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Poprawka 1
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Odniesienie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
7 października 2010 r. zatytułowany 
„Inwestowanie w rozwój technologii 
niskoemisyjnych (plan EPSTE)” 
(COM(2009)519) oraz swoją rezolucję z 
dnia 11 marca 2010 r. w sprawie 
inwestowania w rozwój technologii 
niskoemisyjnych (plan EPSTE),

Or. en

Poprawka 2
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Odniesienie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję 
zamykającą debatę na temat strategii 
Europa 2020 – nowej europejskiej 
strategii na rzecz zatrudnienia i wzrostu z 
czerwca 2010 r.,

Or. en

Poprawka 3
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że wraz z Traktatem z 
Lizbony zaczyna się nowy okres dla Unii, 
co wymaga dostosowania naszych celów i 
strategii, aby móc w pełni wdrożyć traktat,

A. mając na uwadze, że wraz z Traktatem z 
Lizbony zaczyna się nowy okres dla Unii, 
co wymaga dostosowania naszych celów i 
strategii oraz budżetu UE, aby móc w 
pełni wdrożyć traktat,

Or. en

Poprawka 4
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że wraz z Traktatem z 
Lizbony zaczyna się nowy okres dla Unii, 
co wymaga dostosowania naszych celów i
strategii, aby móc w pełni wdrożyć traktat,

A. mając na uwadze, że wraz z Traktatem z 
Lizbony zaczyna się nowy okres dla Unii, 
co wymaga dostosowania naszych celów,
strategii i finansów, aby móc w pełni 
wdrożyć traktat,

Or. en

Poprawka 5
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że włączenie do 
Traktatu z Lizbony specjalnego rozdziału 
dotyczącego energii daje solidną postawę 
do rozwijania inicjatyw energetycznych 
opartych na trwałości i bezpieczeństwie 
dostaw, połączeniach międzysieciowych 
oraz solidarności,

Or. en
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Poprawka 6
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że polityka 
energetyczna UE musi osiągnąć cztery 
uzupełniające się cele: bezpieczeństwo 
dostaw, solidarność, trwałość dostaw i 
konkurencyjność,

Or. ro

Poprawka 7
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Unia musi 
zmierzyć się z problemem
niedostatecznego wdrażania 
prawodawstwa z zakresu energetyki oraz 
ogólnych strategii energetycznych, co 
wymaga objęcia przez Komisję 
zdecydowanego przewodnictwa, aby 
wyeliminować tę lukę,

B. mając na uwadze, że Unia musi 
zmierzyć się z problemem opóźnionego 
lub niepełnego wdrażania prawodawstwa z 
zakresu energetyki oraz braku ogólnych i 
skoordynowanych strategii 
energetycznych,

Or. de

Poprawka 8
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Unia musi 
zmierzyć się z problemem
niedostatecznego wdrażania 
prawodawstwa z zakresu energetyki oraz 
ogólnych strategii energetycznych, co 
wymaga objęcia przez Komisję 
zdecydowanego przewodnictwa, aby 
wyeliminować tę lukę,

B. mając na uwadze, że Unia musi 
zmierzyć się z problemem opóźnionego
wdrażania prawodawstwa z zakresu 
energetyki oraz braku ogólnych i 
skoordynowanych strategii 
energetycznych,

Or. de

Poprawka 9
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Unia musi 
zmierzyć się z problemem 
niedostatecznego wdrażania 
prawodawstwa z zakresu energetyki oraz 
ogólnych strategii energetycznych, co 
wymaga objęcia przez Komisję 
zdecydowanego przewodnictwa, aby 
wyeliminować tę lukę,

B. mając na uwadze, że Unia musi 
zmierzyć się z problemem 
niedostatecznego wdrażania 
prawodawstwa z zakresu energetyki oraz 
ogólnych strategii energetycznych, co 
wymaga objęcia przez Komisję 
zdecydowanego przewodnictwa, aby 
wyeliminować tę lukę, a także widocznego 
i przekonującego zademonstrowania przez 
państwa członkowskie ich woli i poparcia,

Or. en

Poprawka 10
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że opóźnienia we 
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wdrażaniu polityki energetycznej, 
zmierzającej do dekarbonizacji i 
zapewnienia efektywności energetycznej, 
mogą doprowadzić w najbliższych 
dziesięciu latach do poważnego kryzysu 
energetycznego,

Or. ro

Poprawka 11
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Europa jest w 
dalszym ciągu i coraz bardziej zależna od 
importu zagranicznych źródeł energii, 
zwłaszcza jeśli chodzi o paliwa kopalne,

C. mając na uwadze, że Europa jest w 
dalszym ciągu i coraz bardziej zależna od 
importu zagranicznych źródeł energii, 
zwłaszcza jeśli chodzi o paliwa kopalne; 
mając na uwadze, że zależność od ropy 
naftowej jest szczególnie duża i wzrośnie 
w przyszłości,

Or. en

Poprawka 12
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Europa jest w 
dalszym ciągu i coraz bardziej zależna od 
importu zagranicznych źródeł energii, 
zwłaszcza jeśli chodzi o paliwa kopalne,

C. mając na uwadze, że Europa jest w 
dalszym ciągu i coraz bardziej zależna od 
importu zagranicznych źródeł energii, 
zwłaszcza jeśli chodzi o paliwa kopalne, a 
zatem polityka energetyczna UE musi 
mieć wymiar międzynarodowy,

Or. en
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Poprawka 13
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że poziom życia 
mieszkańców oraz konkurencyjność 
gospodarki zależy od cen energii i jej 
dostępności,

Or. pl

Poprawka 14
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że obecne ceny
CO2 nie mają istotnego wpływu na 
przemysł, a sektory poza systemem handlu 
uprawnieniami do emisji nie są 
wystarczająco zachęcane do ograniczania 
swojego śladu węglowego,

Or. en

Poprawka 15
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że zużycie energii 
stanowi wiarygodny wskaźnik wyników 
gospodarczych, a w szczególności
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produkcji przemysłowej, 

Or. ro

Poprawka 16
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że polityka 
energetyczna UE powinna przyczynić się 
do realizacji zobowiązania UE do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
o 80-95% do 2050 r.,

Or. en

Poprawka 17
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że w następnej 
dekadzie potrzebne będą poważne 
inwestycje energetyczne, zwłaszcza w 
nowe elektrownie i sieci energetyczne, co 
ukształtuje koszyk energetyczny na 
dłuższy czas i będzie wymagało nowej 
dywersyfikacji instrumentów finansowych,

D. mając na uwadze, że w następnej 
dekadzie potrzebne będą poważne 
inwestycje energetyczne, zwłaszcza w 
nowe elektrownie i sieci energetyczne,
oraz mając na uwadze, że inwestycje te 
ukształtują koszyk energetyczny na 
dłuższy czas, a zatem należy dopilnować, 
aby były dostosowane do przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną; mając na 
uwadze, że będzie to wymagało nowej 
dywersyfikacji instrumentów finansowych,

Or. en
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Poprawka 18
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że w następnej 
dekadzie potrzebne będą poważne 
inwestycje energetyczne, zwłaszcza w 
nowe elektrownie i sieci energetyczne, co 
ukształtuje koszyk energetyczny na 
dłuższy czas i będzie wymagało nowej 
dywersyfikacji instrumentów finansowych,

D. mając na uwadze, że w następnej 
dekadzie potrzebne będą poważne 
inwestycje energetyczne, zwłaszcza w 
nowe elektrownie, połączenia i sieci 
energetyczne – szczególnie w regionach 
najbardziej odizolowanych pod względem 
energetycznym – co ukształtuje koszyk 
energetyczny na dłuższy czas i będzie 
wymagało nowej dywersyfikacji 
instrumentów finansowych,

Or. en

Poprawka 19
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że w następnej 
dekadzie potrzebne będą poważne 
inwestycje energetyczne, zwłaszcza w 
nowe elektrownie i sieci energetyczne, co 
ukształtuje koszyk energetyczny na 
dłuższy czas i będzie wymagało nowej 
dywersyfikacji instrumentów finansowych,

D. mając na uwadze, że w następnej 
dekadzie potrzebne będą poważne 
inwestycje energetyczne, zwłaszcza w 
nowe elektrownie i sieci energetyczne, co 
ukształtuje koszyk energetyczny na 
dłuższy czas i będzie wymagało nowej 
dywersyfikacji instrumentów finansowych 
lub nowego kształtu rynku,

Or. de
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Poprawka 20
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że w UE-27 istnieją 
znaczne zasoby biomasy, pozwalające na 
produkcję znaczącej ilości biopaliw 
drugiej generacji, co przyczyni się do 
promowania setek tysięcy miejsc pracy w 
rolnictwie ekologicznym bez możliwości 
ich eksternalizacji, do ograniczenia emisji 
z transportu drogowego, do 
wygenerowania niebagatelnych dochodów 
wewnętrznych UE i do zmniejszenia 
zależności od paliw kopalnych i innych 
zagranicznych źródeł energii,

Or. en

Poprawka 21
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że węgiel kopalny 
będzie nadal w przyszłości stanowić ważne 
źródło pierwotne zaopatrzenia ludności i 
gospodarki w energię,

Or. pl

Poprawka 22
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że inwestycje w 
sektor energetyczny wymagają bardzo 
dużego nakładu środków oraz że istnieje 
potrzeba stworzenia stabilnych, 
długoterminowych ram regulacyjnych, co 
pozwoli przedsiębiorstwom na 
podejmowanie rozsądnych z punktu 
widzenia ekonomii i ochrony środowiska 
decyzji inwestycyjnych,

E. mając na uwadze, że inwestycje w 
sektor energetyczny wymagają bardzo 
dużego nakładu środków oraz że istnieje 
potrzeba stworzenia stabilnych, 
długoterminowych ram regulacyjnych, co 
pozwoli przedsiębiorstwom na 
podejmowanie rozsądnych z punktu 
widzenia ekonomii i ochrony środowiska 
decyzji inwestycyjnych, przy czym należy 
koniecznie unikać zakłóceń konkurencji,

Or. de

Poprawka 23
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że inwestycje w 
sektor energetyczny wymagają bardzo 
dużego nakładu środków oraz że istnieje 
potrzeba stworzenia stabilnych, 
długoterminowych ram regulacyjnych, co 
pozwoli przedsiębiorstwom na 
podejmowanie rozsądnych z punktu 
widzenia ekonomii i ochrony środowiska 
decyzji inwestycyjnych,

E. mając na uwadze, że inwestycje w 
sektor energetyczny wymagają bardzo 
dużego nakładu środków oraz że istnieje 
potrzeba stworzenia stabilnych, 
długoterminowych ram regulacyjnych, co 
pozwoli przedsiębiorstwom na 
podejmowanie rozsądnych z punktu 
widzenia ekonomii i ochrony środowiska 
decyzji inwestycyjnych, przy czym należy 
koniecznie unikać zakłóceń konkurencji,

Or. de

Poprawka 24
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że ambitny cel UE 
dotyczący długoterminowego ograniczenia 
emisji powinien wpisywać się w kontekst 
ogólnoświatowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, tak aby 
zmaksymalizować pozytywny wkład UE w 
międzynarodowe negocjacje i ograniczyć 
do minimum zagrożenie ucieczką emisji i 
utratą konkurencyjności sektorów 
europejskiego przemysłu,

Or. en

Poprawka 25
Herbert Reul, Werner Langen

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że infrastruktura 
energetyczna powinna być finansowana 
przede wszystkim z taryf energetycznych; 
mając również na uwadze, że potrzebna 
może okazać się również pomoc z UE w 
przypadku gdy rynek nie będzie w stanie 
samodzielnie sfinansować takich 
inwestycji, w szczególności w regionach 
najmniej rozwiniętych,

F. mając na uwadze, że infrastruktura sieci 
energetycznych powinna być finansowana 
przede wszystkim z taryf energetycznych; 
mając również na uwadze, że potrzebna 
może okazać się również pomoc z UE, w 
przypadku gdy rynek nie będzie w stanie 
samodzielnie sfinansować takich 
inwestycji,

Or. de

Poprawka 26
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że infrastruktura 
energetyczna powinna być finansowana 
przede wszystkim z taryf energetycznych; 
mając również na uwadze, że potrzebna 
może okazać się również pomoc z UE w 
przypadku gdy rynek nie będzie w stanie 
samodzielnie sfinansować takich 
inwestycji, w szczególności w regionach 
najmniej rozwiniętych,

F. mając na uwadze, że infrastruktura sieci 
energetycznych powinna być finansowana 
przede wszystkim z taryf energetycznych; 
mając również na uwadze, że potrzebna 
może okazać się również pomoc z UE, w 
przypadku gdy rynek nie będzie w stanie 
samodzielnie sfinansować takich 
inwestycji,

Or. de

Poprawka 27
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że infrastruktura 
energetyczna powinna być finansowana 
przede wszystkim z taryf energetycznych; 
mając również na uwadze, że potrzebna 
może okazać się również pomoc z UE w 
przypadku gdy rynek nie będzie w stanie 
samodzielnie sfinansować takich 
inwestycji, w szczególności w regionach 
najmniej rozwiniętych,

F. mając na uwadze, że infrastruktura 
energetyczna powinna być finansowana 
przede wszystkim z taryf energetycznych; 
mając również na uwadze, że potrzebna 
może okazać się również pomoc z UE, tak 
aby ustanowić dobrze funkcjonujące sieci 
pozwalające na otwarcie europejskich 
rynków energii,

Or. en

Poprawka 28
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że infrastruktura F. mając na uwadze, że infrastruktura 
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energetyczna powinna być finansowana 
przede wszystkim z taryf energetycznych; 
mając również na uwadze, że potrzebna 
może okazać się również pomoc z UE w 
przypadku gdy rynek nie będzie w stanie 
samodzielnie sfinansować takich 
inwestycji, w szczególności w regionach 
najmniej rozwiniętych,

energetyczna powinna być finansowana 
przede wszystkim z taryf energetycznych; 
mając również na uwadze, że potrzebna 
może okazać się również pomoc z UE w 
przypadku gdy rynek nie będzie w stanie 
samodzielnie sfinansować takich 
inwestycji, w szczególności w regionach 
najmniej rozwiniętych i regionach 
odległych,

Or. el

Poprawka 29
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że infrastruktura 
energetyczna powinna być finansowana 
przede wszystkim z taryf energetycznych; 
mając również na uwadze, że potrzebna
może okazać się również pomoc z UE w 
przypadku gdy rynek nie będzie w stanie 
samodzielnie sfinansować takich 
inwestycji, w szczególności w regionach 
najmniej rozwiniętych,

F. mając na uwadze, że infrastruktura 
energetyczna powinna być finansowana 
przede wszystkim z taryf energetycznych; 
mając również na uwadze, że potrzebne
może okazać się również wsparcie z UE, w 
przypadku gdy rynek nie będzie w stanie 
samodzielnie sfinansować takich 
inwestycji, w szczególności w regionach 
najmniej rozwiniętych,

Or. en

Poprawka 30
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zrównoważona i 
dynamiczna gospodarka powinna dążyć do 
uniezależnienia wzrostu gospodarczego od 
zużycia energii, w szczególności poprzez 

H. mając na uwadze, że zrównoważona i 
dynamiczna gospodarka powinna dążyć do 
uniezależnienia wzrostu gospodarczego od 
zużycia energii,
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zwiększenie efektywności energetycznej na 
jednostkę produkcji, 

Or. de

Poprawka 31
Niki Tzavela, Ioannis A. Tsoukalas, Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że Komisja 
wyraziła także zamiar dokonania w 2009 
r. oceny globalnej sytuacji dotyczącej 
LNG i zidentyfikowania luk, w 
perspektywie zaproponowania planu 
działania dla LNG,

Or. en

Poprawka 32
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że wszelka przyszła strategia 
powinna być nakierowana na realizację 
zapisanych w Traktacie z Lizbony celów 
utworzenia jednolitego rynku energii, 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
oraz promowania połączeń sieci 
energetycznych, oraz prowadzić do 
zmniejszenia zależności od importu energii 
oraz zwiększenia wewnętrznej produkcji 
energii;

2. uważa, że wszelka przyszła strategia 
powinna być nakierowana na realizację 
zapisanych w Traktacie z Lizbony celów 
utworzenia jednolitego rynku energii, 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
oraz rozwoju nowych odnawialnych form 
energii i promowania połączonych, 
zintegrowanych i interoperacyjnych sieci 
energetycznych oraz prowadzić do 
zmniejszenia zależności od importu energii 
oraz zwiększenia wewnętrznej produkcji 
energii odnawialnej;
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Or. en

Poprawka 33
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że wszelka przyszła strategia 
powinna być nakierowana na realizację 
zapisanych w Traktacie z Lizbony celów 
utworzenia jednolitego rynku energii, 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
oraz promowania połączeń sieci 
energetycznych, oraz prowadzić do 
zmniejszenia zależności od importu energii 
oraz zwiększenia wewnętrznej produkcji 
energii;

2. uważa, że wszelka przyszła strategia 
powinna być nakierowana na realizację 
celów zapisanych w Traktacie z Lizbony 
oraz celów zawartych w specjalnym 
rozdziale poświęconym energii, 
dotyczących utworzenia jednolitego rynku 
energii, zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw, efektywności energetycznej i 
oszczędności, rozwoju nowych i 
odnawialnych źródeł energii oraz 
promowania i wzajemnego łączenia sieci 
energetycznych, oraz prowadzić do 
zmniejszenia zależności od importu energii 
oraz zwiększenia wewnętrznej produkcji 
energii;

Or. el

Poprawka 34
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że wszelka przyszła strategia 
powinna być nakierowana na realizację 
zapisanych w Traktacie z Lizbony celów 
utworzenia jednolitego rynku energii, 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
oraz promowania połączeń sieci 
energetycznych, oraz prowadzić do 
zmniejszenia zależności od importu energii 

