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Poprawka 228
Ivari Padar

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera wprowadzenie kolejnych 
mechanizmów rynkowych nieopartych na 
podatkach w celu zwiększenia wydajności 
energetycznej jako sposobu stymulowania 
konkurencyjności gospodarki UE;

25. popiera wprowadzenie kolejnych 
mechanizmów rynkowych opartych i
nieopartych na podatkach¸ aby poprawić 
oszczędność energetyczną, co pozwoli 
stymulować konkurencyjność gospodarki 
UE; wzywa Komisję i Radę do 
przeznaczenia odpowiednich funduszy na 
środki na rzecz oszczędzania energii 
zarówno na poziomie europejskim, jak i 
krajowym;

Or. en

Poprawka 229
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera wprowadzenie kolejnych 
mechanizmów rynkowych nieopartych na 
podatkach w celu zwiększenia wydajności 
energetycznej jako sposobu stymulowania 
konkurencyjności gospodarki UE;

25. popiera tworzenie dobrze 
funkcjonującego rynku usług 
energetycznych oraz wprowadzenie 
zobowiązań dla detalistów w celu 
zwiększenia wydajności energetycznej jako 
sposobu stymulowania konkurencyjności 
gospodarki UE;

Or. en

Poprawka 230
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera wprowadzenie kolejnych 
mechanizmów rynkowych nieopartych na 
podatkach w celu zwiększenia wydajności 
energetycznej jako sposobu stymulowania 
konkurencyjności gospodarki UE;

popiera tworzenie wolnego i dobrze 
funkcjonującego rynku usług 
energetycznych w celu zwiększenia 
wydajności energetycznej jako sposobu 
stymulowania konkurencyjności 
gospodarki UE;

Or. en

Poprawka 231
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera wprowadzenie kolejnych 
mechanizmów rynkowych nieopartych na 
podatkach w celu zwiększenia wydajności 
energetycznej jako sposobu stymulowania 
konkurencyjności gospodarki UE;

25. popiera wprowadzenie kolejnych 
mechanizmów rynkowych w celu 
zwiększenia wydajności energetycznej jako 
sposobu stymulowania konkurencyjności 
gospodarki UE;

Or. en

Poprawka 232
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera wprowadzenie kolejnych 
mechanizmów rynkowych nieopartych na 
podatkach w celu zwiększenia wydajności 
energetycznej jako sposobu stymulowania 
konkurencyjności gospodarki UE;

25. popiera wprowadzenie kolejnych 
mechanizmów rynkowych w celu 
zwiększenia wydajności energetycznej jako 
sposobu stymulowania konkurencyjności 
gospodarki UE;

Or. en
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Poprawka 233
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera wprowadzenie kolejnych 
mechanizmów rynkowych nieopartych na 
podatkach w celu zwiększenia wydajności 
energetycznej jako sposobu stymulowania 
konkurencyjności gospodarki UE;

25. popiera wprowadzenie kolejnych 
mechanizmów opartych i nieopartych na 
podatkach w celu zwiększenia wydajności 
energetycznej jako sposobu stymulowania 
konkurencyjności gospodarki UE;

Or. en

Poprawka 234
Jens Rohde, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. poza tym wyraża przekonanie, że 
należy skoncentrować się bardziej na 
wydajności energetycznej produktów 
energochłonnych; zachęca Komisję do 
pełnego stosowania dyrektywy dotyczącej 
ekoprojektu, obejmując jej zakresem 
większą liczbę produktów oraz do 
stosowania dynamicznej metody 
określania norm gwarantującej ambitne i 
regularnie uaktualniane cele;

Or. en

Poprawka 235
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 26
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Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa państwa członkowskie do 
uzgodnienia wspólnej metody pomiaru 
krajowej wydajności energetycznej i celów 
oszczędnościowych i monitorowania 
postępów w zakresie realizacji tych celów;
podkreśla, że prawnie wiążące cele można 
uwzględnić dopiero wtedy, gdy zostanie 
uzgodniona wspólna metodologia;

26. wzywa państwa członkowskie do 
uzgodnienia ogólnych wspólnych dla 
wszystkich państw członkowskich zasad 
pomiaru postępu wypracowanego na 
poziomie krajowym w zakresie wydajności 
energetycznej i oszczędności energii oraz 
w zakresie monitorowania krajowych 
strategii politycznych;

Or. en

Poprawka 236
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa państwa członkowskie do 
uzgodnienia wspólnej metody pomiaru 
krajowej wydajności energetycznej i celów 
oszczędnościowych i monitorowania 
postępów w zakresie realizacji tych celów; 
podkreśla, że prawnie wiążące cele można 
uwzględnić dopiero wtedy, gdy zostanie 
uzgodniona wspólna metodologia;

26. podkreśla, że oszczędność energii 
stanowi istotny trzeci filar polityki 
energetycznej UE, niezbędny jej do 
realizacji celów związanych z klimatem i 
odnawialnymi źródłami energii; w 
związku z tym wzywa państwa 
członkowskie do bezzwłocznego
uzgodnienia wspólnej metody pomiaru 
krajowej wydajności energetycznej i celów 
oszczędnościowych i monitorowania 
postępów w zakresie realizacji tych celów; 
podkreśla potrzebę bezzwłocznego 
uzgodnienia i egzekwowania prawnie
wiążących celów;

Or. en

Poprawka 237
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 26
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Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa państwa członkowskie do 
uzgodnienia wspólnej metody pomiaru 
krajowej wydajności energetycznej i celów 
oszczędnościowych i monitorowania 
postępów w zakresie realizacji tych celów; 
podkreśla, że prawnie wiążące cele można 
uwzględnić dopiero wtedy, gdy zostanie 
uzgodniona wspólna metodologia;

26. przypomina państwom członkowskim, 
że ujednolicony sposób obliczania został 
wprowadzony już w dyrektywie 
2006/32/WE w sprawie efektywności 
końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych służący do pomiaru 
krajowej wydajności energetycznej i celów 
oszczędnościowych oraz monitorowania 
postępów w zakresie tych celów; co więcej 
przypomina, że – zgodnie z 
postanowieniami art. 15 ust. 2 i 3 tej 
dyrektywy – do dnia 1 stycznia 2012 r. –
Komisja dopracuje, uzupełni i usprawni tę 
zharmonizowaną metodę obliczania, 
między innymi zwiększając udział 
procentowy zharmonizowanych obliczeń 
typu bottom-up wykorzystywanych w jej 
ramach, tak by państwa członkowskie 
mogły ją stosować od dnia 1 stycznia 2012 
r.;

Or. en

Poprawka 238
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa państwa członkowskie do 
uzgodnienia wspólnej metody pomiaru 
krajowej wydajności energetycznej i celów 
oszczędnościowych i monitorowania 
postępów w zakresie realizacji tych celów; 
podkreśla, że prawnie wiążące cele można 
uwzględnić dopiero wtedy, gdy zostanie 
uzgodniona wspólna metodologia;

wzywa państwa członkowskie do 
uzgodnienia wspólnej metody pomiaru 
krajowej wydajności energetycznej i celów 
oszczędnościowych i monitorowania 
postępów w zakresie realizacji tych celów;

Or. en
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Poprawka 239
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa państwa członkowskie do 
uzgodnienia wspólnej metody pomiaru 
krajowej wydajności energetycznej i celów 
oszczędnościowych i monitorowania 
postępów w zakresie realizacji tych celów; 
podkreśla, że prawnie wiążące cele można 
uwzględnić dopiero wtedy, gdy zostanie 
uzgodniona wspólna metodologia;

26. wzywa państwa członkowskie do 
uzgodnienia wspólnej metody pomiaru 
krajowej wydajności energetycznej i celów 
oszczędnościowych i monitorowania 
postępów w zakresie realizacji tych celów;

Or. en

Poprawka 240
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa państwa członkowskie do 
uzgodnienia wspólnej metody pomiaru 
krajowej wydajności energetycznej i celów 
oszczędnościowych i monitorowania 
postępów w zakresie realizacji tych celów; 
podkreśla, że prawnie wiążące cele można 
uwzględnić dopiero wtedy, gdy zostanie 
uzgodniona wspólna metodologia;

26. wzywa państwa członkowskie lub 
regiony do uzgodnienia wspólnej metody 
pomiaru krajowej wydajności 
energetycznej i celów oszczędnościowych 
i monitorowania postępów w zakresie 
realizacji tych celów;

Or. de

Poprawka 241
Ivari Padar

Projekt rezolucji
Ustęp 26
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Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa państwa członkowskie do 
uzgodnienia wspólnej metody pomiaru 
krajowej wydajności energetycznej i celów 
oszczędnościowych i monitorowania 
postępów w zakresie realizacji tych celów; 
podkreśla, że prawnie wiążące cele można 
uwzględnić dopiero wtedy, gdy zostanie 
uzgodniona wspólna metodologia;

26. wzywa państwa członkowskie do 
uzgodnienia wspólnej metody pomiaru 
krajowej wydajności energetycznej i celów 
oszczędnościowych i monitorowania 
postępów w zakresie realizacji tych celów; 
podkreśla, że należy bezzwłocznie przyjąć i 
zrealizować prawnie wiążący cel, jakim 
jest 20% oszczędność energii do roku 
2020;

Or. en

Poprawka 242
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wspiera wielopoziomowe zarządzanie i 
zdecentralizowane podejście do polityki 
energetycznej i efektywności 
energetycznej, łącznie z inicjatywą 
inteligentnych miast;

27. wspiera wielopoziomowe zarządzanie i 
zdecentralizowane podejście do polityki 
energetycznej i efektywności 
energetycznej, łącznie z inicjatywą 
porozumienia między organami stojącymi 
na czele miast oraz inteligentnych miast; 
podkreśla znaczenie oddolnej polityki 
energetycznej UE tworzonej w oparciu o 
miasta i regiony, których celem jest 
promowanie ekologicznych i wydajnych 
pod względem energetycznym inwestycji; 
podkreśla, że dostosowanie względem 
siebie przyszłej polityki spójności i 
strategii Europa 2020 może doprowadzić 
do stworzenia kluczowego mechanizmu 
realizacji, który pociągnie za sobą 
inteligentny i zrównoważony wzrost w 
państwach członkowskich i regionach;

Or. en
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Poprawka 243
Ivari Padar

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wspiera wielopoziomowe zarządzanie i 
zdecentralizowane podejście do polityki 
energetycznej i efektywności 
energetycznej, łącznie z inicjatywą 
inteligentnych miast;

27. wspiera wielopoziomowe zarządzanie i 
zdecentralizowane podejście do polityki 
energetycznej i efektywności 
energetycznej, łącznie z inicjatywą 
inteligentnych miast; wzywa do dalszego 
rozwijania inicjatywy inteligentnych miast 
w celu stworzenia w ramach strategii 
politycznej zintegrowanej odpowiedzi dla 
zrównoważonego środowiska miejskiego; 
podkreśla, że inicjatywy te należy wspierać 
rzeczywistym finansowaniem;

Or. en

Poprawka 244
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wspiera wielopoziomowe zarządzanie i 
zdecentralizowane podejście do polityki 
energetycznej i efektywności 
energetycznej, łącznie z inicjatywą 
inteligentnych miast;

27. wspiera wielopoziomowe zarządzanie i 
zdecentralizowane podejście do 
gospodarki energetycznej i efektywności 
użytkowania energii, łącznie z inicjatywą 
inteligentnych miast, w których procesy 
grzania i chłodzenia byłyby oparte na 
kogereneracji;

Or. pl



AM\830437PL.doc 11/103 PE448.829v01-00

PL

Poprawka 245
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wspiera wielopoziomowe zarządzanie i 
zdecentralizowane podejście do polityki 
energetycznej i efektywności 
energetycznej, łącznie z inicjatywą 
inteligentnych miast;

27. wspiera wielopoziomowe podejście do 
polityki energetycznej i efektywności 
energetycznej, łącznie z inicjatywą 
inteligentnych miast;

Or. en

Poprawka 246
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wspiera wielopoziomowe zarządzanie 
i zdecentralizowane podejście do polityki 
energetycznej i efektywności 
energetycznej, łącznie z inicjatywą 
inteligentnych miast;

27. wspiera wielopoziomowe podejście do 
polityki energetycznej i efektywności 
energetycznej, łącznie z inicjatywą 
inteligentnych miast;

