or. en

Poprawka 65
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zwraca uwagę na znaczenie 
dopilnowania, aby ceny oferowane 
konsumentom, zarówno krajowym, jak i
przemysłowym, pozostały na przystępnych 
i konkurencyjnych na arenie 
międzynarodowych poziomach;

Or. en

Poprawka 66
Nikos Chrysogelos
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do przekazania Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER) środków finansowych 
na wykonywanie jej zadań i realizację 
celów zapisanych w rozporządzeniu 
w sprawie integralności i przejrzystości 
hurtowego rynku energii; zauważa, że jest 
to konieczne dla powstania 
zintegrowanego i przejrzystego 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej i 
gazu do 2014 r.

skreślony

Or. en

Poprawka 67
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do przekazania Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER) środków finansowych 
na wykonywanie jej zadań i realizację 
celów zapisanych w rozporządzeniu 
w sprawie integralności i przejrzystości 
hurtowego rynku energii; zauważa, że jest 
to konieczne dla powstania 
zintegrowanego i przejrzystego 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej i 
gazu do 2014 r.

6. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i krajowe organy regulacyjne do 
przekazania Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER) 
środków finansowych na wykonywanie jej 
zadań i realizację celów zapisanych w 
rozporządzeniu w sprawie integralności 
i przejrzystości hurtowego rynku energii; 
zauważa, że jest to konieczne dla 
powstania zintegrowanego i przejrzystego 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej i 
gazu do 2014 r.

Or. en
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Poprawka 68
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do przekazania Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER) środków finansowych 
na wykonywanie jej zadań i realizację 
celów zapisanych w rozporządzeniu 
w sprawie integralności i przejrzystości 
hurtowego rynku energii; zauważa, że jest 
to konieczne dla powstania 
zintegrowanego i przejrzystego 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej i 
gazu do 2014 r.

6. wzywa Komisję do przekazania Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER) środków finansowych 
na wykonywanie jej zadań i realizację 
celów zapisanych w rozporządzeniu 
w sprawie integralności, przejrzystości i 
efektywności hurtowego rynku energii; 
zauważa, że jest to konieczne dla 
powstania zintegrowanego i przejrzystego 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej i 
gazu do 2014 r.

Or. en

Poprawka 69
Andres Perello Rodriguez

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. krytycznie ocenia to, że w niektórych 
państwach członkowskich złe zarządzanie 
polityką energetyczną prowadzi do 
sytuacji, które mają bezpośredni wpływ na 
użytkowników, tak jak w przypadku 
wahań cen, co zagraża rentowności setek 
przedsiębiorstw i istnieniu tysięcy miejsc 
pracy, powodując nawet zamknięcie 
znacznej części przedsiębiorstw 
należących do sektora energii 
odnawialnej w krajach, które do tej pory 
wiodły zdecydowany prym w tej dziedzinie;

Or. es
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Poprawka 70
Andres Perello Rodriguez

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. nie zgadza się z Komisją w kwestii 
tego, że brak realizacji celów w 
odniesieniu do produkcji energii na małą 
skalę wynika z „niskiej akceptacji 
społecznej dla niektórych projektów w 
dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych”; jest zdania, że brak 
wdrożenia na szczeblu krajowym wynika z 
wysokich kosztów instalacji oraz braku 
większego wsparcia dla użytkowników i 
małych przedsiębiorstw, które mogłyby 
stać się mikroproducentami;

Or. es

Poprawka 71
Andres Perello Rodriguez

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. z niepokojem zwraca uwagę na decyzje 
o nieuzasadnionym nakładaniu 
moratorium w odniesieniu do czystej 
energii i krytycznie ocenia nadmierne 
rekompensaty, które czasami przyznaje się 
zakładom produkcyjnym, które zostały już 
spłacone, tak jak w przypadku niektórych 
elektrowni wodnych lub jądrowych, które 
nadal otrzymują krajowe wsparcie.

Or. es