2. uważa, że wszelka przyszła strategia 
powinna być nakierowana na realizację 
zapisanych w Traktacie z Lizbony celów 
utworzenia jednolitego rynku energii, 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw,
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
przez promowanie wszystkich form 
niskoemisyjnej produkcji energii,
efektywności energetycznej i oszczędności 
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oraz zwiększenia wewnętrznej produkcji 
energii;

oraz promowania połączeń sieci 
energetycznych i prowadzić do 
zmniejszenia zależności od importu energii 
oraz zwiększenia wewnętrznej produkcji 
energii;

Or. en

Poprawka 35
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że wszelka przyszła strategia 
powinna być nakierowana na realizację 
zapisanych w Traktacie z Lizbony celów 
utworzenia jednolitego rynku energii, 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
oraz promowania połączeń sieci
energetycznych, oraz prowadzić do 
zmniejszenia zależności od importu energii 
oraz zwiększenia wewnętrznej produkcji 
energii;

2. uważa, że wszelka przyszła strategia 
powinna być nakierowana na realizację 
zapisanych w Traktacie z Lizbony celów 
utworzenia jednolitego rynku energii, 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw,
zwiększenia znaczenia energii 
odnawialnej w ramach trwałej produkcji 
energii, efektywności energetycznej i 
oszczędności oraz promowania połączeń 
sieci energetycznych i prowadzić do 
zmniejszenia zależności od importu energii 
oraz zwiększenia wewnętrznej produkcji 
energii;

Or. en

Poprawka 36
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że wszelka przyszła strategia 
powinna być nakierowana na realizację 
zapisanych w Traktacie z Lizbony celów 
utworzenia jednolitego rynku energii, 

2. uważa, że wszelka przyszła strategia 
powinna być nakierowana na realizację 
zapisanych w Traktacie z Lizbony celów 
utworzenia jednolitego rynku energii z 
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zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
oraz promowania połączeń sieci 
energetycznych, oraz prowadzić do 
zmniejszenia zależności od importu energii 
oraz zwiększenia wewnętrznej produkcji 
energii;

korzyścią dla konsumentów, zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw, trwałości, 
konkurencyjności, efektywności 
energetycznej i oszczędności oraz 
promowania połączeń sieci energetycznych
i prowadzić do zmniejszenia zależności od 
importu energii oraz zwiększenia rodzimej
produkcji energii;

Or. en

Poprawka 37
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że wszelka przyszła strategia 
powinna być nakierowana na realizację 
zapisanych w Traktacie z Lizbony celów 
utworzenia jednolitego rynku energii, 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
oraz promowania połączeń sieci 
energetycznych, oraz prowadzić do 
zmniejszenia zależności od importu energii 
oraz zwiększenia wewnętrznej produkcji 
energii;

2. uważa, że wszelka przyszła strategia 
powinna być nakierowana na realizację 
zapisanych w Traktacie z Lizbony celów 
utworzenia jednolitego rynku energii, 
zapewnienia przystępnych cen energii,
bezpieczeństwa dostaw, efektywności 
energetycznej i oszczędności oraz 
promowania połączeń sieci energetycznych
i prowadzić do zmniejszenia zależności od 
importu energii oraz zwiększenia 
wewnętrznej produkcji energii, przy 
utrzymaniu zwiększonej konkurencyjności 
i wzrostu sektora;

Or. en

Poprawka 38
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że wszelka przyszła strategia 2. uważa, że wszelka przyszła strategia 
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powinna być nakierowana na realizację 
zapisanych w Traktacie z Lizbony celów 
utworzenia jednolitego rynku energii, 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
oraz promowania połączeń sieci 
energetycznych, oraz prowadzić do 
zmniejszenia zależności od importu energii 
oraz zwiększenia wewnętrznej produkcji 
energii;

powinna być nakierowana na realizację 
zapisanych w Traktacie z Lizbony celów 
utworzenia jednolitego rynku energii, 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw,
trwałości, efektywności energetycznej i 
oszczędności oraz promowania połączeń 
sieci energetycznych, oraz prowadzić do 
zmniejszenia zależności od importu energii 
oraz zwiększenia wewnętrznej produkcji 
energii, zwłaszcza z jej odnawialnych 
źródeł;

Or. en

Poprawka 39
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że wszelka przyszła strategia 
powinna być nakierowana na realizację 
zapisanych w Traktacie z Lizbony celów 
utworzenia jednolitego rynku energii, 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
oraz promowania połączeń sieci 
energetycznych, oraz prowadzić do 
zmniejszenia zależności od importu energii 
oraz zwiększenia wewnętrznej produkcji 
energii;

2. uważa, że wszelka przyszła strategia 
powinna być nakierowana na realizację 
zapisanych w Traktacie z Lizbony celów 
utworzenia jednolitego rynku energii, 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw,
trwałości, efektywności energetycznej i 
oszczędności oraz promowania
inteligentnych sieci energetycznych, oraz 
prowadzić do zmniejszenia zależności od 
importu energii oraz zwiększenia 
wewnętrznej produkcji energii, zwłaszcza z 
jej odnawialnych źródeł;

Or. en

Poprawka 40
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że wszelka przyszła strategia 
powinna sprzyjać realizacji zapisanych w 
Traktacie z Lizbony celów dążenia do 
pełnego zatrudnienia, postępu 
społecznego i wysokiego poziomu ochrony 
oraz poprawy jakości środowiska; polityka 
energetyczna UE powinna także podjąć 
kwestię wyłączenia społecznego i 
przyczyniać się do spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej;

Or. en

Poprawka 41
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję, aby w swoich 
wnioskach dotyczących europejskiej 
polityki energetycznej wskazała, jak 
polityka ta przyczyni się do realizacji 
celów określonych w załączonym do 
Traktatu protokole w sprawie usług 
świadczonych w interesie ogólnym, a 
zwłaszcza wysokiego poziomu jakości, 
bezpieczeństwa i przystępności, równego 
traktowania i promowania powszechnego 
dostępu i praw użytkowników;

Or. en

Poprawka 42
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2b. uważa, że wszelka przyszła strategia 
powinna sprzyjać realizacji zapisanych w 
Traktacie z Lizbony celów dążenia do 
pełnego zatrudnienia, postępu 
społecznego i wysokiego poziomu ochrony 
oraz poprawy jakości środowiska; polityka 
energetyczna Europy powinna podjąć 
kwestię wyłączenia społecznego i 
przyczyniać się do spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej;

Or. en

Poprawka 43
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że proponowana strategia 
powinna być realizowana przede 
wszystkim w duchu solidarności i 
odpowiedzialności, gdzie żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w tyle ani nie 
jest odizolowane, a wszystkie państwa 
członkowskie podejmują działania na 
rzecz zagwarantowania wspólnego 
bezpieczeństwa w Unii; zwraca uwagę na 
włączenie konkretnego rozdziału 
poświęconego energetyce (art. 194 TFUE) 
gwarantującego solidną podstawę prawną 
dla działań Unii w oparciu o metodę 
wspólnotową;

3. podkreśla, że proponowana strategia 
powinna być realizowana również w duchu 
solidarności i odpowiedzialności, 

Or. de
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Poprawka 44
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że proponowana strategia 
powinna być realizowana przede 
wszystkim w duchu solidarności i 
odpowiedzialności, gdzie żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w tyle ani nie 
jest odizolowane, a wszystkie państwa 
członkowskie podejmują działania na 
rzecz zagwarantowania wspólnego 
bezpieczeństwa w Unii; zwraca uwagę na 
włączenie konkretnego rozdziału 
poświęconego energetyce (art. 194 TFUE) 
gwarantującego solidną podstawę prawną 
dla działań Unii w oparciu o metodę 
wspólnotową;

3. podkreśla, że proponowana strategia 
powinna być realizowana również w duchu 
solidarności i odpowiedzialności, 

Or. de

Poprawka 45
Άννυ Ποδηματά

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że proponowana strategia 
powinna być realizowana przede 
wszystkim w duchu solidarności i 
odpowiedzialności, gdzie żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w tyle ani nie 
jest odizolowane, a wszystkie państwa 
członkowskie podejmują działania na rzecz 
zagwarantowania wspólnego 
bezpieczeństwa w Unii; zwraca uwagę na 
włączenie konkretnego rozdziału 
poświęconego energetyce (art. 194 TFUE) 
gwarantującego solidną podstawę prawną 
dla działań Unii w oparciu o metodę 

3. podkreśla, zgodnie z zasadą 
wzajemności ustanowioną po raz pierwszy 
na mocy Traktatu, że proponowana 
strategia powinna być realizowana przede 
wszystkim w duchu solidarności i 
odpowiedzialności, gdzie żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w tyle ani nie 
jest odizolowane, a wszystkie państwa 
członkowskie podejmują działania na rzecz 
zagwarantowania wspólnego 
bezpieczeństwa w Unii; zwraca uwagę na 
włączenie konkretnego rozdziału 
poświęconego energetyce (art. 194 TFUE) 
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wspólnotową; gwarantującego solidną podstawę prawną 
dla działań Unii w oparciu o metodę 
wspólnotową;

Or. el

Poprawka 46
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że proponowana strategia 
powinna promować zdywersyfikowaną 
strukturę produkcji energii, w tym 
produkcję odnawialną, efektywną i 
konkurencyjną energetykę cieplną oraz 
jądrową, tak aby osiągnąć trzy główne 
cele: trwałość, bezpieczeństwo dostaw i 
konkurencyjność;

Or. en

Poprawka 47
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że aby osiągnąć te cele Unia 
potrzebuje długoterminowej wizji polityki 
energetycznej, której towarzyszyć będą 
precyzyjne i kompleksowe 
krótkoterminowe plany działań;

4. podkreśla, że Unia potrzebuje 
długoterminowej wizji w pełni trwałej
polityki energetycznej, z nadrzędnym 
celem ograniczenia zmian klimatu do 
2050 r., której towarzyszyć będą 
precyzyjne i kompleksowe 
krótkoterminowe plany działań
ukierunkowane na stuprocentową 
efektywność energetyczną i gospodarkę 
opartą na energii odnawialnej do 2050 r.;
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Or. en

Poprawka 48
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że aby osiągnąć te cele Unia 
potrzebuje długoterminowej wizji polityki 
energetycznej, której towarzyszyć będą 
precyzyjne i kompleksowe 
krótkoterminowe plany działań;

4. podkreśla, że aby osiągnąć te cele Unia 
potrzebuje długoterminowej wizji polityki 
energetycznej, z nadrzędnym celem 
ograniczenia zmian klimatu do 2050 r.,
której towarzyszyć będą precyzyjne i 
kompleksowe krótkoterminowe plany 
działań;

Or. en

Poprawka 49
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że aby osiągnąć te cele Unia 
potrzebuje długoterminowej wizji polityki 
energetycznej, której towarzyszyć będą 
precyzyjne i kompleksowe 
krótkoterminowe plany działań;

4. podkreśla, że Unia potrzebuje 
długoterminowej wizji trwałej polityki 
energetycznej, której towarzyszyć będą 
precyzyjne i kompleksowe 
krótkoterminowe plany działań
ukierunkowane na osiągnięcie do 2050 r. 
w pełni efektywnej i opartej na energii 
odnawialnej gospodarki;

Or. en
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Poprawka 50
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że aby osiągnąć te cele Unia 
potrzebuje długoterminowej wizji polityki 
energetycznej, której towarzyszyć będą 
precyzyjne i kompleksowe 
krótkoterminowe plany działań;

4. podkreśla, że Unia potrzebuje
długoterminowego celu osiągnięcia do 
2050 r. gospodarki w pełni opartej na 
energii odnawialnej, któremu towarzyszyć 
będą precyzyjne i kompleksowe
krótkoterminowe plany działań
ukierunkowane na te cele;

Or. en

Poprawka 51
Niki Tzavela, Ioannis A. Tsoukalas, Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że aby osiągnąć te cele Unia 
potrzebuje długoterminowej wizji polityki 
energetycznej, której towarzyszyć będą 
precyzyjne i kompleksowe 
krótkoterminowe plany działań;

4. podkreśla, że aby osiągnąć te cele Unia 
potrzebuje długoterminowej wizji polityki 
energetycznej, której towarzyszyć będą 
precyzyjne i kompleksowe 
krótkoterminowe i średnioterminowe
plany działań;

Or. en

Poprawka 52
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że aby osiągnąć te cele Unia 
potrzebuje długoterminowej wizji polityki 

4. podkreśla, że aby osiągnąć te cele Unia 
potrzebuje długoterminowej wizji polityki 
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energetycznej, której towarzyszyć będą 
precyzyjne i kompleksowe 
krótkoterminowe plany działań;

energetycznej w perspektywie 2050 r., 
której towarzyszyć będą precyzyjne i 
kompleksowe krótkoterminowe plany 
działań;

Or. en

Poprawka 53
Mario Pirillo

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że aby osiągnąć te cele Unia 
potrzebuje długoterminowej wizji polityki 
energetycznej, której towarzyszyć będą 
precyzyjne i kompleksowe 
krótkoterminowe plany działań;

4. podkreśla, że aby osiągnąć te cele Unia 
potrzebuje długoterminowej wizji polityki 
energetycznej w perspektywie 2050 r., 
której towarzyszyć będą precyzyjne i 
kompleksowe krótkoterminowe plany 
działań;

Or. en

Poprawka 54
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zwraca się o zaplanowanie działań na 
rzecz europejskiej wspólnoty 
energetycznej obejmującej ścisłą 
współpracę w zakresie sieci 
energetycznych, europejskiego 
finansowania nowych technologii 
energetycznych oraz ustanowienia 
przedsiębiorstw dokonujących wspólnych 
zakupów gazu; europejska wspólnota 
energetyczna powinna – bez zmiany 
Traktatu z Lizbony w pierwszej fazie –
przezwyciężyć ciągłe rozdrobnienie 
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europejskiej polityki energetycznej i 
pozwolić Unii na mówienie silnym głosem 
na forum międzynarodowym w jej 
relacjach w dziedzinie energii;

Or. en

Poprawka 55
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa, że aby osiągnąć cel, jakim jest 
dekarbonizacja, UE potrzebuje strategii 
energetycznej obejmującej wszystkie 
niskoemisyjne źródła energii, takie jak 
energia ze źródeł odnawialnych, energia 
jądrowa oraz wychwytywanie i 
składowanie dwutlenku węgla; w związku 
z tym podkreśla potrzebę uruchomienia 
wszystkich dostępnych instrumentów 
finansowych na rzecz energii 
niskoemisyjnej, w tym pożyczek 
udzielanych przez Euratom;

Or. fr

Poprawka 56
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do przedstawienia 
wspólnego podejścia do internalizacji 
kosztu wewnętrznego w sektorach 
nieobjętych ETS, np. poprzez 
ogólnounijny minimalny podatek 
węglowy; w tym kontekście wzywa do 
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przeglądu dyrektywy w sprawie 
opodatkowania produktów 
energetycznych;

Or. en

Poprawka 57
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zwraca uwagę, że gospodarka UE jest 
społeczną gospodarką rynkową, i wzywa 
Komisję oraz państwa członkowskie do 
zwalczania ubóstwa energetycznego; 

Or. ro

Poprawka 58
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że ukończenie wewnętrznego 
europejskiego rynku energii jest 
elementem niezbędnym dla realizacji 
celów polityki UE; uważa, że powinno się 
to odbyć w oparciu o jasne ramy prawne,
przy surowym egzekwowaniu przepisów, 
gdzie Komisja w razie potrzeby będzie w 
większym stopniu kierować do 
Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości sprawy o uchybienie 
zobowiązaniom państwa członkowskiego;

5. podkreśla, że ukończenie wewnętrznego 
europejskiego rynku energii jest 
elementem niezbędnym dla realizacji 
celów polityki UE; uważa, że istnieją do 
tego celu jasne ramy prawne, które należy 
teraz wdrożyć;

Or. de
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Poprawka 59
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że ukończenie wewnętrznego 
europejskiego rynku energii jest 
elementem niezbędnym dla realizacji 
celów polityki UE; uważa, że powinno się 
to odbyć w oparciu o jasne ramy prawne,
przy surowym egzekwowaniu przepisów, 
gdzie Komisja w razie potrzeby będzie w 
większym stopniu kierować do 
Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości sprawy o uchybienie 
zobowiązaniom państwa członkowskiego;

5. podkreśla, że ukończenie wewnętrznego 
europejskiego rynku energii jest 
elementem niezbędnym dla realizacji 
celów polityki UE; uważa, że istnieją do 
tego celu jasne ramy prawne, które należy 
teraz wdrożyć;

Or. de

Poprawka 60
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że UE powinna symetrycznie 
odpowiadać na politykę energetyczną 
państw trzecich, w szczególności 
partnerów importowych, uzbrajając swoją 
polityke energetyczna w środki polityki 
zagranicznej i wsparcie dyplomatyczne;

Or. pl

Poprawka 61
Mario Pirillo

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. silnie podkreśla potrzebę pełnego 
wdrożenia obecnego unijnego 
prawodawstwa z zakresu energii oraz 
wypełnienia unijnych celów 
energetycznych; zwraca uwagę na potrzebę 
szybkiego wdrożenia postanowień 
trzeciego pakietu energetycznego;

6. silnie podkreśla potrzebę pełnego 
wdrożenia obecnego unijnego 
prawodawstwa z zakresu energii oraz 
wypełnienia unijnych celów 
energetycznych; zwraca uwagę na potrzebę 
szybkiego i prawidłowego wdrożenia 
postanowień trzeciego pakietu 
energetycznego we wszystkich 27 
państwach członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 62
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. silnie podkreśla potrzebę pełnego 
wdrożenia obecnego unijnego 
prawodawstwa z zakresu energii oraz 
wypełnienia unijnych celów 
energetycznych; zwraca uwagę na potrzebę 
szybkiego wdrożenia postanowień 
trzeciego pakietu energetycznego;