Or. de

Poprawka 247
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. podkreśla różnorakie wyzwania, 
przed którymi stanie UE realizując cel 
jakim jest 20% wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, jak również 
fakt istnienia wielu rozwiązań i 
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technologii;. w związku z tym popiera plan 
EPSTE, podkreślając jednocześnie, że 
należy także dalej rozwijać nieobjęte tym 
planem technologie takie jak energia 
geotermalna i energia fal;

Or. en

Poprawka 248
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. w szczególności w zakresie bioenergii 
wyraża przekonanie, że Europa nie 
dotrzymuje kroku swoim 
międzynarodowym partnerom w 
rozwijaniu pełnego potencjału tej 
technologii;. w związku z tym stanowczo 
zachęca Komisję do zaproponowania 
międzysektorowej strategii politycznej w 
zakresie biomasy, co przy współpracy z
państwami członkowskimi pozwoli na 
utworzenie zrównoważonego rynku 
biomasy w rolnictwie i leśnictwie; uważa, 
że powyższa strategia polityczna winna 
obejmować kryteria dotyczące 
zrównoważonego rozwoju, które pozwolą 
nie dopuścić do wzrostu produkcji 
biomasy, co przyczyniłoby się do wzrostu 
emisji pochodzących z obszarów 
magazynujących duże ilości węgla i do 
utraty różnorodności biologicznej; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zintensyfikowania wysiłków na rzecz 
wspierania biopaliw, które nie powodują 
zwiększonej emisji gazów cieplarnianych 
w związku ze zmianą sposobu 
użytkowania gruntów, a mianowicie 
biopaliw drugiej generacji; wzywa 
Komisję do wypełnienia swoich 
zobowiązań w zakresie określenia do 
końca roku czynnika pośredniej zmiany 



AM\830437PL.doc 13/103 PE448.829v01-00

PL

wykorzystania gruntów;

Or. en

Poprawka 249
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Nowy nagłówek po ustępie 27

Projekt rezolucji Poprawka

Realizacja celu dotyczącego 20% 
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii

Or. en

Poprawka 250
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
zwiększenia wydajności w wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w obrębie 
UE poprzez dążenie do stworzenia 
ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona 
najbardziej opłacalna, co wiąże się z 
niższymi cenami za elektryczność; uważa, 
że w perspektywie średnioterminowej, 
można utworzyć regionalne grupy 
rynkowe w zakresie energii odnawialnej;

skreślony

Or. en
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Poprawka 251
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
zwiększenia wydajności w wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w obrębie 
UE poprzez dążenie do stworzenia 
ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł 
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona 
najbardziej opłacalna, co wiąże się 
z niższymi cenami za elektryczność; 
uważa, że w perspektywie 
średnioterminowej, można utworzyć 
regionalne grupy rynkowe w zakresie 
energii odnawialnej;

skreślony

Or. de

Poprawka 252
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
zwiększenia wydajności w wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w obrębie 
UE poprzez dążenie do stworzenia 
ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 

28. uważa, że długofalowo odnawialne 
źródła energii należy w pełni uwzględnić
na wewnętrznym rynku energetycznym 
UE;
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na tych obszarach UE, gdzie jest ona 
najbardziej opłacalna, co wiąże się z 
niższymi cenami za elektryczność; uważa, 
że w perspektywie średnioterminowej, 
można utworzyć regionalne grupy 
rynkowe w zakresie energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 253
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
zwiększenia wydajności w wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w obrębie UE 
poprzez dążenie do stworzenia 
ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona 
najbardziej opłacalna, co wiąże się z 
niższymi cenami za elektryczność; uważa, 
że w perspektywie średnioterminowej,
można utworzyć regionalne grupy rynkowe 
w zakresie energii odnawialnej;

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
zwiększenia wydajności w wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w obrębie UE 
poprzez dążenie do stworzenia 
ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona 
najbardziej opłacalna, co wiąże się z 
niższymi cenami za elektryczność; co 
więcej wyraża przekonanie, że aby 
zapewnić skuteczność wdrożenia 
technologii opartych na odnawialnych 
źródłach energii należy zharmonizować
warunki przyłączania do sieci w celu 
zapewnienia jednolitych warunków 
korzystania z odnawialnych źródeł energii 
(np. pokrywania wydatków za przyłącze do 
sieci w ramach taryf); uważa, że w
średniej perspektywie można utworzyć
regionalne grupy obecne na rynku 
odnawialnych źródeł energii oraz że cel 
długofalowy polega na pełnym 
uwzględnieniu odnawialnych źródeł
energii w ramach wewnętrznego rynku 
energetycznego w UE;
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Or. en

Poprawka 254
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
zwiększenia wydajności w wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii w obrębie UE 
poprzez dążenie do stworzenia 
ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł 
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona 
najbardziej opłacalna, co wiąże się z 
niższymi cenami za elektryczność; uważa, 
że w perspektywie średnioterminowej, 
można utworzyć regionalne grupy rynkowe 
w zakresie energii odnawialnej;

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
zwiększenia efektywności ekonomicznej w 
wykorzystywaniu odnawialnych źródeł 
energii w obrębie UE poprzez dążenie do 
stworzenia ogólnounijnego wspólnego 
systemu zachęt w odniesieniu do 
odnawialnych źródeł energii, co 
pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona 
najbardziej opłacalna, co wiąże się z 
niższymi cenami za elektryczność; uważa, 
że w perspektywie średnioterminowej, ze 
względu na brak źródeł alternatywnych 
lub trudności z dostawami z innych źródeł, 
np. na wyspach, można utworzyć 
regionalne grupy rynkowe w zakresie 
energii odnawialnej;

Or. pl

Poprawka 255
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
zwiększenia wydajności w wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii w obrębie UE 
poprzez dążenie do stworzenia 

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
skuteczniejszego promowania
odnawialnych źródeł energii w obrębie UE 
poprzez dążenie do stworzenia 



AM\830437PL.doc 17/103 PE448.829v01-00

PL

ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł 
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona 
najbardziej opłacalna, co wiąże się 
z niższymi cenami za elektryczność; 
uważa, że w perspektywie 
średnioterminowej, można utworzyć 
regionalne grupy rynkowe w zakresie 
energii odnawialnej;

ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł 
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
energii odnawialnej na tych obszarach UE, 
gdzie jest ona najbardziej wydajna, co 
wiąże się z niższymi kosztami
finansowania i efektywniejszym 
przydziałem środków finansowych;

Or. de

Poprawka 256
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów
zwiększenia wydajności w wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w obrębie UE 
poprzez dążenie do stworzenia 
ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona 
najbardziej opłacalna, co wiąże się z 
niższymi cenami za elektryczność; uważa, 
że w perspektywie średnioterminowej, 
można utworzyć regionalne grupy 
rynkowe w zakresie energii odnawialnej;

28. wzywa wszystkie właściwe władze na 
poziomie europejskim, krajowym i 
lokalnym do zwiększenia wydajności w 
wykorzystaniu odnawialnych źródeł
energii w obrębie UE poprzez
wykorzystanie w uzasadnionych 
przypadkach mechanizmów elastyczności 
przewidzianych w dyrektywie w sprawie
odnawialnych źródeł energii. pozwoli to na 
wykorzystanie konkretnego rodzaju energii 
odnawialnej na tych obszarach UE, gdzie, 
dzięki krajowym mechanizmom wsparcia,
jest ona najbardziej opłacalna;

Or. en
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Poprawka 257
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
zwiększenia wydajności w wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w obrębie UE 
poprzez dążenie do stworzenia 
ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł 
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona 
najbardziej opłacalna, co wiąże się z 
niższymi cenami za elektryczność; uważa, 
że w perspektywie średnioterminowej, 
można utworzyć regionalne grupy rynkowe 
w zakresie energii odnawialnej;

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
zwiększenia wydajności w wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w obrębie UE 
poprzez dążenie do stworzenia 
ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł 
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona 
najbardziej opłacalna, co wiąże się z 
niższymi cenami za elektryczność; uważa, 
że w perspektywie średnioterminowej, 
można utworzyć regionalne grupy rynkowe 
w zakresie energii odnawialnej, które 
dadzą inwestorom większą pewność i 
ograniczą spekulację; 

Or. it

Poprawka 258
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
zwiększenia wydajności w wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w obrębie UE 
poprzez dążenie do stworzenia 
ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona 

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
zwiększenia wydajności w wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w obrębie UE 
poprzez dążenie do stworzenia 
ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona 
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najbardziej opłacalna, co wiąże się z 
niższymi cenami za elektryczność; uważa, 
że w perspektywie średnioterminowej, 
można utworzyć regionalne grupy rynkowe 
w zakresie energii odnawialnej;

najbardziej opłacalna, co wiąże się z 
niższymi cenami za elektryczność; uważa, 
że w perspektywie średnioterminowej, 
można utworzyć regionalne grupy rynkowe 
w zakresie energii odnawialnej; uważa, że 
konieczne jest wypracowanie 
średnioterminowej wizji uwzględniającej 
kluczowe zagadnienie jakim jest pełne 
uwzględnienie odnawialnych źródeł
energii na rynku;

Or. en

Poprawka 259
Mario Pirillo

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
zwiększenia wydajności w wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w obrębie UE 
poprzez dążenie do stworzenia 
ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona 
najbardziej opłacalna, co wiąże się z 
niższymi cenami za elektryczność; uważa, 
że w perspektywie średnioterminowej, 
można utworzyć regionalne grupy rynkowe 
w zakresie energii odnawialnej;

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
zwiększenia wydajności w wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w obrębie UE 
poprzez dążenie do stworzenia 
ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona 
najbardziej opłacalna, co wiąże się z 
niższymi cenami za elektryczność; uważa, 
że w perspektywie średnioterminowej, 
można utworzyć regionalne grupy rynkowe 
w zakresie energii odnawialnej; uważa, że 
konieczne jest wypracowanie 
średnioterminowej wizji uwzględniającej 
kluczowe zagadnienie jakim jest pełne 
uwzględnienie odnawialnych źródeł
energii na rynku;

Or. en
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Poprawka 260
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
zwiększenia wydajności w wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w obrębie UE 
poprzez dążenie do stworzenia 
ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona 
najbardziej opłacalna, co wiąże się z 
niższymi cenami za elektryczność; uważa, 
że w perspektywie średnioterminowej,
można utworzyć regionalne grupy rynkowe 
w zakresie energii odnawialnej;

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
zwiększenia wydajności w wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w obrębie UE 
poprzez dążenie do stworzenia 
ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona 
najbardziej opłacalna, co wiąże się z 
niższymi cenami za elektryczność; uważa, 
że w perspektywie długofalowej, można 
utworzyć regionalne grupy rynkowe w 
zakresie energii odnawialnej; 

Or. en

Poprawka 261
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
zwiększenia wydajności w wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w obrębie UE 
poprzez dążenie do stworzenia 
ogólnounijnego wspólnego systemu zachęt 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona 
najbardziej opłacalna, co wiąże się z 
niższymi cenami za elektryczność; uważa, 

28. wzywa Komisję do przygotowania 
komunikatu w sprawie sposobów 
zwiększenia wydajności w wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w obrębie UE 
poprzez dążenie do stworzenia 
ogólnounijnego systemu zachęt w 
odniesieniu do odnawialnych źródeł
energii, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
na tych obszarach UE, gdzie jest ona 
najbardziej opłacalna, co wiąże się z 
niższymi cenami za elektryczność; uważa, 
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że w perspektywie średnioterminowej, 
można utworzyć regionalne grupy rynkowe 
w zakresie energii odnawialnej;

że w perspektywie średnioterminowej, 
można utworzyć regionalne grupy rynkowe 
w zakresie energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 262
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. uznaje istotną rolę jaką odrywają
elektrownie pompowo-szczytowe jako 
wydajne, niezawodne i przyjazne dla 
środowiska naturalnego źródło energii w 
usługach pomocniczych i usługach 
równoważenia sieci;

Or. en

Poprawka 263
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. uznaje istotną rolę jaką odrywają
elektrownie pompowo-szczytowe jako 
wydajne, niezawodne i przyjazne dla 
środowiska naturalnego źródło energii w 
usługach pomocniczych i usługach 
równoważenia sieci;

