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Poprawka 1
Paul Rübig

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wskazuje na poważne wyzwania, przed 
jakimi stoi Unia w dziedzinie energii, 
technologii informacyjnej, badań 
naukowych i innowacji, zwłaszcza w 
związku z koniecznością zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw energii, 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym, 
pobudzenia rozwoju proekologicznej 
gospodarki, zapobiegania podziałowi 
informatycznemu oraz wprowadzania 
innowacji w następstwie kryzysu 
finansowego i załamania gospodarczego; 
uważa, że znaczne cięcia w liniach 
budżetowych, z których finansowana jest 
polityka mająca na celu sprostanie tym 
wyzwaniom, będą miały negatywny wpływ 
na trwałą odbudowę gospodarczą UE, 
rozwój regionalny i tworzenie miejsc 
pracy;

1. wskazuje na poważne wyzwania, przed 
jakimi stoi Unia w dziedzinie energii, 
technologii informacyjnej, badań 
naukowych i innowacji, zwłaszcza w 
związku z koniecznością zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw energii, 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym, 
pobudzenia rozwoju proekologicznej 
gospodarki, zapobiegania podziałowi 
informatycznemu oraz wprowadzania 
innowacji w następstwie kryzysu 
finansowego i załamania gospodarczego; 
uważa, że cięcia w liniach budżetowych, z 
których finansowana jest polityka mająca 
na celu sprostanie tym wyzwaniom, mają
negatywny wpływ na trwałą odbudowę 
gospodarczą UE, rozwój regionalny i 
tworzenie miejsc pracy;

Or. de

Poprawka 2
Rebecca Harms

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę pobudzenia 
produkcji odnawialnej energii,
zwiększenia wydajności energetycznej i 
niskoemisyjnej technologii, w tym 
wychwytywania i składowania ditlenku 
węgla, co przyczyni się do tworzenia 
nowych miejsc pracy, trwałego rozwoju 

4. podkreśla potrzebę ograniczenia 
zależności energetycznej UE poprzez 
pobudzanie do oszczędności energii,
odnawialną energię i środki wydajności 
energetycznej, co przyczyni się do 
tworzenia nowych miejsc pracy, trwałego 
rozwoju regionalnego i postępu w kierunku 
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regionalnego i postępu w kierunku 
ekologicznej gospodarki;

ekologicznej gospodarki;

Or. en

Poprawka 3
Rebecca Harms

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania na poprawę bezpieczeństwa i
ochrony instalacji atomowych oraz ich 
demontaż;

6. wzywa do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania na zagwarantowanie 
najwyższego poziomu ochrony instalacji 
atomowych zgodnie z aktualnym stanem
wiedzy, w tym podczas ich demontażu;

Or. en