6. silnie podkreśla potrzebę pełnego 
wdrożenia obecnego unijnego 
prawodawstwa z zakresu energii oraz 
wypełnienia unijnych celów 
energetycznych; zwraca uwagę na potrzebę 
szybkiego i prawidłowego wdrożenia 
postanowień trzeciego pakietu 
energetycznego we wszystkich 27 
państwach członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 63
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. silnie podkreśla potrzebę pełnego 6. silnie podkreśla potrzebę pełnego 
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wdrożenia obecnego unijnego 
prawodawstwa z zakresu energii oraz 
wypełnienia unijnych celów 
energetycznych; zwraca uwagę na potrzebę 
szybkiego wdrożenia postanowień 
trzeciego pakietu energetycznego;

wdrożenia obecnego unijnego 
prawodawstwa z zakresu energii oraz 
wypełnienia unijnych celów 
energetycznych; zwraca uwagę na potrzebę 
szybkiego i prawidłowego wdrożenia 
postanowień trzeciego pakietu 
energetycznego we wszystkich 27 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 64
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. silnie podkreśla potrzebę pełnego 
wdrożenia obecnego unijnego 
prawodawstwa z zakresu energii oraz 
wypełnienia unijnych celów 
energetycznych; zwraca uwagę na potrzebę 
szybkiego wdrożenia postanowień 
trzeciego pakietu energetycznego;

6. silnie podkreśla potrzebę pełnego 
wdrożenia obecnego unijnego 
prawodawstwa z zakresu energii oraz 
wypełnienia unijnych celów 
energetycznych; zwraca uwagę na potrzebę 
szybkiego i prawidłowego wdrożenia 
postanowień trzeciego pakietu 
energetycznego we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 65
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. silnie podkreśla potrzebę pełnego 
wdrożenia obecnego unijnego 
prawodawstwa z zakresu energii oraz 
wypełnienia unijnych celów 
energetycznych; zwraca uwagę na potrzebę 

6. silnie podkreśla potrzebę pełnego 
wdrożenia obecnego unijnego 
prawodawstwa z zakresu energii oraz 
wypełnienia unijnych celów 
energetycznych; zwraca uwagę na potrzebę 
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szybkiego wdrożenia postanowień 
trzeciego pakietu energetycznego;

szybkiego, pełnego i dokładnego
wdrożenia postanowień trzeciego pakietu 
energetycznego w każdym państwie 
członkowskim UE;

Or. en

Poprawka 66
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. silnie podkreśla potrzebę pełnego 
wdrożenia obecnego unijnego 
prawodawstwa z zakresu energii oraz 
wypełnienia unijnych celów 
energetycznych; zwraca uwagę na potrzebę 
szybkiego wdrożenia postanowień 
trzeciego pakietu energetycznego;

6. silnie podkreśla potrzebę pełnego 
wdrożenia obecnego unijnego 
prawodawstwa z zakresu energii oraz 
wypełnienia unijnych celów 
energetycznych; zwraca uwagę na potrzebę 
szybkiego wdrożenia postanowień 
trzeciego pakietu energetycznego oraz 
pakietu na rzecz efektywności 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 67
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. silnie podkreśla potrzebę pełnego 
wdrożenia obecnego unijnego 
prawodawstwa z zakresu energii oraz
wypełnienia unijnych celów 
energetycznych; zwraca uwagę na potrzebę 
szybkiego wdrożenia postanowień 
trzeciego pakietu energetycznego;

6. silnie podkreśla potrzebę pełnego 
wdrożenia obecnego unijnego 
prawodawstwa z zakresu energii oraz 
wypełnienia unijnych celów 
energetycznych; zwraca uwagę na potrzebę 
terminowego wdrożenia postanowień 
trzeciego pakietu energetycznego;

Or. de
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Poprawka 68
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że Wysoki Przedstawiciel Unii 
Europejskiej ds. Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa, 
wypełniając swój mandat oraz 
zobowiązania powzięte podczas 
przesłuchcń w PE powinna intensywnie 
wspierać polityke energetyczną UE, w tym 
konkretne projekty i inwestycje, 
zmierzające do poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego;

Or. pl

Poprawka 69
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. uważa, że UE powinna trzymać się 
litery prawa i egzekwować jego 
przestrzeganie, w duchu solidarności 
energetycznej oraz poszanowania zasad 
konkurencji i wspólnego rynku, nie 
ulegając partykularnym interesom 
poszczególnych krajów europejskich, w 
szczególności eksporterom gazu na rynek 
europejski;

Or. pl
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Poprawka 70
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. w przypadku braku reakcji ze strony 
państw członkowskich, wzywa Komisję do 
rozważenia jako ostatecznego środka 
ponownego przedłożenia obowiązujących 
obecnie dyrektyw w formie rozporządzeń, 
aby zagwarantować ich pełne i 
bezpośrednie stosowanie na jednolitym 
rynku;

skreślony

Or. de

Poprawka 71
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. w przypadku braku reakcji ze strony 
państw członkowskich, wzywa Komisję do 
rozważenia jako ostatecznego środka 
ponownego przedłożenia obowiązujących 
obecnie dyrektyw w formie rozporządzeń, 
aby zagwarantować ich pełne i 
bezpośrednie stosowanie na jednolitym 
rynku;

skreślony

Or. en

Poprawka 72
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. w przypadku braku reakcji ze strony 
państw członkowskich, wzywa Komisję do 
rozważenia jako ostatecznego środka 
ponownego przedłożenia obowiązujących 
obecnie dyrektyw w formie rozporządzeń, 
aby zagwarantować ich pełne i 
bezpośrednie stosowanie na jednolitym 
rynku;

skreślony

Or. de

Poprawka 73
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. w przypadku braku reakcji ze strony 
państw członkowskich, wzywa Komisję do 
rozważenia jako ostatecznego środka 
ponownego przedłożenia obowiązujących 
obecnie dyrektyw w formie rozporządzeń, 
aby zagwarantować ich pełne i 
bezpośrednie stosowanie na jednolitym 
rynku;

7. wzywa Komisję i inne zainteresowane 
instytucje do zapewnienia, że 
obowiązujące obecnie dyrektywy są w 
pełni i odpowiednio wdrażane i 
przetransponowane przez państwa 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 74
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla potrzebę dalszego 
uwalniania i deregulacji europejskich 
rynków energetycznych celem 
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zagwarantowania konkurencji i dostaw 
energii elektrycznej po możliwie najniższej 
cenie;

Or. en

Poprawka 75
Catherine Trautmann, Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla potrzebę zagwarantowania 
bezpieczeństwa dostaw dla europejskiego 
parku energii elektrycznej, w 
szczególności poprzez opracowanie 
polityki przemysłowej sprzyjającej 
długoterminowym inwestycjom w środki 
produkcji energii elektrycznej na 
terytorium Wspólnoty; w związku z tym 
wzywa Komisję, aby rozważyła 
uruchomienie mechanizmu rynku 
uzupełniającego, który umożliwiałby 
skuteczniejsze zagwarantowanie 
równowagi między podażą a popytem na 
energię elektryczną i który opierałby się 
na zobowiązaniu europejskich 
producentów do posiadania mocy 
produkcyjnych odpowiadających 
portfelowi klientów; 

Or. fr

Poprawka 76
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że należy wzmocnić rolę 8. uważa, że należy wzmocnić współpracę 
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organów regulacyjnych na rynku energii 
oraz współpracę między krajowymi
organami regulacyjnymi a Komisją, w 
szczególności w odniesieniu do rynków 
detalicznych i hurtowych; zauważa, że jeśli 
kompetencje Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER) i 
europejskiej sieci operatorów systemów 
przesyłowych (ENTSO) okażą się 
niewystarczające do utworzenia bardziej 
zintegrowanych regionalnych i 
europejskich rynków energii, być może 
konieczna będzie zmiana ich mandatu;

między właściwymi organami krajowymi, 
w szczególności w odniesieniu do rynków 
detalicznych i hurtowych; zauważa, że 
Agencja ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) oraz 
europejska sieć operatorów systemów 
przesyłowych (ENTSO) powinny najpierw 
rozpocząć pracę w uporządkowany 
sposób, zanim zostaną im przekazane 
dalsze zadania; uważa, że jeśli na 
podstawie szczegółowej oceny
kompetencje Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki okażą się 
niewystarczające do utworzenia bardziej 
zintegrowanych regionalnych i 
europejskich rynków energii, być może 
konieczne będzie rozważenie zmiany jej 
mandatu;

Or. de

Poprawka 77
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że należy wzmocnić rolę 
organów regulacyjnych na rynku energii 
oraz współpracę między krajowymi 
organami regulacyjnymi a Komisją, w 
szczególności w odniesieniu do rynków 
detalicznych i hurtowych; zauważa, że jeśli 
kompetencje Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER) i 
europejskiej sieci operatorów systemów 
przesyłowych (ENTSO) okażą się 
niewystarczające do utworzenia bardziej 
zintegrowanych regionalnych i 
europejskich rynków energii, być może 
konieczna będzie zmiana ich mandatu;

8. uważa, że należy wzmocnić rolę 
organów regulacyjnych na rynku energii 
oraz współpracę między krajowymi 
organami regulacyjnymi, organami ds. 
konkurencji i Komisją, w szczególności w 
odniesieniu do rynków detalicznych i 
hurtowych; zauważa, że jeśli kompetencje 
Agencji ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) i 
europejskiej sieci operatorów systemów 
przesyłowych (ENTSO) okażą się 
niewystarczające do utworzenia bardziej 
zintegrowanych regionalnych i 
europejskich rynków energii, być może 
konieczna będzie zmiana ich mandatu;
wzywa Komisję i ACER do opracowania 
propozycji, w jaki sposób można zwiększyć 
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udział zainteresowanych stron, zwłaszcza 
organizacji ekologicznych, MŚP, 
związków zawodowych, organizacji 
reprezentujących konsumentów i 
gospodarstwa domowe o niskich 
dochodach, a także organów lokalnych;

Or. en

Poprawka 78
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że należy wzmocnić rolę 
organów regulacyjnych na rynku energii 
oraz współpracę między krajowymi 
organami regulacyjnymi a Komisją, w 
szczególności w odniesieniu do rynków 
detalicznych i hurtowych; zauważa, że jeśli 
kompetencje Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER) i
europejskiej sieci operatorów systemów 
przesyłowych (ENTSO) okażą się 
niewystarczające do utworzenia bardziej 
zintegrowanych regionalnych i 
europejskich rynków energii, być może 
konieczna będzie zmiana ich mandatu;

8. uważa, że należy wzmocnić rolę 
organów regulacyjnych na rynku energii 
oraz współpracę między krajowymi 
organami regulacyjnymi a Komisją, w 
szczególności w odniesieniu do rynków 
detalicznych i hurtowych; w związku z tym 
Komisja powinna podjąć wszelkie 
niezbędne działania dla zapewnienia, że
Agencja ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) i europejska 
sieć operatorów systemów przesyłowych
(ENTSO) mogą skutecznie wykonywać 
swoje zadania;

Or. en

Poprawka 79
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że należy wzmocnić rolę 
organów regulacyjnych na rynku energii 

8. uważa, że należy wzmocnić rolę 
organów regulacyjnych na rynku energii 
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oraz współpracę między krajowymi 
organami regulacyjnymi a Komisją, w 
szczególności w odniesieniu do rynków 
detalicznych i hurtowych; zauważa, że jeśli 
kompetencje Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER) i 
europejskiej sieci operatorów systemów 
przesyłowych (ENTSO) okażą się 
niewystarczające do utworzenia bardziej 
zintegrowanych regionalnych i 
europejskich rynków energii, być może 
konieczna będzie zmiana ich mandatu;

oraz współpracę między krajowymi 
organami regulacyjnymi a Komisją, w 
szczególności w odniesieniu do rynków 
detalicznych i hurtowych; zauważa, że jeśli 
kompetencje Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER) 
okażą się niewystarczające do utworzenia 
bardziej zintegrowanych regionalnych i 
europejskich rynków energii, być może 
konieczna będzie zmiana jej mandatu;

Or. de

Poprawka 80
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że należy wzmocnić rolę 
organów regulacyjnych na rynku energii 
oraz współpracę między krajowymi 
organami regulacyjnymi a Komisją, w 
szczególności w odniesieniu do rynków 
detalicznych i hurtowych; zauważa, że jeśli 
kompetencje Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER) i 
europejskiej sieci operatorów systemów 
przesyłowych (ENTSO) okażą się 
niewystarczające do utworzenia bardziej 
zintegrowanych regionalnych i 
europejskich rynków energii, być może 
konieczna będzie zmiana ich mandatu;

8. uważa, że należy wzmocnić rolę 
organów regulacyjnych na rynku energii 
oraz współpracę między krajowymi 
organami regulacyjnymi a Komisją, w 
szczególności w odniesieniu do rynków 
detalicznych i hurtowych; zauważa, że jeśli 
kompetencje Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER) i 
europejskiej sieci operatorów systemów 
przesyłowych (ENTSO) okażą się 
niewystarczające do utworzenia
zintegrowanego europejskiego rynku
energii, być może konieczna będzie zmiana 
ich mandatu;

Or. en
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Poprawka 81
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina, że aby zapobiec 
ograniczaniu otwarcia rynku przez 
podmioty posiadające pozycję 
dominującą, ważne jest umożliwienie 
rozwoju nowych modeli biznesowych, na 
przykład zapewnienie możliwości 
zawierania umów jednocześnie z kilkoma 
dostawcami;

Or. en

Poprawka 82
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że dobre funkcjonowanie 
hurtowych rynków energii jest wstępnym 
warunkiem czerpania przez konsumentów 
pełnych korzyści z wewnętrznego rynku 
energii UE;

Or. en

Poprawka 83
Ivari Padar

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa potrzebę zwiększenia 
przejrzystości na rynkach hurtowych; w 

9. podkreśla potrzebę zwiększenia 
przejrzystości na rynkach hurtowych i 
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tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
oświadczenie Komisji, że wystąpi ona z 
wnioskiem w sprawie przejrzystości i 
integralności na rynkach zakupu i 
sprzedaży energii;

zauważa brak spójnego nadzoru 
regulacyjnego nad rynkami hurtowymi; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
oświadczenie Komisji, że wystąpi ona z 
wnioskiem w sprawie przejrzystości i 
integralności na rynkach zakupu i 
sprzedaży energii; podkreśla, że aby 
osiągnąć te cele, zasadniczo pojedynczy 
organ nadzoru powinien odpowiadać za 
energię i handel emisjami na szczeblu 
krajowym, ściśle współpracując z innymi 
organami danego państwa 
członkowskiego i podobnymi organami 
innych państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 84
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa potrzebę zwiększenia 
przejrzystości na rynkach hurtowych; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
oświadczenie Komisji, że wystąpi ona z 
wnioskiem w sprawie przejrzystości i 
integralności na rynkach zakupu i 
sprzedaży energii;

9. podkreśla potrzebę zwiększenia 
przejrzystości na rynkach hurtowych, 
zwłaszcza w odniesieniu do produktów 
finansowych podlegających obrotowi na 
rynku energii; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje oświadczenie 
Komisji, że wystąpi ona z wnioskiem w 
sprawie przejrzystości i integralności na 
rynkach zakupu i sprzedaży energii;

Or. en

Poprawka 85
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. jest zaniepokojony brakiem 
praktycznie we wszystkich państwach 
członkowskich skutecznej konkurencji na 
rynku detalicznym; zwraca uwagę na 
liczne przeszkody uniemożliwiające 
faktyczne postępy na rynkach 
detalicznych, takie jak duża koncentracja 
rynku, regulowane ceny dla 
użytkowników końcowych, niewielkie 
prawa konsumenta, brak przejrzystości 
itp.; podkreśla, że z powodu braku 
konkurencji europejscy konsumenci płacą 
wyższe ceny za słabą jakość usługi;

Or. en

Poprawka 86
Ivari Padar

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zauważa, że większość obecnych giełd 
energii jest zorganizowanych osobno od 
siebie i na potrzeby kontekstu krajowego; 
podkreśla ponadto, że trzeci pakiet nie 
uwzględnia współpracy między giełdami 
energii ani nadzoru regulacyjnego nad 
ponadnarodowymi giełdami energii; 
wzywa Komisję do zaradzenia tym 
niedociągnięciom;

Or. en

Poprawka 87
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla znaczenie ustanowienia 
efektywnych rynków śróddziennych 
(intraday) w całej Europie celem 
zarządzania rosnącą ilością energii 
wiatrowej;

Or. en

Poprawka 88
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla znaczenie ustanowienia 
efektywnych rynków śróddziennych 
(intraday) w całej Europie celem 
zarządzania rosnącą ilością energii 
wiatrowej;

Or. en

Poprawka 89
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina o badaniu sektorowym 
Komisji w 2005 r.; wzywa do 
przeprowadzenia drugiego badania 
sektorowego w sektorze energii w 2012 r.;

skreślony

Or. en
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Poprawka 90
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina o badaniu sektorowym 
Komisji w 2005 r.; wzywa do 
przeprowadzenia drugiego badania 
sektorowego w sektorze energii w 2012 r.;

skreślony

Or. de

Poprawka 91
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina o badaniu sektorowym 
Komisji w 2005 r.; wzywa do 
przeprowadzenia drugiego badania 
sektorowego w sektorze energii w 2012 r.;

10. przypomina o badaniu sektorowym 
Komisji w 2005 r.; wzywa do 
przeprowadzenia drugiego badania 
sektorowego w sektorze energii w 2012 r., 
które w szczególności powinno obejmować 
szczegółową i kompleksową ocenę 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
jego wpływu na inwestycje, zatrudnienie, 
odnawialne źródła energii, a także na 
ograniczenie emisji CO2, na 
konsumentów i na gospodarstwa o niskich
dochodach;