Or. en
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Poprawka 264
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. w związku z tym podkreśla, że należy 
dobrze przygotować wszelką 
harmonizację, tak by uniknąć zakłóceń na 
funkcjonujących rynkach krajowych; 
wyraża przekonanie, że warunkiem 
utworzenia zharmonizowanego systemu 
wsparcia jest funkcjonujący prawidłowo i 
bez zakłóceń wewnętrzny rynek energii 
elektrycznej oraz rzeczywiście równe 
warunki dla wszystkich podmiotów; 
podkreśla, że pierwszym krokiem do 
utworzenia takiego zharmonizowanego 
systemu musi być zniesienie obciążeń
administracyjnych, w tym harmonizacja 
procedur planowania i zatwierdzania w 
zakresie infrastruktury sieci i przyłącz do 
sieci; wyraża przekonanie, że wszelkie 
kolejne strategie polityczne winny opierać 
się na tych mechanizmach wsparcia, które 
okazały się skuteczne w realizacji celów, a 
jednocześnie zapewniły znaczne 
zróżnicowanie geograficzne i 
technologiczne oraz zaufanie inwestorów;

Or. en

Poprawka 265
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. wyraża przekonanie, że mechanizmy 
elastyczności zaproponowane w 
dyrektywie w sprawie odnawialnych 
źródeł energii (statystyczny transfer 
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danych w zakresie wytwarzania energii 
odnawialnej oraz wspólne projekty) należy 
dalej rozwijać w celu zapewnienia 
najbardziej opłacalnego upowszechniania 
odnawialnych źródeł energii na poziomie 
UE;

Or. en

Poprawka 266
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 28 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28b. zachęca Komisję do 
przeanalizowania sposobów unikania 
niewłaściwej konkurencji w zakresie 
dotacji na energię odnawialną oraz 
inwestycji w technologie wykorzystujące 
odnawialne źródła energii, w tym poprzez 
koordynację i współpracę w zakresie 
upowszechniania energii odnawialnej w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 267
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do przeanalizowania 
przedstawionych przez państwa 
członkowskie krajowych planów działania 
w odniesieniu do energii odnawialnej; 
wzywa Komisję, aby w razie potrzeby 
podjęła działania mające na celu wsparcie 
niektórych państw członkowskich w 

29. wzywa Komisję do przeanalizowania 
przedstawionych przez państwa 
członkowskie krajowych planów działania 
w odniesieniu do energii odnawialnej; 
wzywa Komisję, aby w razie potrzeby 
podjęła działania mające na celu wsparcie 
niektórych państw członkowskich w 
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poprawie ich planów; wzywa Komisję do 
wykorzystania mechanizmów współpracy 
przewidzianych w dyrektywie, aby udzielić
wsparcia tym państwom członkowskim, 
które tego potrzebują;

poprawie ich planów i w realizacji ich 
celów; wskazuje na fakt, że państwa 
członkowskie są prawnie zobowiązane do 
realizacji ich krajowego prawnie 
wiążącego celu, a co za tym idzie winny 
mieć możliwość polegania na krajowych 
mechanizmach wsparcia, tak by 
rzeczywiście pójść w kierunku jego 
realizacji; wzywa Komisję, by udzieliła
tym państwom członkowskim, które tego 
potrzebują, wsparcia w wykorzystaniu 
mechanizmów współpracy przewidzianych 
w dyrektywie;

Or. en

Poprawka 268
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do przeanalizowania 
przedstawionych przez państwa 
członkowskie krajowych planów działania 
w odniesieniu do energii odnawialnej; 
wzywa Komisję, aby w razie potrzeby 
podjęła działania mające na celu wsparcie 
niektórych państw członkowskich w 
poprawie ich planów; wzywa Komisję do 
wykorzystania mechanizmów współpracy 
przewidzianych w dyrektywie, aby udzielić
wsparcia tym państwom członkowskim, 
które tego potrzebują;

29. wzywa Komisję do przeanalizowania 
przedstawionych przez państwa 
członkowskie krajowych planów działania 
w odniesieniu do energii odnawialnej; 
wzywa Komisję, aby w razie potrzeby 
podjęła działania mające na celu wsparcie 
niektórych państw członkowskich w 
poprawie ich planów i w realizacji ich 
celów; wskazuje na fakt, że państwa 
członkowskie są prawnie zobowiązane do 
realizacji ich krajowego prawnie 
wiążącego celu, a co za tym idzie winny 
mieć możliwość polegania na krajowych 
mechanizmach wsparcia, tak by 
rzeczywiście pójść w kierunku realizacji 
ich celu; pomimo to zachęca państwa 
członkowskie do wykorzystania 
przewidzianych w dyrektywie 
mechanizmów współpracy, by stymulować
dalszy rozwój w oparciu o najlepsze 
sposoby postępowania i wspólne postępy;
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Or. en

Poprawka 269
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do przeanalizowania 
przedstawionych przez państwa 
członkowskie krajowych planów działania 
w odniesieniu do energii odnawialnej; 
wzywa Komisję, aby w razie potrzeby 
podjęła działania mające na celu wsparcie 
niektórych państw członkowskich w 
poprawie ich planów; wzywa Komisję do 
wykorzystania mechanizmów współpracy 
przewidzianych w dyrektywie, aby udzielić
wsparcia tym państwom członkowskim, 
które tego potrzebują;

29. wzywa Komisję do przeanalizowania 
przedstawionych przez państwa 
członkowskie krajowych planów działania 
w odniesieniu do energii odnawialnej; 
wzywa Komisję, aby w razie potrzeby 
podjęła działania mające na celu wsparcie 
niektórych państw członkowskich w 
poprawie ich planów i w wykorzystaniu 
ich całego potencjału, by zagwarantować, 
że sprostają swym zobowiązaniom 
prawnym w realizacji swych celów 
krajowych; przypomina, że dyrektywa 
przewiduje mechanizmy współpracy 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 270
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do przeanalizowania 
przedstawionych przez państwa 
członkowskie krajowych planów działania 
w odniesieniu do energii odnawialnej; 
wzywa Komisję, aby w razie potrzeby 
podjęła działania mające na celu wsparcie 
niektórych państw członkowskich w 
poprawie ich planów; wzywa Komisję do 
wykorzystania mechanizmów współpracy 
przewidzianych w dyrektywie, aby udzielić

29. wzywa Komisję do przeanalizowania 
przedstawionych przez państwa 
członkowskie krajowych planów działania 
w odniesieniu do energii odnawialnej; 
wzywa Komisję, aby w razie potrzeby 
podjęła działania mające na celu wsparcie 
niektórych państw członkowskich w 
poprawie ich planów i w wykorzystaniu 
ich całego potencjału, by zagwarantować, 
że sprostają swym zobowiązaniom 
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wsparcia tym państwom członkowskim, 
które tego potrzebują;

prawnym w realizacji swego celu 
krajowego; podkreśla przewidziane w
dyrektywie mechanizmy współpracy 
umożliwiające państwom członkowskim
realizację ich celów;

Or. en

Poprawka 271
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do przeanalizowania 
przedstawionych przez państwa 
członkowskie krajowych planów działania 
w odniesieniu do energii odnawialnej; 
wzywa Komisję, aby w razie potrzeby 
podjęła działania mające na celu wsparcie 
niektórych państw członkowskich w 
poprawie ich planów; wzywa Komisję do 
wykorzystania mechanizmów współpracy 
przewidzianych w dyrektywie, aby udzielić
wsparcia tym państwom członkowskim, 
które tego potrzebują;

29. wzywa Komisję do przeanalizowania 
przedstawionych przez państwa 
członkowskie krajowych planów działania 
w odniesieniu do energii odnawialnej; 
wzywa Komisję, aby w razie potrzeby 
podjęła działania mające na celu wsparcie 
niektórych państw członkowskich w 
poprawie ich planów; wzywa Komisję do 
wykorzystania mechanizmów współpracy 
przewidzianych w dyrektywie, aby udzielić
wsparcia tym państwom członkowskim, 
które tego potrzebują; popiera kampanie 
zmierzające do poszerzenia świadomości 
konsumentów w zakresie oszczędności 
energii w celu zmiany zachowań;

Or. en

Poprawka 272
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. wzywa Komisję do utworzenia forum 
współpracy krajowych organów 
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odpowiedzialnych za tworzenie systemów 
wsparcia w zakresie energii odnawialnej i 
zarządzanie nimi, by ułatwić wymianę
informacji i określić najlepsze sposoby 
postępowania podczas przyjmowania i 
wdrażania środków mających na celu 
większe wykorzystanie technologii 
opartych na energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 273
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. wzywa Komisję Europejską do 
odegrania aktywnej roli, tak by państwa 
członkowskie mogły dzielić się
informacjami w zakresie najlepszych 
sposobów postępowania oraz 
harmonizować systemy wsparcia 
finansowego związanego z 
wykorzystaniem energii odnawialnej; co 
więcej należy zwiększyć zbieżność
europejskiej strategii politycznej w 
zakresie odnawialnych źródeł energii z 
narzędziami na rzecz ochrony klimatu 
(takimi jak system handlu emisjami);

Or. en

Poprawka 274
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. popiera kampanie na rzecz 
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poszerzenia wiedzy konsumentów w 
zakresie oszczędności energii w życiu 
codziennym oraz w zakresie istniejących 
mechanizmów, takich jak usługi 
doradztwa energetycznego, by 
doprowadzić do zmiany ich zachowań;

Or. en

Poprawka 275
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby podczas 
średniookresowego przeglądu aktualnych 
perspektyw finansowych i ustanawianiu 
przyszłych wieloletnich ram finansowych 
traktowały wzrost wydajności 
energetycznej jako priorytetowy cel 
mający kluczowe znacznie dla 
zrównoważonego rozwoju UE;

Or. ro

Poprawka 276
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. ze względu na ograniczenie 
narzucone Pakietem Klimatyczno-
Energetycznym w budowie elektrowni 
węglowych, wzywa Komisję do 
przygotowania regulacji prawnych 
umożliwiających budowę takich 
elektrowni, w przypadku których 
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nominalna efektywność przekroczy 50%;

Or. pl

Poprawka 277
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 29 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29b. wyraża przekonanie, że należy szerzej 
uwzględniać zarządzanie odpadami w 
strategii politycznej UE na rzecz 
odnawialnych źródeł energii: większe 
wykorzystanie odpadów rolnych w 
wytwarzaniu energii mogłoby przyczynić
się do wypełnienia norm w zakresie 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 278
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. uważa, że w koordynacji z ESDZ 
Komisja powinna dopilnować, by Unia 
miała jednolite stanowisko w sprawie 
energii;

30. uważa, że w koordynacji z ESDZ 
Komisja powinna dopilnować, by Unia 
miała jednolite stanowisko w sprawie 
energii; co więcej wyraża przekonanie, że 
UE winna skorzystać ze swych nowych 
uprawnień w polityce zewnętrznej, by 
aktywnie określić zasady współpracy i 
zintensyfikować współpracę z krajami 
trzecimi w zakresie klimatu, środowiska 
naturalnego oraz strategii na rzecz 
rozwoju i badań;

Or. en
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Poprawka 279
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. uważa, że w koordynacji z ESDZ 
Komisja powinna dopilnować, by Unia 
miała jednolite stanowisko w sprawie 
energii;

30. uważa, że Komisja powinna 
dopilnować, poprzez koordynację polityki 
zewnętrznej za pośrednictwem komisarza 
ds. energii, by Unia miała jednolite 
stanowisko w sprawie energii;

Or. en

Poprawka 280
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. uważa, że w koordynacji z ESDZ 
Komisja powinna dopilnować, by Unia 
miała jednolite stanowisko w sprawie 
energii;

30. uważa, że w koordynacji z ESDZ 
Komisja powinna dopilnować, by Unia 
miała jednolite stanowisko w sprawie 
zewnętrznej polityki energetycznej;

Or. de

Poprawka 281
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. uważa, że w koordynacji z ESDZ 
Komisja powinna dopilnować, by Unia 
miała jednolite stanowisko w sprawie 

30. uważa, że w koordynacji z ESDZ 
Komisja powinna dopilnować, by Unia 
miała jednolite stanowisko w sprawie 
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energii; zewnętrznej polityki energetycznej;

Or. de

Poprawka 282
Alajos Mészáros, Jan Bøezina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. uważa, że o bezpieczeństwo dostaw 
oraz ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych można zadbać jedynie przy 
jednoczesnym wspieraniu wszelkich typów 
wytwarzania energii elektrycznej o niskiej 
emisji CO2, czyli energii odnawialnej, 
paliw kopalnych z pochłanianiem CO2
oraz bezpiecznej energii jądrowej, 

Or. en

Poprawka 283
Zigmantas Balèytis

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. uważa, że UE musi zadbać o to, by jej 
polityka energetyczna cechowała się 
międzynarodową siłą i spójnością, i 
włączyć aspekt energetyczny do jej 
zewnętrznych strategii politycznych i 
działań;

Or. en
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Poprawka 284
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. podkreśla, że najskuteczniejszą
metodą zapewnienia Europie 
bezpieczeństwa dostaw energii jest 
wydajność i oszczędność energetyczna 
oraz własne źródła energii odnawialnej; 
potwierdza, że cele w zakresie wydajności 
energetycznej i odnawialnych źródeł
energii na rok 2020 przyczynią się
zarówno do ograniczenia całkowitej ilości 
energii zużywanej w Unii , jak również do 
ograniczenia importu energii do UE;

Or. en

Poprawka 285
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. W krótkiej i średniookresowej 
perspektywie należy priorytetowo 
traktować rozwój strategicznej 
infrastruktury energetycznej, jak również
pogłębiać stosunki z krajami głównymi 
dostawcami oraz krajami tranzytowymi; 
jednakże strategia długofalowa na rzecz 
bezpieczeństwa dostaw energii do UE 
winna opierać się na wydajności 
energetycznej i odnawialnych źródłach 
energii;

Or. en
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Poprawka 286
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. przypomina, że maksymalne 
zwiększenie wydajności energetycznej i 
oszczędności energii zarówno w UE, jak i 
w krajach dostawcach i krajach tranzytu, 
jest najbardziej opłacalnym i najszybszym 
sposobem uniezależnienia UE od importu 
energii;

Or. en

Poprawka 287
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że wszystkie zewnętrzne 
rurociągi i inne sieci energetyczne 
wchodzące na terytorium Unii
Europejskiej powinny być zarządzane 
zgodnie z przejrzystymi porozumieniami 
oraz zasadami wewnętrznego rynku, 
łącznie z przepisami dotyczącymi dostępu 
trzeciej strony oraz klauzulami 
przeznaczenia; wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że obecne i przyszłe 
porozumienia dotyczące rurociągów i 
porozumienia handlowe przestrzegają
europejskiego acquis w dziedzinie energii, 
a w razie potrzeby do podjęcia 
odpowiednich kroków;

skreślony

Or. en
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Poprawka 288
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że wszystkie zewnętrzne 
rurociągi i inne sieci energetyczne 
wchodzące na terytorium Unii Europejskiej 
powinny być zarządzane zgodnie 
z przejrzystymi porozumieniami oraz 
zasadami wewnętrznego rynku, łącznie 
z przepisami dotyczącymi dostępu trzeciej 
strony oraz klauzulami przeznaczenia; 
wzywa Komisję do zagwarantowania, że 
obecne i przyszłe porozumienia dotyczące 
rurociągów i porozumienia handlowe 
przestrzegają europejskiego acquis 
w dziedzinie energii, a w razie potrzeby do 
podjęcia odpowiednich kroków;

31. uważa, że wszystkie zewnętrzne 
rurociągi i inne sieci energetyczne 
wchodzące na terytorium Unii Europejskiej 
powinny być zarządzane zgodnie 
z zasadami wewnętrznego rynku, łącznie 
z przepisami klauzul przeznaczenia 
dotyczącymi dostępu trzeciej strony, 
zasadami przydziału i zarządzania 
ograniczeniami przesyłowymi oraz 
okresem obowiązywania umów; wzywa 
Komisję do zagwarantowania, że obecne 
i przyszłe porozumienia dotyczące 
rurociągów i porozumienia handlowe 
przestrzegają europejskiego acquis 
w dziedzinie energii, a w razie potrzeby do 
podjęcia odpowiednich kroków;

Or. de

Poprawka 289
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że wszystkie zewnętrzne 
rurociągi i inne sieci energetyczne 
wchodzące na terytorium Unii Europejskiej 
powinny być zarządzane zgodnie 
z przejrzystymi porozumieniami oraz 
zasadami wewnętrznego rynku, łącznie 
z przepisami dotyczącymi dostępu trzeciej 
strony oraz klauzulami przeznaczenia; 
wzywa Komisję do zagwarantowania, że 
obecne i przyszłe porozumienia dotyczące 
rurociągów i porozumienia handlowe 

31. uważa, że wszystkie zewnętrzne 
rurociągi i inne sieci energetyczne 
wchodzące na terytorium Unii Europejskiej 
powinny być zarządzane zgodnie 
z zasadami wewnętrznego rynku, łącznie 
z przepisami klauzul przeznaczenia 
dotyczącymi dostępu trzeciej strony, 
zasadami przydziału i zarządzania 
ograniczeniami przesyłowymi oraz 
okresem obowiązywania umów; wzywa 
Komisję do zagwarantowania, że obecne 
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przestrzegają europejskiego acquis 
w dziedzinie energii, a w razie potrzeby do 
podjęcia odpowiednich kroków;

i przyszłe porozumienia dotyczące 
rurociągów i porozumienia handlowe 
przestrzegają europejskiego acquis 
w dziedzinie energii, a w razie potrzeby do 
podjęcia odpowiednich kroków;

Or. de

Poprawka 290
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że wszystkie zewnętrzne 
rurociągi i inne sieci energetyczne 
wchodzące na terytorium Unii Europejskiej 
powinny być zarządzane zgodnie z 
przejrzystymi porozumieniami oraz 
zasadami wewnętrznego rynku, łącznie z 
przepisami dotyczącymi dostępu trzeciej 
strony oraz klauzulami przeznaczenia; 
wzywa Komisję do zagwarantowania, że 
obecne i przyszłe porozumienia dotyczące 
rurociągów i porozumienia handlowe 
przestrzegają europejskiego acquis w 
dziedzinie energii, a w razie potrzeby do 
podjęcia odpowiednich kroków;

31. uważa, że wszystkie zewnętrzne 
rurociągi i inne sieci energetyczne 
wchodzące na terytorium Unii Europejskiej 
powinny być zarządzane zgodnie z 
przejrzystymi porozumieniami oraz 
zasadami wewnętrznego rynku, łącznie z 
przepisami takimi jak przepisy dotyczące 
dostępu trzeciej strony, klauzule 
przeznaczenia oraz klauzula „take-or-pay” 
(„bierz lub płać”)- ; wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że obecne i przyszłe 
porozumienia dotyczące rurociągów i 
porozumienia handlowe przestrzegają
europejskiego acquis w dziedzinie energii, 
a w razie potrzeby do podjęcia 
odpowiednich kroków;

Or. en

Poprawka 291
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. jest przekonany, że Unia Europejska 
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winna stworzyć stabilne ramy 
wzmocnionego i regularnego dialogu z 
głównymi dostawcami gazu i krajami 
tranzytowymi, szczególnie z Rosją i 
Ukrainą. Wzmocnione ramy dialogu 
mogą zapewnić szczególnie pożądaną
przejrzystość w tych istotnych stosunkach;

Or. en

Poprawka 292
Zigmantas Balèytis

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. uważa, że wszelkie umowy z 
zewnętrznymi dostawcami gazu należy 
zawierać na poziomie UE, nie zaś 
dwustronnie, tak by zapewnić stałe i 
bezpieczne dostawy energii po 
konkurencyjnych i rozsądnych cenach;

Or. en

Poprawka 293
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa do dalszego rozszerzenia 
członkostwa we Wspólnocie 
Energetycznej, tak aby objąć nim większą
liczbę krajów sąsiedzkich UE; podkreśla, 
że Komisja powinna dopilnować
terminowego i pełnego wdrożenia przez jej 
członków prawodawstwa unijnego z 
zakresu energii, przede wszystkim poprzez 
uwarunkowanie dostępności środków UE 

32. wzywa do dalszego rozszerzenia 
członkostwa we Wspólnocie 
Energetycznej, tak aby objąć nim większą
liczbę krajów sąsiedzkich UE, jak również
krajów trzecich będących dostawcami, 
takich jak kraje Zatoki Perskiej i 
Bliskiego Wschodu ; podkreśla, że 
Komisja powinna dopilnować 
terminowego i pełnego wdrożenia przez jej 
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stosowaniem obowiązków wynikających z 
traktatu;

członków prawodawstwa unijnego z 
zakresu energii, przede wszystkim poprzez 
uwarunkowanie dostępności środków UE 
stosowaniem obowiązków wynikających z 
traktatu;

Or. en

Poprawka 294
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Kriðjânis Kariòð

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa do dalszego rozszerzenia 
członkostwa we Wspólnocie 
Energetycznej, tak aby objąć nim większą
liczbę krajów sąsiedzkich UE; podkreśla, 
że Komisja powinna dopilnować
terminowego i pełnego wdrożenia przez jej 
członków prawodawstwa unijnego z 
zakresu energii, przede wszystkim poprzez 
uwarunkowanie dostępności środków UE 
stosowaniem obowiązków wynikających z 
traktatu;

32. wzywa do dalszego rozszerzenia 
członkostwa we Wspólnocie 
Energetycznej, tak aby objąć nim większą
liczbę krajów sąsiedzkich UE, a 
mianowicie krajów partnerstwa 
wschodniego; podkreśla, że Komisja 
powinna dopilnować terminowego i 
pełnego wdrożenia przez jej członków 
prawodawstwa unijnego z zakresu energii, 
przede wszystkim poprzez uwarunkowanie 
dostępności środków UE stosowaniem 
obowiązków wynikających z traktatu;

Or. en

Poprawka 295
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. uważa, że należy wzmocnić rozdział
poświęcony energii obejmujący polityczną
i technologiczną współpracę w każdym 
porozumieniu z państwami sąsiedzkimi, w 
szczególności poprzez wzmocnienie 

33. uważa, że należy wzmocnić rozdział
poświęcony energii obejmujący polityczną
i technologiczną współpracę w każdym 
porozumieniu z państwami sąsiedzkimi, w 
szczególności poprzez wzmocnienie 
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programów poświęconych efektywności 
energetycznej i przepisów regulujących 
rynek wewnętrzny;

programów poświęconych efektywności 
energetycznej i przepisów regulujących 
rynek wewnętrzny; wyraża przekonanie, że 
Rada powinna powierzyć Komisji 
rozpoczęcie negocjacji na rzecz 
przekształcenia obecnie obowiązującego 
memorandum ws. porozumienia w 
kwestiach energetycznych w prawnie 
wiążące przepisy;

Or. en

Poprawka 296
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. uważa, że należy wzmocnić rozdział
poświęcony energii obejmujący polityczną
i technologiczną współpracę w każdym 
porozumieniu z państwami sąsiedzkimi, w 
szczególności poprzez wzmocnienie 
programów poświęconych efektywności 
energetycznej i przepisów regulujących 
rynek wewnętrzny;

33. uważa, że należy wzmocnić rozdział
poświęcony energii obejmujący polityczną
i technologiczną współpracę w każdym 
porozumieniu z państwami sąsiedzkimi, w 
szczególności poprzez wzmocnienie 
programów poświęconych efektywności 
energetycznej i przepisów regulujących 
rynek wewnętrzny; podkreśla, że 
poszanowanie praw człowieka i 
społecznego wymiaru dialogu 
energetycznego stanowią integralną część 
rozdziałów poświęconych energii;

Or. en

Poprawka 297
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. uważa, że należy wzmocnić rozdział 33. uważa, że należy wzmocnić rozdział
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poświęcony energii obejmujący polityczną
i technologiczną współpracę w każdym 
porozumieniu z państwami sąsiedzkimi, w 
szczególności poprzez wzmocnienie 
programów poświęconych efektywności
energetycznej i przepisów regulujących 
rynek wewnętrzny;

poświęcony energii obejmujący polityczną
i technologiczną współpracę w każdym 
porozumieniu z państwami sąsiedzkimi, w 
szczególności poprzez wzmocnienie 
programów poświęconych wydajności
energetycznej i przepisów regulujących 
rynek wewnętrzny; podkreśla, że 
poszanowanie praw człowieka i 
społecznego wymiaru dialogu 
energetycznego stanowią integralną część
rozdziałów poświęconych energii;

Or. en

Poprawka 298
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. uważa, że należy wzmocnić rozdział 
poświęcony energii obejmujący polityczną 
i technologiczną współpracę w każdym 
porozumieniu z państwami sąsiedzkimi, 
w szczególności poprzez wzmocnienie 
programów poświęconych efektywności 
energetycznej i przepisów regulujących 
rynek wewnętrzny;