Or. en

Poprawka 92
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina o badaniu sektorowym 
Komisji w 2005 r.; wzywa do
przeprowadzenia drugiego badania 
sektorowego w sektorze energii w 2012 r.;

10. przypomina o badaniu sektorowym 
Komisji w 2005 r.; wzywa do szczegółowej 
i kompleksowej ocenę funkcjonowania 
rynku wewnętrznego i jego wpływu na 
inwestycje, zatrudnienie, odnawialne 
źródła energii, ograniczenie emisji CO2, 
konsumentów i gospodarstwa o niskich 
dochodach;

Or. en

Poprawka 93
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina o badaniu sektorowym 
Komisji w 2005 r.; wzywa do 
przeprowadzenia drugiego badania 
sektorowego w sektorze energii w 2012 r.;

10. przypomina o badaniu sektorowym 
Komisji w 2005 r.; wzywa do 
przeprowadzenia drugiego badania 
sektorowego w sektorze energii w 2012 r., 
w przypadku gdyby wystąpiły poważne 
oznaki nadużyć rynkowych na dużą skalę;

Or. en

Poprawka 94
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina o badaniu sektorowym 
Komisji w 2005 r.; wzywa do 
przeprowadzenia drugiego badania 
sektorowego w sektorze energii w 2012 r.;

10. przypomina o badaniu sektorowym 
Komisji w 2005 r.; wzywa do 
przeprowadzenia drugiego badania 
sektorowego w sektorze energii w 2013 r.;
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Or. en

Poprawka 95
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina o badaniu sektorowym 
Komisji w 2005 r.; wzywa do 
przeprowadzenia drugiego badania 
sektorowego w sektorze energii w 2012 r.;

10. przypomina o badaniu sektorowym 
Komisji w 2005 r.; wzywa do 
przeprowadzenia drugiego badania 
sektorowego w sektorze energii w 2018 r.;

Or. de

Poprawka 96
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do zorganizowania 
dorocznego szczytu z przedstawicielami 
komisji parlamentów narodowych 
zajmujących się energetyką i posłów do 
Parlamentu Europejskiego poświęconego 
polityce energetycznej, przepisom 
dotyczącym energetyki oraz pokrewnym 
kwestiom w celu osiągnięcia lepszego 
wzajemnego zrozumienia;

11. popiera ideę specjalnego posiedzenia 
Rady Europejskiej skupiającego się na 
odnośnych zagadnieniach polityki
energetycznej;

Or. en

Poprawka 97
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 11



PE448.780v01-00 48/110 AM\829930PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do zorganizowania 
dorocznego szczytu z przedstawicielami 
komisji parlamentów narodowych 
zajmujących się energetyką i posłów do 
Parlamentu Europejskiego poświęconego 
polityce energetycznej, przepisom 
dotyczącym energetyki oraz pokrewnym 
kwestiom w celu osiągnięcia lepszego 
wzajemnego zrozumienia;

11. wzywa Komisję do zorganizowania 
dorocznego szczytu z przedstawicielami 
komisji parlamentów narodowych 
zajmujących się energetyką i posłów do 
Parlamentu Europejskiego poświęconego 
polityce energetycznej, przepisom 
dotyczącym energetyki oraz pokrewnym 
kwestiom w celu osiągnięcia lepszego 
wzajemnego zrozumienia; na posiedzenia 
te należy zaprosić niezależnych ekspertów 
i przedstawicieli sektora energii;

Or. en

Poprawka 98
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do zorganizowania 
dorocznego szczytu z przedstawicielami 
komisji parlamentów narodowych 
zajmujących się energetyką i posłów do 
Parlamentu Europejskiego poświęconego 
polityce energetycznej, przepisom 
dotyczącym energetyki oraz pokrewnym 
kwestiom w celu osiągnięcia lepszego 
wzajemnego zrozumienia;

11. wzywa Komisję do zorganizowania 
dorocznego szczytu z przedstawicielami 
komisji parlamentów narodowych 
zajmujących się energetyką i posłów do 
Parlamentu Europejskiego – a także przy 
udziale sektora energii – poświęconego 
polityce energetycznej, przepisom 
dotyczącym energetyki oraz pokrewnym 
kwestiom w celu osiągnięcia lepszego 
wzajemnego zrozumienia;

Or. en

Poprawka 99
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. stanowczo podkreśla, że wszelkie 
opóźnienia w rozwoju nowoczesnych, 
obejmujących całą Unię sieci energii 
elektrycznej zagrażają ambicji UE
osiągnięcia do 2020 r. celu 20% energii 
odnawialnej oraz celom efektywności 
energetycznej; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem fakt, że strategia energetyczna 
koncentruje się przede wszystkim na 
infrastrukturze w celu przyspieszenia 
wdrażania nowoczesnych, obejmujących 
całą Unię zintegrowanych sieci;

12. stanowczo podkreśla, że wszelkie 
opóźnienia w rozwoju nowoczesnych, 
obejmujących całą Unię sieci energii 
elektrycznej zagrażają bezpieczeństwu 
energetycznemu UE, realizacji celów 
strategii energetycznej UE do 2020 r. oraz 
celom efektywności energetycznej; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem fakt, że 
strategia energetyczna koncentruje się 
przede wszystkim na infrastrukturze w celu 
przyspieszenia wdrażania nowoczesnych, 
obejmujących całą Unię zintegrowanych 
sieci;

Or. ro

Poprawka 100
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. stanowczo podkreśla, że wszelkie 
opóźnienia w rozwoju nowoczesnych, 
obejmujących całą Unię sieci energii 
elektrycznej zagrażają ambicji UE
osiągnięcia do 2020 r. celu 20% energii 
odnawialnej oraz celom efektywności 
energetycznej; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem fakt, że strategia energetyczna 
koncentruje się przede wszystkim na 
infrastrukturze w celu przyspieszenia 
wdrażania nowoczesnych, obejmujących 
całą Unię zintegrowanych sieci;

12. stanowczo podkreśla, że wszelkie 
opóźnienia w rozwoju nowoczesnych,
inteligentnych i obejmujących całą Unię 
sieci energii elektrycznej zagrażają
osiągnięciu przez UE do 2020 r. celów co 
najmniej 20% energii odnawialnej i 20%
efektywności energetycznej oraz celowi 
ograniczenia gazów cieplarnianych o 80-
95% do 2050 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje zatem fakt, że strategia 
energetyczna koncentruje się przede 
wszystkim na infrastrukturze w celu 
przyspieszenia wdrażania nowoczesnych, 
obejmujących całą Unię zintegrowanych 
sieci;

Or. en
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Poprawka 101
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. stanowczo podkreśla, że wszelkie 
opóźnienia w rozwoju nowoczesnych, 
obejmujących całą Unię sieci energii 
elektrycznej zagrażają ambicji UE 
osiągnięcia do 2020 r. celu 20% energii 
odnawialnej oraz celom efektywności 
energetycznej; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem fakt, że strategia energetyczna 
koncentruje się przede wszystkim na 
infrastrukturze w celu przyspieszenia 
wdrażania nowoczesnych, obejmujących 
całą Unię zintegrowanych sieci;

12. stanowczo podkreśla, że wszelkie 
opóźnienia w rozwoju nowoczesnych, 
obejmujących całą Unię sieci energii 
elektrycznej zagrażają ambicji UE 
osiągnięcia do 2020 r. celu 20% energii 
odnawialnej oraz celom efektywności 
energetycznej; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem fakt, że strategia energetyczna 
koncentruje się przede wszystkim na 
infrastrukturze w celu przyspieszenia 
wdrażania nowoczesnych, obejmujących 
całą Unię zintegrowanych sieci; rozwój 
tych infrastruktur będzie wymagał 
szczegółowej oceny ich kosztów i korzyści, 
a także ich wykonalności w obecnym 
klimacie dla inwestycji;

Or. en

Poprawka 102
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. stanowczo podkreśla, że wszelkie 
opóźnienia w rozwoju nowoczesnych, 
obejmujących całą Unię sieci energii 
elektrycznej zagrażają ambicji UE 
osiągnięcia do 2020 r. celu 20% energii 
odnawialnej oraz celom efektywności 
energetycznej; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem fakt, że strategia energetyczna 
koncentruje się przede wszystkim na 
infrastrukturze w celu przyspieszenia 
wdrażania nowoczesnych, obejmujących 

12. stanowczo podkreśla, że wszelkie 
opóźnienia w rozwoju nowoczesnych, 
obejmujących całą Unię sieci energii 
elektrycznej zagrażają ambicji UE 
osiągnięcia do 2020 r. 20% celu
klimatycznego, celu 20% energii 
odnawialnej oraz celu efektywności 
energetycznej; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem fakt, że strategia energetyczna 
koncentruje się przede wszystkim na
inteligentnej i nowoczesnej
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całą Unię zintegrowanych sieci; infrastrukturze, efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej w celu 
przyspieszenia wdrażania nowoczesnych, 
obejmujących całą Unię zintegrowanych 
sieci potrzebnych do urzeczywistnienia 
długoterminowej wizji zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 103
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. stanowczo podkreśla, że wszelkie 
opóźnienia w rozwoju nowoczesnych, 
obejmujących całą Unię sieci energii 
elektrycznej zagrażają ambicji UE
osiągnięcia do 2020 r. celu 20% energii 
odnawialnej oraz celom efektywności 
energetycznej; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem fakt, że strategia energetyczna 
koncentruje się przede wszystkim na 
infrastrukturze w celu przyspieszenia 
wdrażania nowoczesnych, obejmujących 
całą Unię zintegrowanych sieci;

12. stanowczo podkreśla, że wszelkie 
opóźnienia w rozwoju nowoczesnych, 
obejmujących całą Unię sieci energii 
elektrycznej zagrażają osiągnięciu przez
UE 2020 r. celu minimum 20% energii 
odnawialnej; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem fakt, że strategia energetyczna 
koncentruje się przede wszystkim na 
infrastrukturze w celu przyspieszenia 
wdrażania nowoczesnych, obejmujących 
całą Unię zintegrowanych sieci;

Or. en

Poprawka 104
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. stanowczo podkreśla, że wszelkie 
opóźnienia w rozwoju nowoczesnych, 
obejmujących całą Unię sieci energii 

12. stanowczo podkreśla, że wszelkie 
opóźnienia w rozwoju nowoczesnych, 
obejmujących całą Unię sieci energii 
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elektrycznej zagrażają ambicji UE 
osiągnięcia do 2020 r. celu 20% energii 
odnawialnej oraz celom efektywności 
energetycznej; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem fakt, że strategia energetyczna 
koncentruje się przede wszystkim na 
infrastrukturze w celu przyspieszenia 
wdrażania nowoczesnych, obejmujących 
całą Unię zintegrowanych sieci;

elektrycznej i sieci gazowych zagrażają 
ambicji UE osiągnięcia do 2020 r. celu 
20% energii odnawialnej oraz celom 
efektywności energetycznej; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem fakt, że 
strategia energetyczna koncentruje się 
przede wszystkim na infrastrukturze w celu 
przyspieszenia wdrażania nowoczesnych, 
obejmujących całą Unię zintegrowanych 
sieci;

Or. en

Poprawka 105
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że tylko paneuropejska sieć 
energetyczna niekończąca się na granicach 
państw członkowskich, umożliwi pełną 
realizację wewnętrznego rynku energii;

13. podkreśla, że tylko paneuropejska sieć 
energetyczna niekończąca się na granicach 
państw członkowskich, umożliwi pełną 
realizację wewnętrznego rynku energii; 
dostrzega pilną potrzebę opracowania i 
pełnego wdrożenia mechanizmów 
ustawodawczych i finansowych 
przewidzianych Traktatem oraz prawem 
wtórnym w celu niezwłocznego 
reagowania w przypadku wszelkich 
nieskutecznych działań związanych z 
lukami lub usterkami w procesie 
tworzenia połączeń transeuropejskiej sieci 
energetycznej; 

Or. es

Poprawka 106
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że tylko paneuropejska sieć 
energetyczna niekończąca się na granicach 
państw członkowskich, umożliwi pełną 
realizację wewnętrznego rynku energii;

13. podkreśla, że tylko paneuropejska sieć 
energetyczna niekończąca się na granicach 
państw członkowskich, umożliwi pełną 
realizację wewnętrznego rynku energii, 
zapewniając, że cała europejska 
produkcja energii będzie optymalnie 
wykorzystana, i ograniczając potrzebę 
importu;

Or. en

Poprawka 107
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa państwa członkowskie do 
terminowego dostarczenia Komisji 
kompletnych informacji wymaganych na 
podstawie rozporządzenia 617/2010 w 
sprawie zgłaszania projektów 
inwestycyjnych dotyczących 
infrastruktury energetycznej, tak aby mieć 
ogląd potencjalnych luk w popycie i 
podaży oraz przeszkód dla inwestycji, w 
oczekiwaniu na orzeczenie Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie zgodności z 
prawem rozporządzenia, które powinno 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
współdecyzji, jak wymaga tego art. 194 
Traktatu;

Or. en
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Poprawka 108
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. popiera rozwój północnomorskiej 
sieci przesyłowej oraz wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do udostępnienia 
niezbędnych środków prawnych i 
finansowych dla zapewnienia jej rozwoju 
jako głównego fundamentu europejskiej 
supersieci, mając na względzie ponad 100 
GW z zapowiadanych projektów 
dotyczących morskiej energii wiatrowej, 
które samodzielnie dostarczałyby 10% 
energii elektrycznej Europy;

Or. en

Poprawka 109
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uważa, że przyszły projekt Komisji 
dotyczący północnomorskiej sieci 
przesyłowej powinien – wraz z 
pierścieniem śródziemnomorskim i 
planem połączenia bałtyckiego – stać się 
jednym z fundamentów przyszłej 
europejskiej supersieci, jak określono w 
drugim strategicznym przeglądzie sytuacji 
energetycznej, 

Or. en
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Poprawka 110
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uznaje, że integracja odnawialnych i 
zdecentralizowanych źródeł energii –
szczególnie energii wiatrowej – z 
istniejącymi systemami energetycznymi 
zależy od usprawnienia i rozszerzenia 
europejskiej sieci wysokiego napięcia;

Or. en

Poprawka 111
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uznaje, że integracja odnawialnych i 
zdecentralizowanych źródeł energii –
szczególnie energii wiatrowej – z 
istniejącymi systemami energetycznymi 
wymaga usprawnienia i rozszerzenia 
europejskiej sieci wysokiego napięcia;

Or. en

Poprawka 112
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że dziesięcioletni plan 
rozbudowy sieci (TYNDP) mający na celu 
zintegrowanie sieci energii elektrycznej i 

14. przyjmuje z zadowoleniem pilotażowe 
plany rozwoju sieci o zasięgu 
wspólnotowym mające na celu 
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gazowych UE powinien zostać wdrożony i 
zrealizowany do 2020 r.; podkreśla 
potrzebę lepszych połączeń między 
sieciami gazowymi a terminalami LNG, co 
powinno doprowadzić do zakończenia 
izolacji rynkowej w przypadku niektórych 
państw członkowskich;

zintegrowanie sieci energii elektrycznej i 
gazowych UE; podkreśla jednak, że plany 
pilotażowe nie odzwierciedlają celów UE i 
państw członkowskich dotyczących roku 
2020; wskazuje, że po dostosowaniu tych 
planów do wspomnianych celów powinny 
one zostać wdrożone i zrealizowane do
2020 r., oraz odnotowuje rolę ACER w 
monitorowaniu wdrażania planów 
rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym; 
podkreśla pilną potrzebę włączenia „wysp 
energetycznych” do europejskich sieci 
energetycznych, szczególnie poprzez 
połączenia między sieciami gazowymi a 
terminalami LNG;

Or. en

Poprawka 113
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że dziesięcioletni plan 
rozbudowy sieci (TYNDP) mający na celu 
zintegrowanie sieci energii elektrycznej i 
gazowych UE powinien zostać wdrożony i 
zrealizowany do 2020 r.; podkreśla 
potrzebę lepszych połączeń między 
sieciami gazowymi a terminalami LNG, co 
powinno doprowadzić do zakończenia 
izolacji rynkowej w przypadku niektórych 
państw członkowskich;

14. uważa, że dziesięcioletni plan 
rozbudowy sieci (TYNDP) mający na celu 
zintegrowanie sieci energii elektrycznej i 
gazowych UE powinien dostarczyć do 
2020 r. technologicznych i 
metodologicznych podstaw nowego 
ustawodawstwa w dziedzinie 
infrastruktury; podkreśla potrzebę 
lepszych połączeń między sieciami 
gazowymi a terminalami LNG, co powinno 
doprowadzić do zakończenia izolacji 
rynkowej w przypadku niektórych państw 
członkowskich;

Or. de
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Poprawka 114
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że dziesięcioletni plan 
rozbudowy sieci (TYNDP) mający na celu 
zintegrowanie sieci energii elektrycznej i 
gazowych UE powinien zostać wdrożony i 
zrealizowany do 2020 r.; podkreśla 
potrzebę lepszych połączeń między 
sieciami gazowymi a terminalami LNG, co 
powinno doprowadzić do zakończenia 
izolacji rynkowej w przypadku niektórych 
państw członkowskich;

14. uważa, że dziesięcioletni plan 
rozbudowy sieci (TYNDP) mający na celu 
zintegrowanie sieci energii elektrycznej i 
gazowych UE powinien dostarczyć do 
2020 r. technologicznych i 
metodologicznych podstaw nowego 
ustawodawstwa w dziedzinie 
infrastruktury; podkreśla potrzebę 
lepszych połączeń między sieciami 
gazowymi a terminalami LNG, co powinno 
doprowadzić do zakończenia izolacji 
rynkowej w przypadku niektórych państw 
członkowskich;

Or. de

Poprawka 115
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że dziesięcioletni plan 
rozbudowy sieci (TYNDP) mający na celu 
zintegrowanie sieci energii elektrycznej i 
gazowych UE powinien zostać wdrożony i 
zrealizowany do 2020 r.; podkreśla 
potrzebę lepszych połączeń między 
sieciami gazowymi a terminalami LNG, co 
powinno doprowadzić do zakończenia 
izolacji rynkowej w przypadku niektórych 
państw członkowskich;

14. podkreśla, że dziesięcioletni plan 
rozbudowy sieci (TYNDP) mający na celu 
zintegrowanie sieci energii elektrycznej i 
gazowych UE powinien zostać wdrożony; 
podkreśla potrzebę lepszych połączeń 
między sieciami gazowymi a terminalami 
LNG, co powinno doprowadzić do 
zakończenia izolacji rynkowej w 
przypadku niektórych państw 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 116
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla potrzebę bardziej 
kompleksowej wymiany informacji przez 
operatorów na temat zarządzania siecią 
infrastruktury w celu zapobiegania 
zakłóceniom rynku wynikającym z 
asymetrii informacyjnej;

Or. it

Poprawka 117
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla potrzebę wzmocnienia sieci 
przesyłowej celem wsparcia integracji 
rynkowej i rozwoju produkcji energii 
odnawialnej na szeroką skalę, również w 
perspektywie umocnienia połączeń 
wzajemnych i z krajami trzecimi; ponadto 
istnieje pilna potrzeba rozwoju i 
modernizacji sieci dystrybucji w celu 
integracji rosnącej ilości rozproszonego 
wytwarzania;

Or. en

Poprawka 118
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – wprowadzenie
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Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że aktualny program 
Transeuropejskich Sieci Energetycznych
(TEN-E) był nieefektywny i przyczynił się 
w niewielkim stopniu do budowy połączeń 
między państwami członkowskimi; uważa 
że przy okazji proponowanego pakietu 
infrastruktury energetycznej oraz 
zastąpienia TEN-E powinno się zatem:

15. uważa, że aktualny program 
Transeuropejskich Sieci Energetycznych
(TEN-E) można by dalej rozwijać i 
dostosować, aby sprostał nowym 
wyzwaniom, zwłaszcza celom określonym 
w pakiecie dotyczącym klimatu i energii 
oraz w trzecim pakiecie dotyczącym rynku 
wewnętrznego; uważa że przy okazji 
proponowanego pakietu infrastruktury 
energetycznej oraz zastąpienia TEN-E 
powinno się zatem:

Or. en

Poprawka 119
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

(a) ocenić problem zezwoleń na budowę 
infrastruktury energetycznej i zlikwidować 
biurokrację;

(a) dołączyć ocenę problemu zezwoleń na 
budowę infrastruktury energetycznej
między różnymi państwami członkowskimi 
oraz porównać różne podejścia w celu 
zlikwidowania biurokracji;

Or. en

Poprawka 120
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

(a) ocenić problem zezwoleń na budowę 
infrastruktury energetycznej i zlikwidować 
biurokrację;

(a) ocenić problem zezwoleń na budowę 
infrastruktury energetycznej i zlikwidować 
biurokrację, tak aby skrócić przeciągające 



PE448.780v01-00 60/110 AM\829930PL.doc

PL

się procedury zatwierdzania, które 
utrudniają budowę transgranicznych linii 
przesyłowych;

Or. en

Poprawka 121
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

(a) ocenić problem zezwoleń na budowę 
infrastruktury energetycznej i zlikwidować 
biurokrację;

(a) ocenić problem zezwoleń na budowę 
infrastruktury energetycznej i zlikwidować 
biurokrację, tak aby skrócić przeciągające 
się procedury zatwierdzania, które 
utrudniają budowę transgranicznych linii 
przesyłowych;

Or. en

Poprawka 122
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

(a) ocenić problem zezwoleń na budowę 
infrastruktury energetycznej i zlikwidować 
biurokrację;

(a) ocenić problem zezwoleń na budowę 
infrastruktury energetycznej i zlikwidować 
biurokrację przy zagwarantowaniu 
przejrzystych i demokratycznych 
procedur;

Or. en
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Poprawka 123
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a) ocenić problem zezwoleń na budowę 
infrastruktury energetycznej i zlikwidować 
biurokrację;

a) ocenić problem zezwoleń na budowę 
infrastruktury energetycznej i sprzeciwu 
społeczeństwa wobec niej oraz
zlikwidować biurokrację;

Or. de

Poprawka 124
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a) ocenić problem zezwoleń na budowę 
infrastruktury energetycznej i zlikwidować 
biurokrację;

a) ocenić problem zezwoleń na budowę 
infrastruktury energetycznej i sprzeciwu 
społeczeństwa wobec niej oraz
zlikwidować biurokrację;

Or. de

Poprawka 125
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

(b) określić projekty priorytetowe oraz 
ustalić kryteria wyboru kluczowych 
inwestycji na rzecz rozwoju wewnętrznego
rynku energii;

(b) omówić kryteria wyboru kluczowych 
inwestycji infrastrukturalnych i ocenić, 
jak nowa struktura wynikająca z trzeciego 
pakietu dotyczącego rynku wewnętrznego 
może lepiej odzwierciedlać 
długoterminowe cele polityczne;
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Or. en

Poprawka 126
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

(b) określić projekty priorytetowe oraz 
ustalić kryteria wyboru kluczowych 
inwestycji na rzecz rozwoju wewnętrznego
rynku energii;

(b) omówić kryteria wyboru kluczowych 
inwestycji infrastrukturalnych i ocenić, 
jak nowa struktura wynikająca z trzeciego 
pakietu dotyczącego rynku wewnętrznego 
może lepiej odzwierciedlać 
długoterminowe cele polityczne;

Or. en

Poprawka 127
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) określić projekty priorytetowe oraz 
ustalić kryteria wyboru kluczowych 
inwestycji na rzecz rozwoju wewnętrznego 
rynku energii;

b) określić projekty priorytetowe oraz 
ustalić kryteria wyboru kluczowych 
inwestycji na rzecz rozwoju wewnętrznego 
rynku energii, uwzględniając również 
geograficzny zakres projektów, aby 
zagwarantować, że inwestycje w 
infrastrukturę energetyczną przyczynią się 
do wspierania spójności gospodarczej i 
społecznej oraz tworzenia nowych szans 
na zatrudnienie dla wszystkich obywateli 
europejskich;

Or. el
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Poprawka 128
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

(b) określić projekty priorytetowe oraz 
ustalić kryteria wyboru kluczowych 
inwestycji na rzecz rozwoju wewnętrznego 
rynku energii;

(b) określić projekty priorytetowe oraz 
ustalić kryteria wyboru kluczowych 
inwestycji na rzecz rozwoju wewnętrznego 
rynku energii; kryteria te powinny 
uwzględniać wkład projektów w 
funkcjonowanie rynku, bezpieczeństwo 
dostaw oraz ich efektywność 
ekonomiczną, którą należy ocenić na 
podstawie analizy kosztów i korzyści;

Or. en

Poprawka 129
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) określić projekty priorytetowe oraz 
ustalić kryteria wyboru kluczowych
inwestycji na rzecz rozwoju wewnętrznego 
rynku energii;

b) wspierać projekty priorytetowe oraz 
kryteria wyboru kluczowych inwestycji na 
rzecz rozwoju wewnętrznego rynku 
energii;

Or. de

Poprawka 130
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) określić projekty priorytetowe oraz 
ustalić kryteria wyboru kluczowych 

b) wspierać projekty priorytetowe oraz 
kryteria wyboru kluczowych inwestycji na 
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inwestycji na rzecz rozwoju wewnętrznego
rynku energii;

rzecz rozwoju wewnętrznego rynku 
energii;

Or. de

Poprawka 131
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

(c) ustalić jasne kryteria i wytyczne dla 
państw członkowskich dotyczące funduszy 
publicznych i unijnych przeznaczonych na
infrastrukturą energetyczną;

(c) ustalić jasne kryteria i wytyczne dla 
państw członkowskich dotyczące funduszy 
publicznych i unijnych przeznaczonych na
infrastrukturę energetyczną i energię 
odnawialną;

Or. en

Poprawka 132
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

(d) zwiększyć wsparcie finansowe 
obejmując nim fazę wdrażania projektów;

(d) zwiększyć wsparcie finansowe, także ze 
strony Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego i międzynarodowych 
instytucji finansowych, obejmując nim 
fazę wdrażania projektów;

Or. en

Poprawka 133
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera d)
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Projekt rezolucji Poprawka

(d) zwiększyć wsparcie finansowe 
obejmując nim fazę wdrażania projektów;

(d) jeżeli analizy wykazują, że występują 
problemy rynkowe, z którymi rynek nie 
może sobie sam poradzić, ocenić potrzebę 
rozszerzenia wsparcia finansowego na 
fazy wdrażania projektów;

Or. en

Poprawka 134
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

(d) zwiększyć wsparcie finansowe 
obejmując nim fazę wdrażania projektów;

(d) jeżeli analizy wykazują, że występują 
problemy rynkowe, z którymi rynek nie 
może sobie sam poradzić, ocenić potrzebę 
rozszerzenia wsparcia finansowego na 
fazy wdrażania projektów;

Or. en

Poprawka 135
Herbert Reul, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d) zwiększyć wsparcie finansowe 
obejmując nim fazę wdrażania projektów;

d) najpierw strategicznie lepiej 
ukierunkować obecne wsparcie finansowe,
obejmując nim fazę wdrażania projektów, 
a tylko w razie potrzeby zwiększyć je, jeżeli 
projekty te mają pozytywny wpływ na 
bezpieczeństwo dostaw i konkurencję;

Or. de
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Poprawka 136
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d) zwiększyć wsparcie finansowe 
obejmując nim fazę wdrażania projektów;

d) zwiększyć wsparcie finansowe,
obejmując nim fazę wdrażania projektów, 
jeżeli przynoszą one korzyści w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw i konkurencji;

Or. de

Poprawka 137
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

(d) zwiększyć wsparcie finansowe 
obejmując nim fazę wdrażania projektów;

(d) zwiększyć wsparcie finansowe,
obejmując nim fazę wdrażania projektów, 
jeżeli przynoszą one korzyści dla 
bezpieczeństwa dostaw i konkurencji;

Or. en

Poprawka 138
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

(e) stworzyć transgraniczny model 
podziału kosztów, w szczególności jeśli 
chodzi o skoordynowany rozwój 
infrastruktury i energii odnawialnej;

(e) stworzyć transgraniczny model 
podziału kosztów, w szczególności jeśli 
chodzi o skoordynowany rozwój 
infrastruktury i energii odnawialnej, jako 
że stanowi to jedną z głównych przeszkód 
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w rozwoju połączeń wzajemnych;

Or. en

Poprawka 139
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

(e) stworzyć transgraniczny model 
podziału kosztów, w szczególności jeśli 
chodzi o skoordynowany rozwój 
infrastruktury i energii odnawialnej;

(e) stworzyć transgraniczny model 
podziału kosztów, w szczególności jeśli 
chodzi o skoordynowany rozwój 
infrastruktury i energii odnawialnej, 
wzorując się na kalifornijskim modelu 
społecznym współdzielenia kosztów 
korzyści;

Or. en

Poprawka 140
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e) stworzyć transgraniczny model podziału 
kosztów, w szczególności jeśli chodzi o 
skoordynowany rozwój infrastruktury i 
energii odnawialnej;

e) stworzyć transgraniczny model podziału 
kosztów, w szczególności jeśli chodzi o 
skoordynowany rozwój infrastruktury;

Or. de

Poprawka 141
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera e)
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Projekt rezolucji Poprawka

e) stworzyć transgraniczny model podziału 
kosztów, w szczególności jeśli chodzi o 
skoordynowany rozwój infrastruktury i 
energii odnawialnej;

e) stworzyć transgraniczny model podziału 
kosztów, w szczególności jeśli chodzi o 
skoordynowany rozwój infrastruktury;

Or. de

Poprawka 142
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera ea) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

(ea) ocenić, czy przetargi na projekty 
infrastrukturalne o znaczeniu dla UE 
mogłyby przyspieszyć inwestycje w 
infrastrukturę, jak z powodzeniem 
wykazano w Teksasie;

Or. en

Poprawka 143
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera ea) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

(ea) zachować zgodność z 
długoterminowymi celami politycznymi 
UE;

Or. en
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Poprawka 144
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uważa, że zasadnicze znaczenie ma 
ustanowienie „inteligentnej” sieci UE 
zdolnej do zarządzania w czasie 
rzeczywistym wszystkimi różnymi typami 
produkcji i konsumpcji oraz do ich 
dystrybucji i pomiaru, tak aby zapewnić 
bezpieczną i skuteczną współpracę 
przyszłego systemu elektrycznego;

Or. en

Poprawka 145
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Nowy tytuł po ustępie 15

Projekt rezolucji Poprawka

Finansowanie polityki energetycznej

Or. en

Poprawka 146
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że nowa perspektywa 
finansowa powinna odzwierciedlać 
priorytety polityczne UE, jak określono w 
strategii 2020, co zakłada przeznaczenie 
większej ilości środków z budżetu na 
politykę energetyczną, w tym 

skreślony
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infrastrukturę;

Or. de

Poprawka 147
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że nowa perspektywa 
finansowa powinna odzwierciedlać 
priorytety polityczne UE, jak określono w 
strategii 2020, co zakłada przeznaczenie 
większej ilości środków z budżetu na 
politykę energetyczną, w tym 
infrastrukturę;

16. uważa, że nowa perspektywa 
finansowa powinna odzwierciedlać 
priorytety UE związane z polityką
energetyczną; trzeba zatem przeznaczyć 
więcej zasobów finansowych na projekty 
w zakresie energii odnawialnej, 
efektywności energetycznej (ze 
szczególnym uwzględnieniem budynków 
mieszkalnych) oraz na działalność 
badawczą i rozwojową; w zbliżających się 
negocjacjach nad siedmioletnią 
perspektywą finansową należy uwzględnić 
ustalenia i priorytety drugiego 
strategicznego przeglądu sytuacji 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 148
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że nowa perspektywa 
finansowa powinna odzwierciedlać 
priorytety polityczne UE, jak określono w 
strategii 2020, co zakłada przeznaczenie 
większej ilości środków z budżetu na 
politykę energetyczną, w tym 

16. uważa, że nowa perspektywa 
finansowa powinna odzwierciedlać 
priorytety polityczne UE, jak określono w 
strategii 2020, co zakłada przeznaczenie 
większej ilości środków z budżetu na 
politykę energetyczną, w tym nowoczesną 
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infrastrukturę; i inteligentną infrastrukturę oraz nowe 
technologie w zakresie efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 149
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że nowa perspektywa 
finansowa powinna odzwierciedlać 
priorytety polityczne UE, jak określono w 
strategii 2020, co zakłada przeznaczenie 
większej ilości środków z budżetu na 
politykę energetyczną, w tym 
infrastrukturę;

16. uważa, że nowa perspektywa 
finansowa powinna odzwierciedlać 
priorytety polityczne UE, jak określono w 
strategii 2020, co zakłada przeznaczenie
znacznie większej ilości środków z 
budżetu na politykę energetyczną;

Or. en

Poprawka 150
Herbert Reul, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. jest zdania, że nowoczesna sieć 
energii elektrycznej obejmująca całą UE 
ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
celu w postaci 20% energii ze źródeł 
odnawialnych;  wzywa zatem Komisję do 
opracowania odpowiedniego systemu 
środków zachęcających do inwestowania 
w elektrownie w określonych regionach, 
aby przez to osiągnąć optymalne wyniki 
gospodarcze i uniknąć niewydajnych 
inwestycji w sieci; w związku z tym zwraca 
uwagę, że ogólna strategia musi 
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uwzględniać cały system energetyczny, od 
producenta do konsumenta;

Or. de

Poprawka 151
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. jest zdania, że nowoczesna sieć 
energii elektrycznej obejmująca całą UE 
ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
celu w postaci 20% energii ze źródeł 
odnawialnych; wzywa zatem Komisję do 
opracowania odpowiedniego systemu 
środków zachęcających do inwestowania 
w elektrownie w określonych regionach, 
aby przez to osiągnąć optymalne wyniki 
gospodarcze i uniknąć niewydajnych 
inwestycji w sieci; w związku z tym zwraca 
uwagę, że ogólna strategia musi 
uwzględniać cały system energetyczny, od 
producenta do konsumenta;

Or. de

Poprawka 152
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że rozszerzenie sieci 
energetycznych w tak strategicznych 
obszarach jak Morze Bałtyckie ma 
decydujące znaczenie dla zwiększenia 
efektywności zużycia energii i 
zapewnienia dostaw energii do krajów 
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UE, które obecnie są uzależnione od 
krajów spoza UE;

Or. en

Poprawka 153
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. ponadto zachęca Komisję do 
skoncentrowania środków z funduszu 
strukturalnego dla regionów 
konwergencji na inicjatywy wspierające 
politykę UE w dziedzinie klimatu i 
energii;

Or. en

Poprawka 154
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uważa, że nowa perspektywa 
finansowa i polityka dotycząca 
infrastruktur powinny obejmować 
efektywne infrastruktury lokalne, takie 
jak systemy grzewcze i chłodnicze, które 
umożliwiają rozwój zintegrowanych 
rozwiązań w dziedzinie ogrzewania, 
chłodzenia i energii elektrycznej w 
oparciu o skojarzoną produkcję ciepła i 
energii elektrycznej oraz efektywne 
wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii;

Or. en
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Poprawka 155
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. ponadto podkreśla pilną potrzebę 
wyeliminowania w UE systemów dotacji, 
które są szkodliwe dla klimatu, tak aby 
ograniczyć zużycie paliw kopalnych i 
przyczynić się do bardziej równej 
konkurencji oraz uwolnienia funduszy na 
badania i rozwój oraz wprowadzanie 
technologii odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 156
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. przypomina o potrzebie 
zrównoważonej strategii, która kładzie 
równy nacisk na infrastruktury 
pozwalające uniknąć importu – takie jak 
miejskie sieci grzewcze i lokalna 
produkcja energii – co na nowe 
infrastruktury umożliwiające nowy 
import;