33. uważa, że należy wzmocnić rozdział 
poświęcony energii obejmujący polityczną 
i technologiczną współpracę w każdym 
porozumieniu z państwami sąsiedzkimi, 
w szczególności poprzez wzmocnienie 
programów poświęconych efektywności 
energetycznej i przepisów regulujących 
rynek wewnętrzny; zwraca szczególną 
uwagę na znaczenie rozwoju 
zapoczątkowanego na szczycie w Lizbonie 
w 2007 r. partnerstwa UE-Afryka 
w odniesieniu do zagadnień 
energetycznych;

Or. fr

Poprawka 299
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 34
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Projekt rezolucji Poprawka

34. z zadowoleniem przyjmuje powrót 
Rosji na posiedzenia konferencji 
poświęconej Karcie Energetycznej; wzywa 
Komisję dołożenia starań, aby traktat objął
większą liczbę krajów, a na forum 
konferencji poświęconej Karcie 
Energetycznej do pracy na rzecz 
wynegocjowanego porozumienia 
prowadzącego do pełnej ratyfikacji traktatu 
i jego protokołów przez Rosję; podkreśla, 
że energia powinna być centralnym 
punktem porozumienia będącego 
następstwem umowy o partnerstwie i 
współpracy z Rosją oraz że porozumienie
to powinno być podstawą dla stosunków 
poszczególnych państw członkowskich z 
Rosją;

34. z zadowoleniem przyjmuje powrót 
Rosji na posiedzenia konferencji 
poświęconej Karcie Energetycznej; wzywa 
Komisję dołożenia starań, aby traktat objął
większą liczbę krajów, a na forum 
konferencji poświęconej Karcie 
Energetycznej do pracy na rzecz 
wynegocjowanego porozumienia 
prowadzącego do pełnej ratyfikacji traktatu 
i jego protokołów przez Rosję; podkreśla, 
że energia powinna być centralnym 
punktem porozumienia będącego 
następstwem umowy o partnerstwie i 
współpracy z Rosją oraz że to nowe 
porozumienie powinno stanowić punkt 
odniesienia i być podstawą zgodnych i 
spójnych stosunków poszczególnych 
państw członkowskich z Rosją;

Or. en

Poprawka 300
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. z zadowoleniem przyjmuje powrót 
Rosji na posiedzenia konferencji 
poświęconej Karcie Energetycznej; wzywa 
Komisję dołożenia starań, aby traktat objął
większą liczbę krajów, a na forum 
konferencji poświęconej Karcie 
Energetycznej do pracy na rzecz 
wynegocjowanego porozumienia 
prowadzącego do pełnej ratyfikacji traktatu 
i jego protokołów przez Rosję; podkreśla, 
że energia powinna być centralnym 
punktem porozumienia będącego 
następstwem umowy o partnerstwie i 
współpracy z Rosją oraz że porozumienie 

34. z zadowoleniem przyjmuje powrót 
Rosji na posiedzenia konferencji 
poświęconej Karcie Energetycznej; wzywa 
Komisję dołożenia starań, aby traktat objął
większą liczbę krajów, a na forum 
konferencji poświęconej Karcie 
Energetycznej do pracy na rzecz 
wynegocjowanego porozumienia 
prowadzącego do pełnej ratyfikacji traktatu 
i jego protokołów przez Rosję; podkreśla 
jednakże, że wszelkie porozumienia winny 
być w pełni zgodne z wewnętrznymi 
zasadami energetycznego rynku UE; co 
więcej podkreśla, że energia powinna być
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to powinno być podstawą dla stosunków 
poszczególnych państw członkowskich z 
Rosją;

centralnym punktem porozumienia 
będącego następstwem umowy o 
partnerstwie i współpracy z Rosją oraz że 
porozumienie to powinno być podstawą dla 
stosunków poszczególnych państw 
członkowskich z Rosją;

Or. en

Poprawka 301
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. z zadowoleniem przyjmuje powrót 
Rosji na posiedzenia konferencji 
poświęconej Karcie Energetycznej; wzywa 
Komisję dołożenia starań, aby traktat objął
większą liczbę krajów, a na forum 
konferencji poświęconej Karcie 
Energetycznej do pracy na rzecz 
wynegocjowanego porozumienia 
prowadzącego do pełnej ratyfikacji 
traktatu i jego protokołów przez Rosję; 
podkreśla, że energia powinna być
centralnym punktem porozumienia 
będącego następstwem umowy o 
partnerstwie i współpracy z Rosją oraz że 
porozumienie to powinno być podstawą dla 
stosunków poszczególnych państw 
członkowskich z Rosją;

34. z zadowoleniem przyjmuje powrót 
Rosji na posiedzenia konferencji 
poświęconej Karcie Energetycznej; wzywa 
Komisję do dołożenia starań, aby traktat 
objął większą liczbę krajów, a na forum 
konferencji poświęconej Karcie 
Energetycznej do pracy na rzecz 
wynegocjowanego porozumienia 
prowadzącego do pełnej akceptacji zasad 
Karty Energetycznej i jej protokołów przez 
Rosję; podkreśla, że energia powinna być
centralnym punktem porozumienia 
będącego następstwem umowy o 
partnerstwie i współpracy z Rosją oraz że 
porozumienie to powinno być podstawą dla 
stosunków poszczególnych państw 
członkowskich z Rosją;

Or. en

Poprawka 302
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)



PE448.829v01-00 42/103 AM\830437PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

34a. uważa, że skoro współpraca 
z państwami sąsiedzkimi ma kluczowe 
znaczenie w kontekście zewnętrznej 
polityki energetycznej, szczególną uwagę 
należy zwrócić na współpracę z krajami 
Ameryki Łacińskiej, co jest zgodne 
z komunikatem Komisji zatytułowanym 
„Unia Europejska i Ameryka Łacińska: 
partnerzy na arenie międzynarodowej” 
(COM (2009) 495/3). Państwa te są 
aktualnie partnerami strategicznymi 
(węgiel, ropa, gaz) w zapewnianiu 
stabilnych i zdywersyfikowanych dostaw;

Or. fr

Poprawka 303
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. wzywa Komisję i Radę do ścisłej 
współpracy z NATO, by zadbać o ogólną
zgodność strategii UE i NATO w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego;

Or. en

Poprawka 304
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do zagwarantowania, 
że rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa dostaw gazu będzie w 

35. wzywa Komisję do zagwarantowania, 
że rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa dostaw gazu będzie w 
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pełni stosowane po jego wejściu w życie, w 
szczególności jego mechanizmy wczesnego 
ostrzegania;

pełni stosowane po jego wejściu w życie;

Or. en

Poprawka 305
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. uważa zróżnicowanie linii 
przesyłowych i zasobów za konieczny 
warunek zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw gazu;

Or. en

Poprawka 306
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. wzywa Komisję i zainteresowane 
państwa członkowskie do dalszych prac na 
rzecz wdrażania unijnego projektu 
gazociągu Nabucco, który mógłby
znacznie zwiększyć bezpieczeństwo dostaw 
gazu w Unii Europejskiej; wzywa do jak 
najszybszego obsadzenia stanowiska 
koordynatora projektu Nabucco;

36. wzywa Komisję i zainteresowane 
państwa członkowskie do dalszych prac na 
rzecz niezwłocznego wdrożenia takich
projektów, które zgodnie 
z przewidywaniami znacznie zwiększą
bezpieczeństwo dostaw gazu w Unii 
Europejskiej oraz do priorytetowego 
traktowania infrastruktury określonej 
w drugim strategicznym przeglądzie 
w dziedzinie energetyki, np. budowa 
południowego korytarza gazowego 
(łącznik gazociągowy pomiędzy Turcją,
Grecją i Włochami i Nabucco), 

Or. el
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Poprawka 307
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. wzywa Komisję i zainteresowane 
państwa członkowskie do dalszych prac na 
rzecz wdrażania unijnego projektu 
gazociągu Nabucco, który mógłby
znacznie zwiększyć bezpieczeństwo 
dostaw gazu w Unii Europejskiej; wzywa 
do jak najszybszego obsadzenia 
stanowiska koordynatora projektu 
Nabucco;

36. wzywa Komisję i zainteresowane 
państwa członkowskie do dalszych prac na 
rzecz wdrażania unijnych projektów
gazociągów, które mogłyby znacznie 
zwiększyć bezpieczeństwo dostaw gazu 
w Unii Europejskiej; 

Or. de

Poprawka 308
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. wzywa Komisję i zainteresowane 
państwa członkowskie do dalszych prac na 
rzecz wdrażania unijnego projektu 
gazociągu Nabucco, który mógłby 
znacznie zwiększyć bezpieczeństwo 
dostaw gazu w Unii Europejskiej; wzywa 
do jak najszybszego obsadzenia 
stanowiska koordynatora projektu 
Nabucco;

36. wzywa Komisję i zainteresowane 
państwa członkowskie do dalszych prac na 
rzecz wdrażania unijnych projektów
gazociągów, które mogłyby znacznie 
zwiększyć bezpieczeństwo dostaw gazu 
w Unii Europejskiej;

Or. de
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Poprawka 309
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. wzywa Komisję i zainteresowane 
państwa członkowskie do dalszych prac na 
rzecz wdrażania unijnego projektu 
gazociągu Nabucco, który mógłby 
znacznie zwiększyć bezpieczeństwo 
dostaw gazu w Unii Europejskiej; wzywa 
do jak najszybszego obsadzenia stanowiska 
koordynatora projektu Nabucco;

36. wzywa Komisję i zainteresowane 
państwa członkowskie do dalszych prac na 
rzecz wdrażania unijnego projektu 
gazociągu Nabucco, który mógłby 
znacznie zwiększyć bezpieczeństwo 
dostaw gazu w Unii Europejskiej; wzywa 
do jak najszybszego obsadzenia stanowiska 
koordynatora projektu Nabucco; wzywa 
Komisję do przekazywania Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie Europejskiej 
sprawozdań w zakresie działań
podejmowanych w ramach tego procesu;

Or. en

Poprawka 310
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. wzywa Komisję i zainteresowane 
państwa członkowskie do dalszych prac na 
rzecz wdrażania unijnego projektu 
gazociągu Nabucco, który mógłby
znacznie zwiększyć bezpieczeństwo 
dostaw gazu w Unii Europejskiej; wzywa 
do jak najszybszego obsadzenia 
stanowiska koordynatora projektu 
Nabucco;

36. wzywa Komisję i zainteresowane 
państwa członkowskie do dalszych prac na 
rzecz wdrażania unijnych projektów w 
zakresie infrastruktury energetycznej, 
które mogłyby znacznie zwiększyć
bezpieczeństwo dostaw gazu w Unii 
Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 311
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. wzywa Komisję i zainteresowane 
państwa członkowskie do dalszych prac na 
rzecz wdrażania unijnego projektu 
gazociągu Nabucco, który mógłby znacznie 
zwiększyć bezpieczeństwo dostaw gazu 
w Unii Europejskiej; wzywa do jak 
najszybszego obsadzenia stanowiska 
koordynatora projektu Nabucco;

36. wzywa Komisję i zainteresowane 
państwa członkowskie do dalszych prac na 
rzecz wdrażania unijnego projektu 
gazociągu Nabucco i utworzenia 
południowego korytarza gazowego, które
znacznie zwiększą bezpieczeństwo dostaw 
gazu w Unii Europejskiej; wzywa do jak 
najszybszego obsadzenia stanowiska 
koordynatora projektu Nabucco;

Or. el

Poprawka 312
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. wzywa Komisję i zainteresowane 
państwa członkowskie do dalszych prac na 
rzecz wdrażania unijnego projektu 
gazociągu Nabucco, który mógłby
znacznie zwiększyć bezpieczeństwo 
dostaw gazu w Unii Europejskiej; wzywa 
do jak najszybszego obsadzenia stanowiska 
koordynatora projektu Nabucco;

36. wzywa Komisję i zainteresowane 
państwa członkowskie do dalszych prac na 
rzecz wdrażania unijnego projektów, 
takich jak gazociąg Nabucco, Gazociąg 
Północny, Gazociąg Południowy i inne, 
które mogłyby znacznie zwiększyć
bezpieczeństwo dostaw gazu w Unii 
Europejskiej; wzywa do jak najszybszego 
obsadzenia stanowiska koordynatora 
projektu korytarza południowego;

Or. en
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Poprawka 313
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. wzywa Komisję i zainteresowane 
państwa członkowskie do dalszych prac na 
rzecz wdrażania unijnego projektu 
gazociągu Nabucco, który mógłby 
znacznie zwiększyć bezpieczeństwo 
dostaw gazu w Unii Europejskiej; wzywa 
do jak najszybszego obsadzenia stanowiska 
koordynatora projektu Nabucco;

36. w związku z tym wzywa Komisję i 
zainteresowane państwa członkowskie do 
dalszych prac na rzecz wdrażania unijnego 
projektu gazociągu Nabucco, który mógłby 
znacznie zwiększyć bezpieczeństwo 
dostaw gazu w Unii Europejskiej; wzywa 
do jak najszybszego obsadzenia stanowiska 
koordynatora projektu Nabucco;

Or. en

Poprawka 314
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. uważa za szczególnie istotne, by w 
przyszłej siedmioletniej perspektywie 
finansowej przeznaczono środki na 
realizację priorytetów w zakresie 
infrastruktury określonych podczas 
drugiego przeglądu strategicznego w 
sprawie energii (połączenie bałtyckie, 
południowy korytarz gazowy, LNG, 
śródziemnomorski pierścień energetyczny, 
interkonektory elektroenergetyczne i 
gazowe na osi Północ-Południe, 
północnomorska sieć przesyłowa);

Or. en
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Poprawka 315
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. wzywa do przeprowadzenia 
specjalnego dialogu energetycznego z 
krajami rejonu Morza Kaspijskiego; z 
zadowoleniem przyjmuje prace nad 
współpracą na rzecz rozwoju rejonu Morza 
Kaspijskiego;

37. wzywa do przeprowadzenia 
specjalnego dialogu energetycznego z 
krajami rejonu Morza Kaspijskiego; z 
zadowoleniem przyjmuje prace nad 
współpracą na rzecz rozwoju rejonu Morza 
Kaspijskiego; w tym kontekście popiera 
dialog w sprawie strategii UE na rzecz 
regionu Morza Czarnego i podkreśla 
znaczenie wszelkich kwestii 
energetycznych w dialogu pomiędzy UE a 
krajami tego regionu;

Or. en

Poprawka 316
Herbert Reul, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. wzywa do przeprowadzenia 
specjalnego dialogu energetycznego 
z krajami rejonu Morza Kaspijskiego;
z zadowoleniem przyjmuje prace nad 
współpracą na rzecz rozwoju rejonu 
Morza Kaspijskiego;

37. wzywa do przeprowadzenia 
specjalnego dialogu energetycznego 
z krajami rejonu Morza Kaspijskiego;

Or. de

Poprawka 317
Arturs Kriðjânis Kariòð, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

37a. zwraca uwagę na potencjalne 
znaczenie biopaliw drugiej generacji w 
koszyku energetycznym UE, zwraca się do 
Komisji o przeanalizowanie czy 
mechanizm podwójnego liczenia 
określony w dyrektywie ws. energii 
odnawialnej jest wystarczający, by 
wspierać wytwarzanie biopaliw drugiej 
generacji;

Or. en

Poprawka 318
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. domaga się ukończenia budowy sieci 
w Europie południowej .

Or. el

Poprawka 319
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa do promowania inicjatyw 
DESERTEC i śródziemnomorskiego planu 
słonecznego poprzez wspieranie 
zdecentralizowanych elektrowni 
wykorzystujących energię słoneczną w 
rejonie Afryki Północnej oraz ich 
przyłączenia do sieci;

38. wzywa do promowania inicjatyw 
DESERTEC i śródziemnomorskiego planu 
słonecznego poprzez wspieranie 
zdecentralizowanych elektrowni 
wykorzystujących energię słoneczną i inne 
zrównoważone technologie oparte na 
energii odnawialnej w rejonie Afryki 
Północnej oraz ich przyłączenia do sieci; 
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wyraża przekonanie, że wdrożenie 
odpowiedniego europejskiego systemu 
dostaw energii odnawialnej z państw 
trzecich może stworzyć istotną podstawę
dla realizacji tego projektu. co więcej 
należy również wziąć pod uwagę otwarcie 
krajowych systemów wsparcia na energię
odnawialną z krajów trzecich np. z Afryki 
Północnej;

Or. en

Poprawka 320
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa do promowania inicjatyw 
DESERTEC i śródziemnomorskiego planu 
słonecznego poprzez wspieranie 
zdecentralizowanych elektrowni 
wykorzystujących energię słoneczną 
w rejonie Afryki Północnej oraz ich 
przyłączenia do sieci;

38. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby doprowadziły do 
uwzględnienia projektów dotyczących 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych, opracowanych 
w państwach członkowskich, 
w europejskiej sieci energetycznej; 
podobnie wzywa do promowania inicjatyw 
DESERTEC i śródziemnomorskiego planu 
słonecznego poprzez wspieranie
zdecentralizowanych elektrowni 
wykorzystujących energię słoneczną 
w rejonie Afryki Północnej oraz ich 
przyłączenia do sieci;

Or. ro

Poprawka 321
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 38
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Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa do promowania inicjatyw 
DESERTEC i śródziemnomorskiego planu 
słonecznego poprzez wspieranie 
zdecentralizowanych elektrowni 
wykorzystujących energię słoneczną 
w rejonie Afryki Północnej oraz ich 
przyłączenia do sieci;

38. wzywa do promowania inicjatyw 
DESERTEC i śródziemnomorskiego planu 
słonecznego poprzez wspieranie 
zdecentralizowanych elektrowni 
wykorzystujących energię słoneczną 
w rejonie Afryki Północnej oraz ich 
przyłączenia do sieci; zauważa, że 
eksploatacja zasobów energetycznych 
państw Afryki Północnej oparta na 
pełnym wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii powinna przyczynić się do 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 
energii, a zarazem wzmocnić rozwój 
i spójność społeczną państw i ludności 
tego regionu, zmniejszając przepaść 
między północą a południem;

Or. el

Poprawka 322
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa do promowania inicjatyw 
DESERTEC i śródziemnomorskiego planu 
słonecznego poprzez wspieranie
zdecentralizowanych elektrowni 
wykorzystujących energię słoneczną w 
rejonie Afryki Północnej oraz ich 
przyłączenia do sieci;

38. ocenia potencjał inicjatyw 
DESERTEC i śródziemnomorskiego planu 
słonecznego we wspieraniu
zdecentralizowanych elektrowni 
wykorzystujących energię słoneczną w 
rejonie Afryki Północnej oraz ich 
przyłączenia przede wszystkim do sieci w 
Afryce, nienaruszając europejskiego 
systemu handlu emisjami;

Or. en
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Poprawka 323
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa do promowania inicjatyw 
DESERTEC i śródziemnomorskiego planu 
słonecznego poprzez wspieranie
zdecentralizowanych elektrowni 
wykorzystujących energię słoneczną 
w rejonie Afryki Północnej oraz ich 
przyłączenia do sieci;

38. wzywa do promowania inicjatyw 
DESERTEC i TRANSGREEN 
w kontekście śródziemnomorskiego planu 
słonecznego; wspiera stworzenie
zdecentralizowanych elektrowni 
wykorzystujących energię słoneczną 
w rejonie Afryki Północnej oraz ich 
przyłączenia do sieci;

Or. fr

Poprawka 324
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa do promowania inicjatyw 
DESERTEC i śródziemnomorskiego planu 
słonecznego poprzez wspieranie 
zdecentralizowanych elektrowni 
wykorzystujących energię słoneczną 
w rejonie Afryki Północnej oraz ich 
przyłączenia do sieci;

38. wzywa do promowania inicjatyw 
DESERTEC i śródziemnomorskiego planu 
słonecznego oraz pozostałych technologii 
wykorzystujących energię odnawialną
poprzez wspieranie zdecentralizowanych 
elektrowni wykorzystujących energię 
słoneczną w rejonie Afryki Północnej oraz 
ich przyłączenia do sieci;

Or. de

Poprawka 325
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 38
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Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa do promowania inicjatyw 
DESERTEC i śródziemnomorskiego planu 
słonecznego poprzez wspieranie 
zdecentralizowanych elektrowni 
wykorzystujących energię słoneczną 
w rejonie Afryki Północnej oraz ich 
przyłączenia do sieci;

38. wzywa do promowania inicjatyw 
DESERTEC i śródziemnomorskiego planu 
słonecznego poprzez wspieranie 
zdecentralizowanych elektrowni 
wykorzystujących energię słoneczną 
w rejonie Afryki Północnej oraz ich 
przyłączenia do sieci, o ile okaże się to 
rentowne z gospodarczego punktu 
widzenia;

Or. de

Poprawka 326
Gunnar Hökmark, Arturs Kriðjânis Kariòð

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. przypomina, że energia jądrowa jest 
najopłacalniejszym i najbardziej 
przyjaznym dla klimatu źródłem energii 
oraz że jest ona mniej podatna na 
zmienność cen. w związku z tym energia 
jądrowa jest nieodzowna w ramach 
europejskiego koszyka energetycznego, by 
doprowadzić do uniezależnienia 
społeczeństwa od paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 327
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. przypomina, że energia jądrowa to 
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aktualnie największe, najbardziej 
konkurencyjne źródło energii wolnej od 
dwutlenku węgla w Europie pozwalające 
na pokrycie podstawowego 
zapotrzebowania; wzywa Komisję 
Europejską i państwa członkowskie do 
dalszego wspierania badań nad syntezą 
jądrową jako potencjalnie istotnym 
źródłem energii w przyszłości.

Or. de

Poprawka 328
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. uważa, że przydatne byłoby stworzenie 
minimalnych standardów UE w zakresie 
wydawania pozwoleń i zatwierdzania 
projektu w odniesieniu do nowych 
elektrowni jądrowych;

skreślony

Or. en

Poprawka 329
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. uważa, że przydatne byłoby stworzenie 
minimalnych standardów UE w zakresie 
wydawania pozwoleń i zatwierdzania 
projektu w odniesieniu do nowych 
elektrowni jądrowych;

39. wzywa Komisję, by oceniła, czy
przydatne byłoby stworzenie minimalnych
norm UE w zakresie wydawania pozwoleń
i zatwierdzania projektu w odniesieniu do 
nowych elektrowni jądrowych, pamiętając 
jednocześnie o tym, że decyzje w sprawie 
koszyka energetycznego i norm 
bezpieczeństwa dla nowych reaktorów 
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należą wyłącznie do państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 330
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. uważa, że przydatne byłoby stworzenie 
minimalnych standardów UE w zakresie 
wydawania pozwoleń i zatwierdzania 
projektu w odniesieniu do nowych 
elektrowni jądrowych;

39. uważa, że przydatne byłoby stworzenie 
minimalnych norm UE w zakresie 
wydawania pozwoleń i zatwierdzania 
projektu w odniesieniu do nowych 
elektrowni jądrowych w celu zapewnienia 
możliwie największego bezpieczeństwa 
technologicznego tym państwom 
członkowskim, które zdecydowały się
uwzględnić energię jądrową w swoim 
koszyku energetycznym;

Or. en

Poprawka 331
Alajos Mészáros, Jan Bøezina, Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. uważa, że przydatne byłoby stworzenie 
minimalnych standardów UE w zakresie 
wydawania pozwoleń i zatwierdzania 
projektu w odniesieniu do nowych 
elektrowni jądrowych;

39. uważa, że przydatne byłoby stworzenie 
minimalnych norm UE w zakresie 
wydawania pozwoleń i zatwierdzania 
projektu w odniesieniu do nowych 
elektrowni jądrowych; przydatne byłyby 
również dalsze środki UE zachęcające do 
wdrażania zastosowania dobrze znanych 
technologii składowania odpadów 
radioaktywnych w głębokich warstwach 
geologicznych;
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Or. en

Poprawka 332
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. uważa, że przydatne byłoby stworzenie 
minimalnych standardów UE w zakresie
wydawania pozwoleń i zatwierdzania 
projektu w odniesieniu do nowych 
elektrowni jądrowych;

39. uważa, że dla państw członkowskich, 
które uwzględniły energię jądrową w
swoim koszyku energetycznym, należy 
określić gwarantujące możliwie najwyższy 
stopień ochrony ogólnoeuropejskie normy 
w zakresie bezpieczeństwa dla istniejących
i nowych elektrowni jądrowych;