Or. en

Poprawka 157
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 16 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16c. uważa, jak podkreśla Komisja w 
strategii UE 2020, że UE powinna 
przenieść ciężar podatkowy z 
opodatkowania pracy na działania 
szkodliwe dla środowiska; zwraca się do 
Komisji o rozważenie minimalnych norm 
opodatkowania emisji i podniesienia 
minimalnego opodatkowania konsumpcji 
energii; zachęca Komisję do przeglądu w 
tym kontekście dyrektywy w sprawie 
opodatkowania energii;

Or. en

Poprawka 158
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że innowacyjne instrumenty 
finansowe (jak na przykład instrumenty 
podziału ryzyka i systemy kredytowe w 
bankach państwowych) mogłyby być 
istotnym narzędziem wspierania inwestycji 
w infrastrukturę energetyczną i 
efektywność energetyczną; wzywa zatem 
Komisję do coraz częstszego zastępowania 
tymi systemami tradycyjnych pożyczek;
zdecydowanie popiera wniosek dotyczący 
wykorzystania środków własnych z 
budżetu UE jako zabezpieczenia pożyczek 
w celu zachęcania do inwestycji 
prywatnych i partnerstw publiczno-
prywatnych;

17. uważa, że innowacyjne instrumenty 
finansowe (jak na przykład instrumenty 
podziału ryzyka i systemy kredytowe w 
bankach państwowych) mogłyby być 
istotnym narzędziem wspierania inwestycji 
w infrastrukturę energetyczną i 
efektywność energetyczną; wzywa zatem 
Komisję do wspierania państw 
członkowskich we wprowadzaniu 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych;

Or. de
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Poprawka 159
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że innowacyjne instrumenty 
finansowe (jak na przykład instrumenty 
podziału ryzyka i systemy kredytowe w 
bankach państwowych) mogłyby być 
istotnym narzędziem wspierania inwestycji 
w infrastrukturę energetyczną i 
efektywność energetyczną; wzywa zatem 
Komisję do coraz częstszego zastępowania 
tymi systemami tradycyjnych pożyczek; 
zdecydowanie popiera wniosek dotyczący 
wykorzystania środków własnych z 
budżetu UE jako zabezpieczenia pożyczek 
w celu zachęcania do inwestycji 
prywatnych i partnerstw publiczno-
prywatnych;

17. uważa, że innowacyjne instrumenty 
finansowe (jak na przykład instrumenty 
podziału ryzyka i systemy kredytowe w 
bankach państwowych) mogłyby być 
istotnym narzędziem wspierania inwestycji 
w infrastrukturę energetyczną i 
efektywność energetyczną; wzywa zatem 
Komisję do coraz częstszego zastępowania 
tymi systemami tradycyjnych pożyczek;
zauważa w związku z tym, że należy wziąć 
pod uwagę inne dostępne narzędzia i 
fundusze, które stosują podobne zachęty, 
jak fundusz ELENA i narzędzie 
zarządzania pozostałymi kwotami z 
europejskiego planu naprawy 
gospodarczej, które można wykorzystać do 
projektów w zakresie efektywności 
energetycznej lub energii odnawialnej;
zdecydowanie popiera wniosek dotyczący 
wykorzystania środków własnych z 
budżetu UE jako zabezpieczenia pożyczek 
w celu zachęcania do inwestycji 
prywatnych i partnerstw publiczno-
prywatnych;

Or. en

Poprawka 160
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że innowacyjne instrumenty 
finansowe (jak na przykład instrumenty 
podziału ryzyka i systemy kredytowe w 

17. uważa, że innowacyjne instrumenty 
finansowe (jak na przykład instrumenty 
podziału ryzyka i systemy kredytowe w 
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bankach państwowych) mogłyby być 
istotnym narzędziem wspierania inwestycji 
w infrastrukturę energetyczną i
efektywność energetyczną; wzywa zatem 
Komisję do coraz częstszego zastępowania 
tymi systemami tradycyjnych pożyczek; 
zdecydowanie popiera wniosek dotyczący 
wykorzystania środków własnych z 
budżetu UE jako zabezpieczenia pożyczek 
w celu zachęcania do inwestycji 
prywatnych i partnerstw publiczno-
prywatnych;

bankach państwowych) mogłyby być 
istotnym narzędziem wspierania inwestycji 
w infrastrukturę energetyczną i 
efektywność energetyczną; wzywa zatem 
Komisję do coraz częstszego zastępowania 
tymi systemami tradycyjnych pożyczek; 
zdecydowanie popiera wniosek dotyczący 
wykorzystania środków własnych z 
budżetu UE jako zabezpieczenia pożyczek 
w celu zachęcania do inwestycji 
prywatnych i partnerstw publiczno-
prywatnych; uważa, że projekty z zakresu 
infrastruktury energetycznej, które 
wspierają realizację strategicznych celów 
UE w dziedzinie energii, mogą być 
również finansowane poprzez emisję 
euroobligacji;

Or. el

Poprawka 161
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że innowacyjne instrumenty 
finansowe (jak na przykład instrumenty 
podziału ryzyka i systemy kredytowe w 
bankach państwowych) mogłyby być 
istotnym narzędziem wspierania inwestycji 
w infrastrukturę energetyczną i 
efektywność energetyczną; wzywa zatem 
Komisję do coraz częstszego zastępowania 
tymi systemami tradycyjnych pożyczek; 
zdecydowanie popiera wniosek dotyczący 
wykorzystania środków własnych z 
budżetu UE jako zabezpieczenia pożyczek 
w celu zachęcania do inwestycji 
prywatnych i partnerstw publiczno-
prywatnych;

17. uważa, że innowacyjne instrumenty 
finansowe (jak na przykład instrumenty 
podziału ryzyka i systemy kredytowe w 
bankach państwowych) mogłyby być 
istotnym narzędziem wspierania inwestycji 
niezbędnych do przejścia do systemu 
niskoemisyjnego; wzywa zatem Komisję 
do coraz częstszego zastępowania tymi 
systemami tradycyjnych pożyczek;
zdecydowanie popiera wniosek dotyczący 
wykorzystania środków własnych z 
budżetu UE jako zabezpieczenia pożyczek 
w celu zachęcania do inwestycji 
prywatnych i partnerstw publiczno-
prywatnych;

Or. fr
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Poprawka 162
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że innowacyjne instrumenty 
finansowe (jak na przykład instrumenty 
podziału ryzyka i systemy kredytowe w 
bankach państwowych) mogłyby być 
istotnym narzędziem wspierania inwestycji 
w infrastrukturę energetyczną i 
efektywność energetyczną; wzywa zatem 
Komisję do coraz częstszego zastępowania 
tymi systemami tradycyjnych pożyczek; 
zdecydowanie popiera wniosek dotyczący 
wykorzystania środków własnych z 
budżetu UE jako zabezpieczenia pożyczek 
w celu zachęcania do inwestycji 
prywatnych i partnerstw publiczno-
prywatnych;

17. uważa, że innowacyjne instrumenty 
finansowe (jak na przykład instrumenty 
podziału ryzyka i systemy kredytowe w 
bankach państwowych) mogłyby być 
istotnym narzędziem wspierania inwestycji 
w infrastrukturę energetyczną i 
efektywność energetyczną oraz badań nad 
energią odnawialną i jej wprowadzania; 
wzywa zatem Komisję do coraz częstszego 
zastępowania tymi systemami tradycyjnych 
pożyczek; zdecydowanie popiera wniosek 
dotyczący wykorzystania środków 
własnych z budżetu UE jako 
zabezpieczenia pożyczek w celu 
zachęcania do inwestycji prywatnych i 
partnerstw publiczno-prywatnych;

Or. en

Poprawka 163
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że innowacyjne instrumenty 
finansowe (jak na przykład instrumenty 
podziału ryzyka i systemy kredytowe w 
bankach państwowych) mogłyby być 
istotnym narzędziem wspierania inwestycji 
w infrastrukturę energetyczną i 
efektywność energetyczną; wzywa zatem 
Komisję do coraz częstszego zastępowania 
tymi systemami tradycyjnych pożyczek; 

17. uważa, że innowacyjne instrumenty 
finansowe (jak na przykład instrumenty 
podziału ryzyka i systemy kredytowe w 
bankach państwowych) mogłyby być 
istotnym narzędziem wspierania inwestycji 
w infrastrukturę energetyczną i 
efektywność energetyczną; wzywa zatem 
Komisję do coraz częstszego zastępowania 
tymi systemami tradycyjnych pożyczek;
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zdecydowanie popiera wniosek dotyczący 
wykorzystania środków własnych z 
budżetu UE jako zabezpieczenia pożyczek 
w celu zachęcania do inwestycji 
prywatnych i partnerstw publiczno-
prywatnych;

zdecydowanie popiera wniosek dotyczący 
wykorzystania środków własnych z 
budżetu UE jako zabezpieczenia pożyczek 
w celu zachęcania do inwestycji 
prywatnych i publicznych;

Or. en

Poprawka 164
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. w związku z powyższym podkreśla 
potrzebę sprzyjających ram rynkowych i 
regulacyjnych, które zachęcają rynek do 
inwestowania w nowy i zrównoważony 
system energetyczny; uważa, że wiąże się 
to z wyznaczeniem rynkowi ambitnych, a 
zarazem wiążących celów oraz 
dopilnowaniem, aby inwestycje się 
opłaciły; w związku z tym podkreśla ciągłą 
potrzebę wspólnego patentu UE;

Or. en

Poprawka 165
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla potrzebę znalezienia 
skutecznego sposobu opodatkowania 
energii, który w ramach gospodarki 
niskoemisyjnej będzie zachęcał do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii oraz będzie wspierał stosowanie 
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energii ze źródeł odnawialnych;  jest 
zdania, że powinno to obejmować nie 
tylko nakładanie podatków, lecz również 
tworzenie zachęt podatkowych w postaci 
odpowiednich ulg lub zwolnień z podatku;

Or. es

Poprawka 166
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uważa, że należy położyć większy 
nacisk na inwestycje celem finansowania 
dekarbonizacji koszyka energetycznego; 
aby zaradzić obecnym problemom 
rynkowym, należy usprawnić istniejące 
instrumenty finansowania oraz 
opracować nowe;

Or. en

Poprawka 167
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że skoordynowane 
wprowadzenie opodatkowania emisji 
węgla jako innowacyjnego instrumentu 
finansowego byłoby niezwykle korzystne 
dla uzupełnienia istniejącego 
finansowania planowanych inicjatyw w 
zakresie budowy infrastruktury 
energetycznej UE i że w długiej 
perspektywie stworzyłoby ono przyjazne 
dla klimatu zachęty dla konsumentów i 
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sektora;

Or. en

Poprawka 168
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uważa za istotne, aby przyszłe 
fundusze związane z inwestycjami 
energetycznymi skupiały się na 
projektach, których wdrażanie skutkuje 
możliwie największą liczbą miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 169
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. mając w pamięci kryzys gazowy w 
2009 r., uważa za kluczowe, aby 
przeznaczyć nowe zasoby finansowe na 
nową infrastrukturę gazową, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
alternatywnych dróg dostaw importu oraz 
nowych połączeń wzajemnych między 
państwami członkowskimi, które są 
najbardziej narażone na ewentualne 
przerwy w dostawie;

Or. en
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Poprawka 170
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. podkreśla, że aby osiągnąć ambitne 
cele w dziedzinie efektywności 
energetycznej, potrzebny jest dalszy wkład 
finansowy na szczeblu wspólnotowym; za 
priorytet należy uznać rozszerzenie 
programów efektywności energetycznej 
skupiających się na budynkach 
mieszkalnych;

Or. en

Poprawka 171
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie potrzebują dodatkowego 
wsparcia ze strony Unii na potrzeby 
infrastruktury, jakiego same tylko rynki 
nie są w stanie zapewnić, w tym środków 
na zastąpienie starych elektrowni, sieci 
przesyłu energii elektrycznej i sieci 
dostaw;

skreślony

Or. de

Poprawka 172
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie potrzebują dodatkowego 
wsparcia ze strony Unii na potrzeby 
infrastruktury, jakiego same tylko rynki 
nie są w stanie zapewnić, w tym środków 
na zastąpienie starych elektrowni, sieci 
przesyłu energii elektrycznej i sieci 
dostaw;

skreślony

Or. de

Poprawka 173
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie potrzebują dodatkowego 
wsparcia ze strony Unii na potrzeby 
infrastruktury, jakiego same tylko rynki 
nie są w stanie zapewnić, w tym środków 
na zastąpienie starych elektrowni, sieci 
przesyłu energii elektrycznej i sieci 
dostaw;

skreślony

Or. de

Poprawka 174
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie potrzebują dodatkowego 
wsparcia ze strony Unii na potrzeby 

18. podkreśla, że potrzebne może być 
pewne wsparcie ze strony Unii na istotne 
inwestycje infrastrukturalne, w przypadku 
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infrastruktury, jakiego same tylko rynki 
nie są w stanie zapewnić, w tym środków 
na zastąpienie starych elektrowni, sieci 
przesyłu energii elektrycznej i sieci 
dostaw;

gdy rynek nie będzie w stanie go 
zapewnić;

Or. en

Poprawka 175
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie potrzebują dodatkowego 
wsparcia ze strony Unii na potrzeby 
infrastruktury, jakiego same tylko rynki nie 
są w stanie zapewnić, w tym środków na 
zastąpienie starych elektrowni, sieci 
przesyłu energii elektrycznej i sieci
dostaw;

18. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie potrzebują dodatkowego 
wsparcia ze strony Unii na potrzeby 
infrastruktury, jakiego same tylko rynki nie 
są w stanie zapewnić, w szczególności na 
zagwarantowanie dostaw energii i 
osiągnięcie celów klimatycznych i 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 176
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie potrzebują dodatkowego 
wsparcia ze strony Unii na potrzeby 
infrastruktury, jakiego same tylko rynki nie 
są w stanie zapewnić, w tym środków na 
zastąpienie starych elektrowni, sieci 
przesyłu energii elektrycznej i sieci 
dostaw;

18. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie potrzebują dodatkowego 
wsparcia ze strony Unii na potrzeby 
infrastruktury, jakiego same tylko rynki nie 
są w stanie zapewnić, w tym środków na 
zastąpienie starych elektrowni, sieci 
przesyłu energii elektrycznej i sieci dostaw
oraz na połączenie wysp i obszarów 
odległych z europejskimi sieciami 



AM\829930PL.doc 85/110 PE448.780v01-00

PL

lądowymi;

Or. el

Poprawka 177
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie potrzebują dodatkowego 
wsparcia ze strony Unii na potrzeby 
infrastruktury, jakiego same tylko rynki nie 
są w stanie zapewnić, w tym środków na 
zastąpienie starych elektrowni, sieci 
przesyłu energii elektrycznej i sieci 
dostaw;

18. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie wykorzystają dodatkowe 
wsparcie ze strony Unii na potrzeby 
infrastruktury, jakiego same tylko rynki nie 
są w stanie zapewnić;

Or. en

Poprawka 178
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie potrzebują dodatkowego 
wsparcia ze strony Unii na potrzeby 
infrastruktury, jakiego same tylko rynki nie 
są w stanie zapewnić, w tym środków na 
zastąpienie starych elektrowni, sieci 
przesyłu energii elektrycznej i sieci 
dostaw;

18. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie potrzebują dodatkowego 
wsparcia ze strony Unii na potrzeby 
infrastruktury, jakiego same tylko rynki nie 
są w stanie zapewnić;

Or. en
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Poprawka 179
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie potrzebują dodatkowego 
wsparcia ze strony Unii na potrzeby 
infrastruktury, jakiego same tylko rynki nie 
są w stanie zapewnić, w tym środków na
zastąpienie starych elektrowni, sieci 
przesyłu energii elektrycznej i sieci 
dostaw;

18. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie wykorzystają dodatkowe 
wsparcie ze strony Unii na potrzeby 
infrastruktury, jakiego same tylko rynki nie
są w stanie zapewnić, w tym na sieci 
przesyłu energii elektrycznej i sieci 
dostaw;

Or. en

Poprawka 180
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie potrzebują dodatkowego 
wsparcia ze strony Unii na potrzeby 
infrastruktury, jakiego same tylko rynki nie 
są w stanie zapewnić, w tym środków na
zastąpienie starych elektrowni, sieci 
przesyłu energii elektrycznej i sieci 
dostaw;

18. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie potrzebują dodatkowego 
wsparcia ze strony Unii na potrzeby 
infrastruktury, jakiego same tylko rynki nie 
są w stanie zapewnić, w tym na sieci 
przesyłu energii elektrycznej i sieci 
dostaw;

Or. en

Poprawka 181
Tritta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie potrzebują dodatkowego 
wsparcia ze strony Unii na potrzeby 
infrastruktury, jakiego same tylko rynki nie 
są w stanie zapewnić, w tym środków na 
zastąpienie starych elektrowni, sieci 
przesyłu energii elektrycznej i sieci 
dostaw;

18. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie potrzebują dodatkowego 
wsparcia ze strony Unii na potrzeby 
infrastruktury, jakiego same tylko rynki nie 
są w stanie zapewnić, w tym środków na 
zastąpienie starych elektrowni, sieci 
przesyłu energii elektrycznej i sieci dostaw
ciepła;

Or. en

Poprawka 182
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że integracja rynku 
wymaga lepszego wykorzystania obecnie 
działających sieci w oparciu o 
harmonizację konfiguracji rynku w 
różnych państwach i o rozwój wspólnych 
europejskich systemów zarządzania 
połączeniami wzajemnymi;

Or. en

Poprawka 183
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że aby uniknąć znaczynych 
negatywnych konsekwencji społeczno-
gospodarczych w regionach, UE w 
których wydobycie węgla kamiennego jest 
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dalej podstawą zatrudnienia, UE powinna 
utrzymać możliwość dotowania wydobycia 
węgla kamiennego do roku 2021 przez 
państwa członkowskie; jakiekolwiek 
ograniczenia w tym względzie, w 
szczególności od 2014 r. nieuchronnie 
będą prowadziły do ubóstwa, bezrobocia i 
innych negatywnych konsekwencji 
społecznych;

Or. pl

Poprawka 184
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. podkreśla, że UE powinna położyć 
silniejszy nacisk na poszukiwania i 
wydobycie gazu z własnych źródeł, w 
szczególności biorąc pod uwagę techniki 
wydobycia gazu niekonwencjonalnego i 
ściśniętego;

Or. pl

Poprawka 185
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. proponuje utworzenie mechanizmu 
koordynacji w celu zagwarantowania, że 
krajowe programowanie rozwoju sieci 
przesyłu energii elektrycznej odbywa się 
zgodnie z dziesięcioletnim planem rozwoju 
sieci;

skreślony
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Or. de

Poprawka 186
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. proponuje utworzenie mechanizmu 
koordynacji w celu zagwarantowania, że 
krajowe programowanie rozwoju sieci 
przesyłu energii elektrycznej odbywa się 
zgodnie z dziesięcioletnim planem rozwoju 
sieci;

skreślony

Or. en

Poprawka 187
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. proponuje utworzenie mechanizmu 
koordynacji w celu zagwarantowania, że 
krajowe programowanie rozwoju sieci 
przesyłu energii elektrycznej odbywa się 
zgodnie z dziesięcioletnim planem rozwoju 
sieci;

19. proponuje utworzenie mechanizmu 
koordynacji w celu zagwarantowania, że 
krajowe programowanie rozwoju sieci 
przesyłu energii elektrycznej odbywa się 
zgodnie z dziesięcioletnim planem rozwoju 
sieci; sugeruje ponadto opracowanie 20-
letniego planu rozwoju sieci, zwłaszcza w 
celu połączenia dużych obszarów 
produkcji energii wiatrowej z ośrodkami 
przemysłowymi;

Or. en
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Poprawka 188
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. proponuje utworzenie mechanizmu 
koordynacji w celu zagwarantowania, że 
krajowe programowanie rozwoju sieci 
przesyłu energii elektrycznej odbywa się 
zgodnie z dziesięcioletnim planem rozwoju 
sieci;

19. zauważa, że obowiązkiem ACER jest 
zagwarantowanie, iż krajowe 
programowanie rozwoju sieci przesyłu 
energii elektrycznej odbywa się zgodnie z 
dziesięcioletnim planem rozwoju sieci;

Or. en

Poprawka 189
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że wiele nowych państw 
członkowskich jest szczególnie 
narażonych na przerwy w dostawach 
energii z zewnątrz i potrzebuje 
szczególnego wsparcia Unii w 
zapewnieniu stabilnego bezpieczeństwa 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 190
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że w oparciu o konkluzje 
grupy zadaniowej ds. inteligentnych sieci 

20. podkreśla, że w oparciu o konkluzje 
grupy zadaniowej ds. inteligentnych sieci 
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Komisja powinna zagwarantować w 
odniesieniu do inteligentnych sieci 
korzystne ramy regulacyjne na szczeblu 
UE, z uwzględnieniem wspólnych unijnych 
norm dotyczących rozwoju tych sieci; 
wspiera projekt pilotażowy dotyczący
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników;

Komisja powinna zagwarantować w 
odniesieniu do inteligentnych sieci 
korzystne ramy regulacyjne na szczeblu 
UE, które zapewniają operatorom sieci 
odpowiednie zachęty do inwestowania w 
efektywność operacyjną, tak aby wspomóc 
przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a 
tym samym przynieść możliwie największą 
korzyść europejskim obywatelom, z 
uwzględnieniem wspólnych unijnych norm 
dotyczących rozwoju tych sieci; wspiera
projekty pilotażowe dotyczące
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników oraz innowacyjnej komunikacji, 
automatyzacji i technologii kontroli sieci, 
najchętniej w ramach inicjatywy 
inteligentnych miast planu EPSTE;

Or. en

Poprawka 191
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że w oparciu o konkluzje 
grupy zadaniowej ds. inteligentnych sieci 
Komisja powinna zagwarantować w 
odniesieniu do inteligentnych sieci 
korzystne ramy regulacyjne na szczeblu 
UE, z uwzględnieniem wspólnych unijnych 
norm dotyczących rozwoju tych sieci; 
wspiera projekt pilotażowy dotyczący 
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników;

20. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
w Komisji grupy zadaniowej do spraw 
inteligentnych sieci oraz zaleca, aby 
uwzględniła ona w swoich pracach opinie 
wszystkich zainteresowanych stron; 
zwraca się do Komisji z prośbą o 
regularne informowanie Parlamentu o 
stanie zaawansowania jej prac; podkreśla, 
że w oparciu o konkluzje grupy zadaniowej 
ds. inteligentnych sieci Komisja powinna 
zagwarantować w odniesieniu do 
inteligentnych sieci korzystne ramy 
regulacyjne na szczeblu UE, z 
uwzględnieniem wspólnych unijnych norm 
dotyczących rozwoju tych sieci; wspiera 
projekt pilotażowy dotyczący 
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników;
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Or. en

Poprawka 192
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że w oparciu o konkluzje 
grupy zadaniowej ds. inteligentnych sieci 
Komisja powinna zagwarantować w 
odniesieniu do inteligentnych sieci 
korzystne ramy regulacyjne na szczeblu 
UE, z uwzględnieniem wspólnych unijnych
norm dotyczących rozwoju tych sieci; 
wspiera projekt pilotażowy dotyczący 
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników;

20. podkreśla, że w oparciu o konkluzje 
grupy zadaniowej ds. inteligentnych sieci 
Komisja powinna zagwarantować w 
odniesieniu do inteligentnych sieci 
korzystne ramy regulacyjne na szczeblu 
UE, z uwzględnieniem wspólnych unijnych 
norm dotyczących rozwoju tych sieci
określonych w ścisłej współpracy z 
sektorem energii i przy uwzględnieniu 
kosztów spowodowanych określeniem 
takich norm; wspiera projekt pilotażowy 
dotyczący rozpowszechniania 
inteligentnych liczników; przypomina, że 
rozpowszechnianie inteligentnych 
liczników powinno należycie uwzględniać 
analizę kosztów i korzyści takich działań, 
jak określono w dyrektywie 2009/73/WE;

Or. en

Poprawka 193
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że w oparciu o konkluzje 
grupy zadaniowej ds. inteligentnych sieci 
Komisja powinna zagwarantować w 
odniesieniu do inteligentnych sieci 
korzystne ramy regulacyjne na szczeblu 
UE, z uwzględnieniem wspólnych unijnych 
norm dotyczących rozwoju tych sieci; 

20. podkreśla, że w oparciu o konkluzje 
grupy zadaniowej ds. inteligentnych sieci 
Komisja powinna zagwarantować w 
odniesieniu do inteligentnych sieci 
korzystne ramy regulacyjne na szczeblu 
UE, z uwzględnieniem wspólnych unijnych 
norm dotyczących rozwoju tych sieci; 
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wspiera projekt pilotażowy dotyczący 
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników;

wspiera projekt pilotażowy dotyczący 
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników, np. w ramach inicjatywy 
inteligentnych miast; podkreśla, że 
wspomniane wspólne unijne normy 
powinny także obejmować inteligentne 
liczniki dla zapewnienia wygody 
konsumentom;

Or. en

Poprawka 194
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że w oparciu o konkluzje 
grupy zadaniowej ds. inteligentnych sieci 
Komisja powinna zagwarantować w 
odniesieniu do inteligentnych sieci 
korzystne ramy regulacyjne na szczeblu 
UE, z uwzględnieniem wspólnych unijnych 
norm dotyczących rozwoju tych sieci; 
wspiera projekt pilotażowy dotyczący 
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników;

20. podkreśla, że w oparciu o konkluzje 
grupy zadaniowej ds. inteligentnych sieci 
Komisja powinna zagwarantować w 
odniesieniu do inteligentnych sieci 
korzystne ramy regulacyjne na szczeblu 
UE, z uwzględnieniem wspólnych unijnych 
norm dotyczących rozwoju tych sieci; 
wspiera projekt pilotażowy dotyczący 
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników, o ile pozytywny wynik pełnej 
analizy kosztów i korzyści wskaże, że 
chronieni są konsumenci i użytkownicy o 
niskich dochodach oraz gwarantowana 
jest prywatność;

Or. en

Poprawka 195
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że w oparciu o konkluzje 
grupy zadaniowej ds. inteligentnych sieci 
Komisja powinna zagwarantować w 
odniesieniu do inteligentnych sieci 
korzystne ramy regulacyjne na szczeblu 
UE, z uwzględnieniem wspólnych unijnych 
norm dotyczących rozwoju tych sieci; 
wspiera projekt pilotażowy dotyczący 
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników;

20. podkreśla, że w oparciu o konkluzje 
grupy zadaniowej ds. inteligentnych sieci 
Komisja powinna zagwarantować w 
odniesieniu do inteligentnych sieci 
korzystne ramy regulacyjne na szczeblu 
UE, z uwzględnieniem wspólnych unijnych 
norm dotyczących rozwoju tych sieci; 
wspiera projekt pilotażowy dotyczący 
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników i przypomina o prawnie 
wiążącym celu wyposażenia do 2020 r. co 
najmniej 80% konsumentów w 
inteligentne systemy pomiaru;

Or. en

Poprawka 196
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że w oparciu o konkluzje 
grupy zadaniowej ds. inteligentnych sieci 
Komisja powinna zagwarantować w 
odniesieniu do inteligentnych sieci 
korzystne ramy regulacyjne na szczeblu 
UE, z uwzględnieniem wspólnych unijnych 
norm dotyczących rozwoju tych sieci; 
wspiera projekt pilotażowy dotyczący 
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników;

20. podkreśla, że w oparciu o konkluzje 
grupy zadaniowej ds. inteligentnych sieci 
Komisja powinna zagwarantować w 
odniesieniu do inteligentnych sieci 
korzystne ramy regulacyjne na szczeblu 
UE, z uwzględnieniem wspólnych unijnych 
norm dotyczących rozwoju tych sieci
zapewniających, że sporadyczna energia 
odnawialna może być przyjmowana wraz z 
niezawodną energią elektryczną 
wytwarzaną przy obciążeniu 
podstawowym; wspiera projekt pilotażowy 
dotyczący rozpowszechniania 
inteligentnych liczników;

Or. en
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Poprawka 197
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że w oparciu o konkluzje 
grupy zadaniowej ds. inteligentnych sieci 
Komisja powinna zagwarantować w 
odniesieniu do inteligentnych sieci 
korzystne ramy regulacyjne na szczeblu 
UE, z uwzględnieniem wspólnych unijnych 
norm dotyczących rozwoju tych sieci; 
wspiera projekt pilotażowy dotyczący 
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników;

20. podkreśla, że w oparciu o konkluzje
grupy zadaniowej ds. inteligentnych sieci 
Komisja powinna zagwarantować w 
odniesieniu do inteligentnych sieci 
korzystne ramy regulacyjne na szczeblu 
UE, z uwzględnieniem wspólnych unijnych 
norm dotyczących rozwoju tych sieci; 
wspiera projekt pilotażowy dotyczący 
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników i wytwarzania inteligentnych 
produktów konsumenckich;

Or. el

Poprawka 198
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do przygotowania
przed końcem tego roku oceny wpływu w 
odniesieniu do przyszłości światowego i 
unijnego rynku gazu, w tym wpływu już 
zaplanowanej infrastruktury gazowej (np. 
projekt Nabucco), nowych terminali LNG, 
wpływu gazu łupkowego na rynek gazowy 
USA (w szczególności na zapotrzebowanie 
na import LNG) oraz oddziaływania 
ewentualnego rozwoju rynku gazu 
łupkowego w UE na bezpieczeństwo 
dostaw gazu i cen gazu w przyszłości;

21. wzywa Komisję do przygotowania 
oceny wpływu w odniesieniu do 
przyszłości światowego i unijnego rynku 
gazu, w tym wpływu już zaplanowanej 
infrastruktury gazowej (np. projekt 
Nabucco), nowych terminali LNG, wpływu 
gazu łupkowego na rynek gazowy USA (w 
szczególności na zapotrzebowanie na 
import LNG);

Or. en
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Poprawka 199
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do przygotowania 
przed końcem tego roku oceny wpływu w 
odniesieniu do przyszłości światowego i 
unijnego rynku gazu, w tym wpływu już 
zaplanowanej infrastruktury gazowej (np. 
projekt Nabucco), nowych terminali LNG, 
wpływu gazu łupkowego na rynek gazowy 
USA (w szczególności na zapotrzebowanie 
na import LNG) oraz oddziaływania 
ewentualnego rozwoju rynku gazu 
łupkowego w UE na bezpieczeństwo 
dostaw gazu i cen gazu w przyszłości;

21. wzywa Komisję do przygotowania 
przed końcem tego roku – w świetle 
wiążących celów UE dotyczących 
ograniczenia emisji CO2 do 2020 r. –
oceny wpływu w odniesieniu do 
przyszłości światowego i unijnego rynku 
gazu, w tym wpływu już zaplanowanej 
infrastruktury gazowej (np. projekt 
Nabucco), nowych terminali LNG, wpływu 
gazu łupkowego na rynek gazowy USA (w 
szczególności na zapotrzebowanie na 
import LNG) oraz oddziaływania 
ewentualnego rozwoju rynku gazu 
łupkowego w UE na bezpieczeństwo 
dostaw gazu i cen gazu w przyszłości;

Or. en

Poprawka 200
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do przygotowania 
przed końcem tego roku oceny wpływu w 
odniesieniu do przyszłości światowego i 
unijnego rynku gazu, w tym wpływu już 
zaplanowanej infrastruktury gazowej (np. 
projekt Nabucco), nowych terminali LNG, 
wpływu gazu łupkowego na rynek gazowy 
USA (w szczególności na zapotrzebowanie 
na import LNG) oraz oddziaływania 
ewentualnego rozwoju rynku gazu 
łupkowego w UE na bezpieczeństwo 
dostaw gazu i cen gazu w przyszłości;

21. w świetle wiążących celów UE 
dotyczących ograniczenia emisji CO2 do 
2020 r. wzywa Komisję do przygotowania 
przed końcem tego roku oceny wpływu w 
odniesieniu do przyszłości światowego i 
unijnego rynku gazu, w tym wpływu już 
zaplanowanej infrastruktury gazowej (np. 
projekt Nabucco), nowych terminali LNG, 
wpływu gazu łupkowego na rynek gazowy 
USA (w szczególności na zapotrzebowanie 
na import LNG) oraz oddziaływania 
ewentualnego rozwoju rynku gazu 
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łupkowego w UE na bezpieczeństwo 
dostaw gazu i cen gazu w przyszłości;

Or. en

Poprawka 201
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do przygotowania 
przed końcem tego roku oceny wpływu w 
odniesieniu do przyszłości światowego i 
unijnego rynku gazu, w tym wpływu już 
zaplanowanej infrastruktury gazowej (np. 
projekt Nabucco), nowych terminali LNG, 
wpływu gazu łupkowego na rynek gazowy 
USA (w szczególności na zapotrzebowanie 
na import LNG) oraz oddziaływania 
ewentualnego rozwoju rynku gazu 
łupkowego w UE na bezpieczeństwo 
dostaw gazu i cen gazu w przyszłości;

21. wzywa Komisję do przygotowania 
przed końcem tego roku oceny wpływu w 
odniesieniu do przyszłości światowego i 
unijnego rynku gazu, w tym wpływu już 
zaplanowanej infrastruktury gazowej (np. 
projekt Nabucco), nowych terminali LNG, 
wpływu gazu łupkowego na rynek gazowy 
USA (w szczególności na zapotrzebowanie 
na import LNG) oraz oddziaływania 
ewentualnego rozwoju rynku gazu 
łupkowego w UE na bezpieczeństwo 
dostaw gazu i cen gazu w przyszłości;
zwraca się do Komisji o ocenę wpływu 
szczytu wydobycia ropy i zapytuje, jakie 
działania należy podjąć, aby dostosować 
europejską gospodarkę;

Or. en

Poprawka 202
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do przygotowania 
przed końcem tego roku oceny wpływu w 
odniesieniu do przyszłości światowego i 
unijnego rynku gazu, w tym wpływu już 

21. wzywa Komisję do przygotowania do 
przyszłego roku badania dotyczącego
przyszłości światowego i unijnego rynku 
gazu, w tym wpływu już zaplanowanej 
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zaplanowanej infrastruktury gazowej (np. 
projekt Nabucco), nowych terminali LNG, 
wpływu gazu łupkowego na rynek gazowy 
USA (w szczególności na zapotrzebowanie 
na import LNG) oraz oddziaływania 
ewentualnego rozwoju rynku gazu 
łupkowego w UE na bezpieczeństwo 
dostaw gazu i cen gazu w przyszłości;

infrastruktury gazowej (np. projekt 
Nabucco), nowych terminali LNG, wpływu 
gazu łupkowego na rynek gazowy USA (w 
szczególności na zapotrzebowanie na 
import LNG) oraz oddziaływania 
ewentualnego rozwoju rynku gazu 
łupkowego w UE na bezpieczeństwo 
dostaw gazu, przy czym badanie to 
powinno odzwierciedlać obecny stan 
rozbudowy infrastruktury i opierać się na 
nim;