Or. en

Poprawka 333
Herbert Reul, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. uważa, że przydatne byłoby stworzenie 
minimalnych standardów UE w zakresie 
wydawania pozwoleń i zatwierdzania 
projektu w odniesieniu do nowych 
elektrowni jądrowych;

39. wzywa Komisję Europejską do
stworzenia minimalnych standardów UE 
w zakresie wydawania pozwoleń
i zatwierdzania projektu w odniesieniu do 
nowych elektrowni jądrowych; uważa, że 
w UE należy budować tylko elektrownie 
o standardach bezpieczeństwa 
odpowiadających co najmniej standardom 
reaktorów III. generacji;

Or. de
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Poprawka 334
Gunnar Hökmark, Arturs Kriðjânis Kariòð

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. uważa, że przydatne byłoby stworzenie 
minimalnych standardów UE w zakresie 
wydawania pozwoleń i zatwierdzania 
projektu w odniesieniu do nowych 
elektrowni jądrowych;

39. uważa, że przydatne byłoby stworzenie 
minimalnych norm UE w zakresie 
wydawania pozwoleń i zatwierdzania 
projektu w odniesieniu do nowych 
elektrowni jądrowych i wzywa do ich 
określenia; poziom bezpieczeństwa równy
standardom dla reaktorów III generacji 
winien być punktem odniesienia dla nowo 
budowanych elektrowni;

Or. en

Poprawka 335
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. uważa, że przydatne byłoby stworzenie 
minimalnych standardów UE w zakresie 
wydawania pozwoleń i zatwierdzania 
projektu w odniesieniu do nowych 
elektrowni jądrowych;

39. uważa, że stworzenie minimalnych
norm UE w zakresie wydawania pozwoleń
i zatwierdzania projektu w odniesieniu do 
nowych elektrowni jądrowych pozwoliłoby 
na zwiększenie bezpieczeństwa, 
oszczędności finansowe oraz szybsze 
zastosowanie;

Or. en

Poprawka 336
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 39 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

39a. popiera rozwój w zakresie 
alternatywnej energii ze źródeł
odnawialnych, jak również inwestycje, 
których celem jest zwiększenie 
bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju 
energii jądrowej;

Or. en

Poprawka 337
Arturs Kriðjânis Kariòð, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 39 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39a. uznaje dostępność technologii 
opartych na biopaliwach drugiej generacji 
oraz że UE posiada znaczący potencjał w 
zakresie wytwarzania biomasy; wyraża 
przekonanie, że zastosowanie biopaliw 
drugiej generacji na szeroką skalę
zwiększy bezpieczeństwo energetyczne, 
doprowadzi do znaczącego wzrostu 
gospodarczego i tworzenia ekologicznych 
miejsc pracy oraz przyczyni się do 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. wzywa Komisję, by 
zaproponowała wytyczne polityczne i 
wspierała dalsze upowszechnianie 
wykorzystania biopaliw drugiej generacji 
w Europie;

Or. en

Poprawka 338
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 40
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Projekt rezolucji Poprawka

40. zachęca do budowy terminali LNG, 
w szczególności w krajach najbardziej 
narażonych na przerwy w dostawie gazu 
oraz wspiera takie projekty;

40. zaleca i wspiera budowę terminali 
LNG, w szczególności w krajach 
najbardziej narażonych na przerwy 
w dostawie gazu, po dokonaniu uprzedniej 
analizy kosztów i korzyści, i pod 
warunkiem, że takie projekty nie będą
prowadzić do zakłócania konkurencji 
i dyskryminacji;

Or. de

Poprawka 339
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. zachęca do budowy terminali LNG, 
w szczególności w krajach najbardziej 
narażonych na przerwy w dostawie gazu 
oraz wspiera takie projekty;

40. zachęca do budowy terminali LNG, 
w szczególności w krajach najbardziej 
narażonych na przerwy w dostawie gazu 
oraz wspiera takie projekty; podkreśla 
znacznie dalszego rozszerzania 
europejskiej floty przeznaczonej do 
przewozu LNG i zwiększenia w ten sposób 
bezpieczeństwa energetycznego UE;

Or. el

Poprawka 340
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. zachęca do budowy terminali LNG, 
w szczególności w krajach najbardziej 
narażonych na przerwy w dostawie gazu 

40. zachęca do budowy terminali LNG po 
dokonaniu uprzedniej analizy kosztów 
i korzyści, w szczególności w krajach 
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oraz wspiera takie projekty; najbardziej narażonych na przerwy 
w dostawie gazu, oraz wspiera takie 
projekty jedynie wtedy, gdy nie będą 
zaburzać konkurencji;

Or. de

Poprawka 341
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. zachęca do budowy terminali LNG, w 
szczególności w krajach najbardziej 
narażonych na przerwy w dostawie gazu
oraz wspiera takie projekty;

40. zachęca do budowy terminali i 
połączeń LNG oraz wspiera takie projekty;

Or. en

Poprawka 342
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40a. wzywa Komisję do rozpoczęcia 
rozważań na temat zagadnień związanych 
z logistyką i procesem rafinowania, i ich 
konkurencyjnością w świetle aktualnego 
rozwoju sytuacji na świecie, z jednej 
strony, i instrumentów krajowych 
i wspólnotowych (opodatkowanie, 
konkurencja, infrastruktura) z drugiej 
strony;

Or. fr
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Poprawka 343
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40a. podkreśla potrzebę, by UE przyjęła 
aktywną rolę i wykazywała stałe 
zainteresowanie w zakresie planów 
budowy elektrowni jądrowych w krajach 
ościennych, dbając o stosowanie 
najsurowszych norm międzynarodowych 
w zakresie bezpieczeństwa, by uniknąć 
potencjalnych katastrof jądrowych w 
sąsiedztwie UE;

Or. en

Poprawka 344
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40a. wzywa do upowszechniania wśród 
ogółu społeczeństwa wiedzy na temat 
odpowiednich dostaw energii elektrycznej 
oraz potrzeby nowej infrastruktury 
wytwarzania i transferu energii;

Or. en

Poprawka 345
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

40a) stanowczo podkreśla, że regulacje 
prawne, w tym polityka pomocy państwa, 
muszą przyczyniać się do rozpoczęcia 
wykorzystywania różnych technologii 
energii odnawialnej;

Or. es

Poprawka 346
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40a. wyraża przekonanie, że niektóry 
obszary wiejskie w Europie mają 
szczególne potrzeby w zakresie dostaw 
energii i w związku z tym zwraca się do 
państw członkowskich o uwzględnienie 
tych potrzeb między innymi poprzez 
usunięcie przeszkód, np. ograniczeń 
podatkowych w przypadku lokalnych 
projektów związanych z wytwarzaniem 
energii polegających na kongeneracji na 
małą skalę;

Or. en

Poprawka 347
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40a. Uważa, że UE powinna priorytetowo 
wprowadzać w życie założenia polityki 
dywersyfikacji dostaw i pochodzenia gazu, 
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mówiące o potrzebie alternatywnych 
źródeł i dróg importu gazu, w 
szczególności skierowanych do krajów, 
których bezpieczeństwo energetyczne jest 
zagrożone z powodu utrzymującego się 
monopolu importowego;

Or. pl

Poprawka 348
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 40 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40b. Uważa, że aby zwiększyć efektywność 
działań antykryzysowych, na głównych 
magistralach gazowych powinien być 
wprowadzony mechanizm „reverse flow”;

Or. pl

Poprawka 349
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 40 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40c. uważa, że strategia ograniczania 
zużycia węgla kamiennego w krajach 
członkowskich UE nie może wzmacniać 
monopolu w zakresie importu gazu; 
ograniczanie zużycia węgla kamiennego w 
przemyśle energetycznym powinno być 
warunkowane efektywną dywersyfikacją 
dostaw gazu w krajach członkowskich, by 
nie prowadziło do umocnienia monopoli 
surowcowych;

Or. pl
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Poprawka 350
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. wzywa do ścisłego monitorowania 
wdrażania planu EPSTE oraz do 
zidentyfikowania przeszkód dla 
mobilizacji prywatnych inwestycji;

41. wzywa do terminowego, pełnego 
wdrożenia planu EPSTE; z zadowoleniem 
przyjmuje wypracowane niedawno postępy 
na rzecz wdrożenia pierwszych czterech 
europejskich inicjatyw przemysłowych 
(EII) oraz wspólnych inicjatyw 
badawczych; wzywa do jak najszybszego 
wdrożenia innych inicjatyw oraz 
pozostałych inicjatyw w zakresie energii 
geotermalnej i energii fal morskich oraz 
magazynowania energii jak również do 
przeznaczenia na nie koniecznego 
finansowania; wzywa Komisję do 
udostępnienia zainteresowanym stronom 
dostrzegalnych i przejrzystych informacji 
w zakresie źródeł finansowania 
wykorzystywanych podczas wdrażania 
inicjatyw w ramach planu EPSTE co 
pozwoli na stworzenie stabilnego
środowiska inwestycyjnego;

Or. en

Poprawka 351
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. wzywa do ścisłego monitorowania 
wdrażania planu EPSTE oraz do 
zidentyfikowania przeszkód dla 
mobilizacji prywatnych inwestycji;

41. wzywa UE do odpowiedniego 
wspierania ogółu europejskich inicjatyw 
przemysłowych w ramach planu EPSTE 
oraz do zwiększenia środków 8. programu
ramowego przeznaczonych na energetykę 
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i działania celowe obejmujące 
finansowanie projektów doświadczalnych 
w celu utrzymania konkurencyjności 
Europy w dziedzinie technologii 
niskoemisyjnych;

Or. fr

Poprawka 352
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. wzywa do ścisłego monitorowania 
wdrażania planu EPSTE oraz do 
zidentyfikowania przeszkód dla mobilizacji 
prywatnych inwestycji;

41. wzywa do ścisłego monitorowania 
wdrażania planu EPSTE oraz do 
zidentyfikowania przeszkód dla mobilizacji 
prywatnych inwestycji; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie 
realizacji w ramach planu EPSTE szeregu 
europejskich inicjatyw przemysłowych i 
wzywa Komisję do wdrożenia pozostałych 
pojawiających się na bieżąco inicjatyw;

Or. en

Poprawka 353
Herbert Reul, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. wzywa do ścisłego monitorowania 
wdrażania planu EPSTE oraz do 
zidentyfikowania przeszkód dla mobilizacji 
prywatnych inwestycji;

41. wzywa do ścisłego monitorowania 
wdrażania planu EPSTE oraz do 
zidentyfikowania przeszkód dla mobilizacji 
prywatnych inwestycji; w tym kontekście 
z zadowoleniem przyjmuje 
zapoczątkowanie kliku europejskich 
inicjatyw przemysłowych w ramach 
europejskiego strategicznego planu 
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w dziedzinie technologii energetycznych 
i nawołuje Komisję Europejską do jak 
najszybszego wdrożenia pozostałych 
inicjatyw; zwraca się do Rady 
o udostępnienie wszelkich niezbędnych do 
tego środków finansowych;

Or. de

Poprawka 354
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. wzywa do ścisłego monitorowania 
wdrażania planu EPSTE oraz do
zidentyfikowania przeszkód dla 
mobilizacji prywatnych inwestycji;

41. wzywa do ścisłego monitorowania 
wdrażania planu EPSTE, wczesnego 
rozpoczęcia wdrażania europejskich 
inicjatyw przemysłowych oraz 
zidentyfikowania przeszkód
inwestycyjnych w sektorze publicznym i 
prywatnym;

Or. en

Poprawka 355
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 41 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41a. wzywa Komisję do zaproponowania 
nowych europejskich inicjatyw 
przemysłowych (EII) w ramach planu 
EPSTE o charakterze uzupełniającym w 
stosunku do europejskich inicjatyw 
przemysłowych w zakresie energii 
wiatrowej, energii elektrycznej 
pochodzenia słonecznego oraz bioenergii, 
by wykorzystać ogromny potencjał 
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postępu technologicznego opartego na 
pozostałych rodzajach energii 
odnawialnej, a mianowicie energii 
geotermalnej i termicznej energii 
pochodzenia słonecznego, energii wodnej 
i energii fal oceanicznych, jak również by 
uwzględnić platformę energii ze źródeł 
odnawialnych w sektorze ogrzewania i 
chłodzenia; podkreśla potrzebę 
przeznaczenia na te cele dodatkowych 
środków w budżecie UE;