Or. de

Poprawka 203
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do przygotowania 
przed końcem tego roku oceny wpływu w 
odniesieniu do przyszłości światowego i 
unijnego rynku gazu, w tym wpływu już 
zaplanowanej infrastruktury gazowej (np. 
projekt Nabucco), nowych terminali LNG, 
wpływu gazu łupkowego na rynek gazowy 
USA (w szczególności na zapotrzebowanie 
na import LNG) oraz oddziaływania 
ewentualnego rozwoju rynku gazu 
łupkowego w UE na bezpieczeństwo 
dostaw gazu i cen gazu w przyszłości;

21. wzywa Komisję do przygotowania do 
przyszłego roku badania dotyczącego
przyszłości światowego i unijnego rynku 
gazu, w tym wpływu już zaplanowanej 
infrastruktury gazowej (np. projekt 
Nabucco), nowych terminali LNG, wpływu 
gazu łupkowego na rynek gazowy USA (w 
szczególności na zapotrzebowanie na 
import LNG) oraz oddziaływania 
ewentualnego rozwoju rynku gazu 
łupkowego w UE na bezpieczeństwo 
dostaw gazu, przy czym badanie to 
powinno odzwierciedlać obecny stan 
rozbudowy infrastruktury i opierać się na 
nim;

Or. de
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Poprawka 204
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do przygotowania 
przed końcem tego roku oceny wpływu w 
odniesieniu do przyszłości światowego i 
unijnego rynku gazu, w tym wpływu już 
zaplanowanej infrastruktury gazowej (np. 
projekt Nabucco), nowych terminali LNG, 
wpływu gazu łupkowego na rynek gazowy 
USA (w szczególności na zapotrzebowanie 
na import LNG) oraz oddziaływania 
ewentualnego rozwoju rynku gazu 
łupkowego w UE na bezpieczeństwo 
dostaw gazu i cen gazu w przyszłości;

21. wzywa Komisję do przygotowania 
przed końcem tego roku oceny wpływu w 
odniesieniu do przyszłości światowego i 
unijnego rynku gazu, w tym wpływu już 
zaplanowanej infrastruktury gazowej
(takiej jak projekty opracowywane w 
kontekście korytarza południowego), 
nowych terminali LNG, wpływu gazu 
łupkowego na rynek gazowy USA (w 
szczególności na zapotrzebowanie na 
import LNG) oraz oddziaływania 
ewentualnego rozwoju rynku gazu 
łupkowego w UE na bezpieczeństwo 
dostaw gazu i cen gazu w przyszłości; w 
ocenę tę muszą być ściśle zaangażowane 
wszystkie zainteresowane strony, 
zwłaszcza sektor energii;

Or. en

Poprawka 205
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do przygotowania
przed końcem tego roku oceny wpływu w 
odniesieniu do przyszłości światowego i 
unijnego rynku gazu, w tym wpływu już 
zaplanowanej infrastruktury gazowej (np. 
projekt Nabucco), nowych terminali LNG, 
wpływu gazu łupkowego na rynek gazowy 
USA (w szczególności na zapotrzebowanie 
na import LNG) oraz oddziaływania 
ewentualnego rozwoju rynku gazu 

21. wzywa Komisję, aby przed końcem 
tego roku zajęła się koordynacją 
przeprowadzanej przez niezależny organ
oceny wpływu w odniesieniu do 
przyszłości światowego i unijnego rynku 
gazu, w tym wpływu już zaplanowanej 
infrastruktury gazowej (np. projekt 
Nabucco, ITGI), nowych terminali LNG, 
wpływu gazu łupkowego na rynek gazowy 
USA (w szczególności na zapotrzebowanie 
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łupkowego w UE na bezpieczeństwo 
dostaw gazu i cen gazu w przyszłości;

na import LNG) oraz oddziaływania 
ewentualnego rozwoju rynku gazu 
łupkowego w UE na bezpieczeństwo 
dostaw gazu i cen gazu w przyszłości;

Or. el

Poprawka 206
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do przygotowania 
przed końcem tego roku oceny wpływu w 
odniesieniu do przyszłości światowego i 
unijnego rynku gazu, w tym wpływu już 
zaplanowanej infrastruktury gazowej (np. 
projekt Nabucco), nowych terminali LNG, 
wpływu gazu łupkowego na rynek gazowy 
USA (w szczególności na zapotrzebowanie 
na import LNG) oraz oddziaływania 
ewentualnego rozwoju rynku gazu 
łupkowego w UE na bezpieczeństwo 
dostaw gazu i cen gazu w przyszłości;

21. wzywa Komisję do przygotowania 
przed końcem tego roku oceny wpływu w 
odniesieniu do przyszłości światowego i 
unijnego rynku gazu, w tym wpływu już 
zaplanowanej infrastruktury gazowej (np. 
projekt Nabucco, South Stream), nowych 
terminali LNG, wpływu gazu łupkowego 
na rynek gazowy USA (w szczególności na 
zapotrzebowanie na import LNG) oraz 
oddziaływania ewentualnego rozwoju 
rynku gazu łupkowego w UE na 
bezpieczeństwo dostaw gazu i cen gazu w 
przyszłości;

Or. el

Poprawka 207
András Gyürk

Projekt rezolucji
Tytuł przed ustępem 22

Projekt rezolucji Poprawka

Lepsze wykorzystanie potencjału w 
zakresie efektywności energetycznej UE

Lepsze wykorzystanie potencjału UE w 
zakresie efektywności energetycznej i 
energii odnawialnej

Or. en
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Poprawka 208
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wydajność energetyczna i 
energooszczędność powinny być 
kluczowymi priorytetami każdej przyszłej 
strategii, ponieważ jest to opłacalne 
rozwiązanie dla ograniczenia zależności 
energetycznej UE przyczyniające się do 
tworzenia nowych miejsc pracy, 
zwalczania zmian klimatu, zapobiegania 
wzrostowi taryf energetycznych oraz 
postępu w zakresie oszczędnego 
gospodarowania zasobami;

22. wydajność energetyczna i 
energooszczędność powinny być 
kluczowymi priorytetami każdej przyszłej 
strategii, ponieważ jest to opłacalne 
rozwiązanie dla ograniczenia zależności 
energetycznej UE przyczyniające się do 
tworzenia nowych miejsc pracy, 
zwalczania zmian klimatu, zapobiegania 
wzrostowi taryf energetycznych oraz 
postępu w zakresie oszczędnego 
gospodarowania zasobami; zauważa 
znaczne rozbieżności w osiągach różnych 
państw członkowskich w zakresie 
efektywności energetycznej; uważa zatem, 
że cel ten należy realizować bez szkody 
krajów, które podjęły już znaczne 
starania;

Or. en

Poprawka 209
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wydajność energetyczna i 
energooszczędność powinny być 
kluczowymi priorytetami każdej przyszłej 
strategii, ponieważ jest to opłacalne 
rozwiązanie dla ograniczenia zależności 
energetycznej UE przyczyniające się do 
tworzenia nowych miejsc pracy,
zwalczania zmian klimatu, zapobiegania 

22. wydajność energetyczna i 
energooszczędność powinny być 
kluczowymi priorytetami każdej przyszłej 
strategii, ponieważ jest to najbardziej
opłacalne rozwiązanie dla ograniczenia 
zależności energetycznej UE i walki ze 
zmianami klimatu, przyczyniające się do 
tworzenia nowych miejsc pracy,
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wzrostowi taryf energetycznych oraz 
postępu w zakresie oszczędnego 
gospodarowania zasobami;

konkurencyjności gospodarczej, 
zapobiegania wzrostowi rachunków za 
energię oraz postępu w zakresie 
oszczędnego gospodarowania zasobami;

Or. en

Poprawka 210
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wydajność energetyczna i 
energooszczędność powinny być 
kluczowymi priorytetami każdej przyszłej 
strategii, ponieważ jest to opłacalne 
rozwiązanie dla ograniczenia zależności 
energetycznej UE przyczyniające się do 
tworzenia nowych miejsc pracy, 
zwalczania zmian klimatu, zapobiegania 
wzrostowi taryf energetycznych oraz 
postępu w zakresie oszczędnego 
gospodarowania zasobami;

22. przypomina, że wydajność 
energetyczna i energooszczędność są nie 
tylko najbardziej opłacalnymi środkami
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
i poprawy bezpieczeństwa energetycznego, 
ale także mogą utworzyć do 2020 r. milion
miejsc pracy; zauważa, że ubóstwo 
energetyczne można strategicznie 
rozwiązać za pomocą wysokiego poziomu 
efektywności energetycznej budynków i 
urządzeń; wzywa zatem państwa 
członkowskie i Komisję do potraktowania 
efektywności energetycznej jako priorytetu 
w programie UE i budżecie UE oraz do 
podejmowania kwestii energii zawsze w 
pierwszej kolejności z punktu widzenia 
popytu; w szczególności zwraca się o 
szybsze wdrażanie istniejącego 
prawodawstwa oraz o terminowe przyjęcie 
przez Komisję ambitnego planu działania 
na rzecz efektywności energetycznej, który 
w pełni uwzględnia opinię Parlamentu 
oraz zawiera wiążący(e) cel(e) unijny(e) 
lub krajowy(e);

Or. en
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Poprawka 211
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje przegląd 
planu działania na rzecz efektywności 
energetycznej; wzywa Komisję do 
uwzględnienia opinii Parlamentu 
Europejskiego;

skreślony

Or. en

Poprawka 212
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje przegląd 
planu działania na rzecz efektywności 
energetycznej; wzywa Komisję do 
uwzględnienia opinii Parlamentu 
Europejskiego;

23. przyznaje, że pokonanie przeszkód w 
osiągnięciu potencjału efektywności 
energetycznej wymaga nadania nowego 
impulsu ukierunkowanym strategiom 
politycznym i programom, wraz z 
innowacyjnymi systemami finansowymi i 
wzmocnionymi sygnałami cenowymi; z 
zadowoleniem przyjmuje przegląd planu 
działania na rzecz efektywności 
energetycznej; wzywa Komisję do 
uwzględnienia opinii Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en

Poprawka 213
Francesco De Angelis

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje przegląd 
planu działania na rzecz efektywności 
energetycznej; wzywa Komisję do 
uwzględnienia opinii Parlamentu 
Europejskiego;

23. z zadowoleniem przyjmuje przegląd 
planu działania na rzecz efektywności 
energetycznej; podkreśla, że osiągnięcie 
do 2020 r. celu wynoszącego 20% 
powinno być prawnie wiążące, jako że 
obecne środki są nieskuteczne; wzywa 
Komisję do uwzględnienia opinii 
Parlamentu Europejskiego;

Or. it

Poprawka 214
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że TIK mogą i powinny 
odgrywać znaczącą rolę w promowaniu 
odpowiedzialnego użytkowania energii w 
gospodarstwach domowych, transporcie, 
wytwarzaniu energii i produkcji; uważa, 
że inteligentne liczniki, wydajne systemy 
oświetleniowe, „cloud computing” oraz 
oprogramowanie rozproszone mają 
potencjał zmiany schematów 
wykorzystania źródeł energii;

Or. en

Poprawka 215
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. uważa, że wystarczające i 
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inteligentne wykorzystanie funduszy 
stanowi podstawowy sposób zaoferowania 
prawidłowych zachęt, w których rolę 
odgrywają banki finansujące ekologiczne 
inwestycje i wywierające efekt dźwigni na 
prywatny kapitał, zmiany w 
opodatkowaniu środowiskowym, tak aby 
promować zmianę podejścia, oraz łatwy i 
ukierunkowany dostęp do funduszy UE na 
wsparcie starań w dziedzinie efektywności 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 216
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. apeluje do Komisji, Rady 
Europejskiej i Rady UE o to, aby 
osiągnięcie wzrostu efektywności 
energetycznej o 20% do 2020 r. było 
obowiązkowe dla wszystkich państw 
członkowskich; 

Or. ro

Poprawka 217
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że działania na rzecz większej
efektywności energetycznej, obok zużycia 
przemysłowego i na potrzeby gospodarstw 
domowych, powinny koncentrować się na 
zużyciu energii pierwotnej, łącznie z 

24. uważa, że działania na rzecz 
efektywności energetycznej powinny 
koncentrować się na efektywnej konwersji
energii pierwotnej, w tym energii 
pozyskiwanej z węgla, na efektywnym jej 
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przetwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i 
dostawami;

użytkowaniu i przesyle oraz dystrybucji;

Or. pl

Poprawka 218
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że działania na rzecz większej 
efektywności energetycznej, obok zużycia 
przemysłowego i na potrzeby gospodarstw 
domowych, powinny koncentrować się na 
zużyciu energii pierwotnej, łącznie z 
przetwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i 
dostawami;

24. uważa, że działania na rzecz większej 
efektywności energetycznej powinny 
koncentrować się na końcowym zużyciu 
energii;

Or. fr

Poprawka 219
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że działania na rzecz większej 
efektywności energetycznej, obok zużycia 
przemysłowego i na potrzeby gospodarstw 
domowych, powinny koncentrować się na 
zużyciu energii pierwotnej, łącznie z 
przetwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i 
dostawami;

24. uważa, że energooszczędność, obok 
zużycia przemysłowego i na potrzeby 
gospodarstw domowych, powinna
koncentrować się na zużyciu energii 
pierwotnej, łącznie z przetwarzaniem, 
przesyłem, dystrybucją i dostawami;

Or. en
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Poprawka 220
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że działania na rzecz większej 
efektywności energetycznej, obok zużycia 
przemysłowego i na potrzeby gospodarstw 
domowych, powinny koncentrować się na 
zużyciu energii pierwotnej, łącznie z 
przetwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i
dostawami;

24. uważa, że efektywność energetyczna, 
obok zużycia przemysłowego i na potrzeby 
gospodarstw domowych, powinna także
koncentrować się na zużyciu energii 
pierwotnej, łącznie z przetwarzaniem, 
przesyłem, dystrybucją i dostawami;

Or. en

Poprawka 221
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że działania na rzecz większej 
efektywności energetycznej, obok zużycia 
przemysłowego i na potrzeby gospodarstw 
domowych, powinny koncentrować się na
zużyciu energii pierwotnej, łącznie z 
przetwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i 
dostawami;

24. uważa, że działania na rzecz większej 
efektywności energetycznej, obok zużycia 
przemysłowego i na potrzeby gospodarstw 
domowych, powinny koncentrować się na
całym łańcuchu podaży i popytu na 
energię, łącznie z przetwarzaniem, 
przesyłem, dystrybucją i dostawami;

Or. en

Poprawka 222
Mario Pirillo

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że działania na rzecz większej 24. uważa, że działania na rzecz większej 
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efektywności energetycznej, obok zużycia 
przemysłowego i na potrzeby gospodarstw 
domowych, powinny koncentrować się na 
zużyciu energii pierwotnej, łącznie z 
przetwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i 
dostawami;

efektywności energetycznej, obok zużycia 
przemysłowego, na potrzeby gospodarstw 
domowych oraz transportu lub zużycia 
mobilnego, powinny koncentrować się na 
zużyciu energii pierwotnej, łącznie z 
przetwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i 
dostawami;

Or. en

Poprawka 223
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że działania na rzecz większej 
efektywności energetycznej, obok zużycia 
przemysłowego i na potrzeby gospodarstw 
domowych, powinny koncentrować się na 
zużyciu energii pierwotnej, łącznie z 
przetwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i 
dostawami;

24. uważa, że działania na rzecz większej 
efektywności energetycznej, obok zużycia 
przemysłowego, na potrzeby gospodarstw 
domowych oraz transportu lub zużycia 
mobilnego, powinny koncentrować się na 
zużyciu energii pierwotnej, łącznie z 
przetwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i 
dostawami;

Or. en

Poprawka 224
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zwraca się do Komisji o 
zaproponowanie strategii na rzecz 
zwiększenia efektywności na rynku 
ogrzewania w celu wsparcia lokalnych 
infrastruktur, takich jak systemy grzewcze 
i chłodnicze, które umożliwiają rozwój 
zintegrowanych rozwiązań w dziedzinie 
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ogrzewania, chłodzenia i energii 
elektrycznej w oparciu o skojarzoną 
produkcję ciepła i energii elektrycznej 
oraz efektywne wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 225
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. w związku z tym podkreśla 
długoterminową opłacalność budynków o 
większej efektywności energetycznej i 
wzywa państwa członkowskie, aby 
wykorzystały krajowe plany działania w 
ramach zmienionej dyrektywy w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków 
do wyznaczenia sobie ambitnych norm 
efektywności;

Or. en

Poprawka 226
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa państwa członkowskie, aby do 
dnia 30 czerwca 2011 r. sporządziły 
krajowe plany działania zawierające 
wnioski dotyczące wykorzystywania 
istniejących i nowych instrumentów 
finansowych i fiskalnych jako zachęty do 
znacznej poprawy efektywności 
energetycznej budynków, w przypadkach 
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kiedy nie byłoby to w przeciwnym razie 
opłacalne z ekonomicznego punktu 
widzenia, oraz by przyjęły środki w celu 
udzielania pomocy gospodarstwom 
domowym zagrożonym ubóstwem 
energetycznym, przy zwróceniu 
szczególnej uwagi na efektywność 
energetyczną i energię ze źródeł 
odnawialnych na obszarach wiejskich; 

Or. ro

Poprawka 227
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa Komisję do ustanowienia funduszu 
na rzecz efektywności energetycznej 
zasilanego wkładami z budżetu UE, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
państw członkowskich, który spełniałby 
rolę dźwigni zwiększającej prywatne i 
publiczne inwestycje w projekty w celu 
poprawy efektywności energetycznej 
budynków, w tym stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych w budynkach lub 
elementach budynków, oraz w celu 
modernizacji przedsiębiorstw 
energetycznych z myślą o zmniejszeniu 
zanieczyszczenia środowiska; 

Or. ro