Or. en

Poprawka 356
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 41 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41a. zwraca uwagę na zaawansowany 
wiek pracowników sektora 
elektroenergetycznego i gazowego oraz 
niedobór wyszkolonych i 
wykwalifikowanych pracowników; wzywa 
Komisję Europejską do zastanowienia się 
wraz z zaangażowanymi partnerami 
społecznymi, w jaki sposób odnieść się do 
kształcenia zawodowego i szkoleń oraz w 
jaki sposób je wspierać;

Or. en

Poprawka 357
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wspiera rozwój opłacalnych nowych 42. wspiera rozwój opłacalnych nowych 
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technologii magazynowania energii 
elektrycznej, łącznie z wykorzystaniem
ogniw wodorowych i innych ogniw 
paliwowych, co pozwoliłoby na 
zwiększenie udziału zmiennych źródeł 
energii odnawialnej;

technologii przewidywania 
zapotrzebowania na energię, zarządzania 
popytem, przesyłania energii elektrycznej i 
jej magazynowania, w tym wykorzystania
pojazdów elektrycznych, ogniw 
wodorowych i innych ogniw paliwowych, 
co pozwoliłoby na zwiększenie udziału 
zmiennych źródeł energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 358
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wspiera rozwój opłacalnych nowych 
technologii magazynowania energii
elektrycznej, łącznie z wykorzystaniem
ogniw wodorowych i innych ogniw 
paliwowych, co pozwoliłoby na 
zwiększenie udziału zmiennych źródeł
energii odnawialnej;

42. wspiera rozwój opłacalnych nowych 
technologii magazynowania energii 
elektrycznej, w tym wykorzystanie ogniw 
wodorowych i innych ogniw paliwowych, 
co pozwoliłoby na zwiększenie popytu w 
zakresie całkowitego obciążenia systemu 
energetycznego i poprawę elastyczności 
systemu o znacznym udziale dostarczanej 
nieregularnie energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 359
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wspiera rozwój opłacalnych nowych 
technologii magazynowania energii 
elektrycznej, łącznie z wykorzystaniem 
ogniw wodorowych i innych ogniw 
paliwowych, co pozwoliłoby na

42. wspiera rozwój opłacalnych nowych 
technologii zarządzania popytem na 
energię elektryczną, jej przesyłania oraz 
magazynowania, między innymi by 
umożliwić zwiększenie udziału energii 
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zwiększenie udziału zmiennych źródeł
energii odnawialnej;

odnawialnej;

Or. en

Poprawka 360
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wspiera rozwój opłacalnych nowych 
technologii magazynowania energii 
elektrycznej, łącznie z wykorzystaniem
ogniw wodorowych i innych ogniw 
paliwowych, co pozwoliłoby na 
zwiększenie udziału zmiennych źródeł 
energii odnawialnej;

42. wspiera rozwój opłacalnych nowych 
technologii przewidywania 
zapotrzebowania na energię, zarządzania 
popytem, przesyłania energii elektrycznej i 
jej magazynowania, w tym wykorzystania
pojazdów elektrycznych, ogniw 
wodorowych i innych ogniw paliwowych;

Or. en

Poprawka 361
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wspiera rozwój opłacalnych nowych 
technologii magazynowania energii 
elektrycznej, łącznie z wykorzystaniem
ogniw wodorowych i innych ogniw 
paliwowych, co pozwoliłoby na 
zwiększenie udziału zmiennych źródeł 
energii odnawialnej;

42. wspiera rozwój opłacalnych nowych 
technologii magazynowania energii 
elektrycznej, w tym wykorzystania
pojazdów elektrycznych, ogniw 
wodorowych i innych ogniw paliwowych;

Or. en
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Poprawka 362
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42a. podkreśla, że Europa powinna być w 
czołówce rozwoju energetycznych 
technologii internetowych oraz 
niskoemisyjnych zastosowań TIK; jest 
zdania, że silniejszemu wspieraniu 
innowacji musi zawsze towarzyszyć 
zmniejszenie obciążenia biurokratycznego 
wnioskodawców; wzywa Komisję do 
zlikwidowania tej biurokracji poprzez 
przekształcenie procesów programu 
ramowego;

Or. en

Poprawka 363
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42a. podkreśla znaczenie wyszkolonej i 
wykwalifikowanej kadry w sektorze 
elektrycznym i gazowym; w związku z 
tym wzywa Komisję do przeanalizowania 
podczas konsultacji z zaangażowanymi 
partnerami społecznymi, w jaki sposób 
odnieść się do kształcenia zawodowego i 
szkoleń oraz w jaki sposób je wspierać;

Or. en
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Poprawka 364
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. wzywa Komisję do promowania i 
wsparcia finansowego projektów 
pilotażowych w UE na rzecz 
wykorzystania niekonwencjonalnych 
lokalnych źródeł energii, w tym gazu 
łupkowego; wzywa Komisję, aby wspierała 
państwa członkowskie w przeprowadzaniu 
badań geologicznych, w celu ustalenia 
poziomu dostępnych zasobów w Unii oraz 
wzywa, aby zawrzeć ten punkt w 
długoterminowej strategii Unii;

skreślony

Or. en

Poprawka 365
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. wzywa Komisję do promowania i 
wsparcia finansowego projektów 
pilotażowych w UE na rzecz 
wykorzystania niekonwencjonalnych 
lokalnych źródeł energii, w tym gazu 
łupkowego; wzywa Komisję, aby wspierała 
państwa członkowskie w przeprowadzaniu 
badań geologicznych, w celu ustalenia 
poziomu dostępnych zasobów w Unii oraz 
wzywa, aby zawrzeć ten punkt w 
długoterminowej strategii Unii;

43. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie i ocenę pod kątem 
opłacalności i nieuciążliwości 
środowiskowej  wykorzystania krajowych 
zasobów gazu łupkowego, w tym jego 
wpływu na wody gruntowe;

Or. en
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Poprawka 366
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. wzywa Komisję do promowania i 
wsparcia finansowego projektów 
pilotażowych w UE na rzecz 
wykorzystania niekonwencjonalnych 
lokalnych źródeł energii, w tym gazu 
łupkowego; wzywa Komisję, aby wspierała 
państwa członkowskie w przeprowadzaniu 
badań geologicznych, w celu ustalenia 
poziomu dostępnych zasobów w Unii oraz 
wzywa, aby zawrzeć ten punkt w 
długoterminowej strategii Unii;

43. wzywa Komisję do promowania i 
wsparcia finansowego korzystnych dla 
środowiska projektów pilotażowych w UE 
na rzecz wykorzystania 
niekonwencjonalnych lokalnych źródeł 
energii, w tym gazu łupkowego; wzywa 
Komisję, aby wspierała państwa 
członkowskie w przeprowadzaniu badań 
geologicznych, w celu ustalenia poziomu 
dostępnych zasobów w Unii oraz wzywa, 
aby zawrzeć ten punkt w długoterminowej 
strategii Unii; wzywa Komisję do dalszego 
analizowania wpływu na środowisko 
potencjalnie wynikającego z 
wykorzystania tego źródła energii;

Or. en

Poprawka 367
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. wzywa Komisję do promowania 
i wsparcia finansowego projektów 
pilotażowych w UE na rzecz 
wykorzystania niekonwencjonalnych 
lokalnych źródeł energii, w tym gazu 
łupkowego; wzywa Komisję, aby wspierała 
państwa członkowskie w przeprowadzaniu 
badań geologicznych, w celu ustalenia 
poziomu dostępnych zasobów w Unii oraz 
wzywa, aby zawrzeć ten punkt 
w długoterminowej strategii Unii;

43. wzywa Komisję, aby wspierała 
państwa członkowskie w przeprowadzaniu 
badań geologicznych, w celu ustalenia 
poziomu dostępnych rezerw gazu 
łupkowego w Unii oraz wzywa, aby 
zawrzeć ten punkt w długoterminowej 
strategii Unii;
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Or. de

Poprawka 368
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. wzywa Komisję do promowania 
i wsparcia finansowego projektów 
pilotażowych w UE na rzecz 
wykorzystania niekonwencjonalnych 
lokalnych źródeł energii, w tym gazu 
łupkowego; wzywa Komisję, aby wspierała 
państwa członkowskie w przeprowadzaniu 
badań geologicznych, w celu ustalenia 
poziomu dostępnych zasobów w Unii oraz 
wzywa, aby zawrzeć ten punkt 
w długoterminowej strategii Unii;

43. wzywa Komisję, aby wspierała 
państwa członkowskie w przeprowadzaniu 
badań geologicznych, w celu ustalenia 
poziomu dostępnych rezerw gazu 
łupkowego w Unii oraz wzywa, aby 
zawrzeć ten punkt w długoterminowej 
strategii Unii;

Or. de

Poprawka 369
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. wzywa Komisję do promowania i 
wsparcia finansowego projektów 
pilotażowych w UE na rzecz 
wykorzystania niekonwencjonalnych 
lokalnych źródeł energii, w tym gazu 
łupkowego; wzywa Komisję, aby wspierała 
państwa członkowskie w przeprowadzaniu 
badań geologicznych, w celu ustalenia 
poziomu dostępnych zasobów w Unii oraz 
wzywa, aby zawrzeć ten punkt w 
długoterminowej strategii Unii;

43. wzywa Komisję do promowania i 
wsparcia finansowego projektów 
pilotażowych w UE na rzecz 
wykorzystania niekonwencjonalnych 
lokalnych źródeł energii, w tym gazu 
łupkowego; wzywa Komisję, aby wspierała 
państwa członkowskie w przeprowadzaniu 
badań geologicznych, w celu ustalenia 
poziomu dostępnych zasobów w Unii oraz 
wzywa, aby zawrzeć ten punkt w 
długoterminowej strategii Unii; w związku 
z tym podkreśla potrzebę zwrócenia 
szczególnej uwagi na ekologiczną 
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problematykę wydobywania gazu 
łupkowego;

Or. en

Poprawka 370
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 43 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43a. wyraża przekonanie, że niektóre 
kraje, takie jak Chiny, uznały rozwój 
krajowego przemysłu energii odnawialnej 
przeznaczonej na eksport za strategiczny i 
w związku z tym wspierają lokalne 
przedsiębiorstwa ułatwiając im dostęp do 
taniego kapitału i infrastruktury; wzywa 
Komisję do przyjęcia strategii politycznej, 
która zwiększy konkurencyjność i 
atrakcyjność inwestycji w przemysł 
związany z energią odnawialną w 
Europie;

Or. en

Poprawka 371
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. uważa, że w perspektywie 
średnioterminowej wykorzystanie 
konwencjonalnych i 
niekonwencjonalnych źródeł gazu 
ziemnego jest najszybszym i najprostszym 
sposobem ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla, przed przejściem na gospodarkę 
nieopartą na paliwach kopalnianych; 

44. podkreśla że strategia UE zmierzająca 
do rezygnacji z energii o dużej emisji CO2
winna opierać się na wydajności 
energetycznej i strategiach w zakresie
odnawialnych źródeł energii w celu 
uniezależnienia się w gospodarce od paliw 
kopalnych; zauważa, że konwencjonalne i 
niekonwencjonalne źródła gazu ziemnego 
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apeluje zatem, aby inicjatywy EPSTE w 
zakresie wychwytywania i magazynowania 
dwutlenku węgla koncentrowały się 
również na elektrowniach gazowych i 
innych emisjach biopaliw;

mają duże znaczenie w ograniczaniu 
emisji CO2;

Or. en

Poprawka 372
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. uważa, że w perspektywie 
średnioterminowej wykorzystanie 
konwencjonalnych i 
niekonwencjonalnych źródeł gazu 
ziemnego jest najszybszym i najprostszym 
sposobem ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla, przed przejściem na gospodarkę 
nieopartą na paliwach kopalnianych;
apeluje zatem, aby inicjatywy EPSTE w 
zakresie wychwytywania i magazynowania 
dwutlenku węgla koncentrowały się 
również na elektrowniach gazowych i 
innych emisjach biopaliw;

44. uważa, że gaz jest najlepszym 
przejściowym paliwem kopalnym przed 
przejściem na gospodarkę nieopartą na 
paliwach kopalnych;

Or. en

Poprawka 373
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. uważa, że w perspektywie 
średnioterminowej wykorzystanie 
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych 
źródeł gazu ziemnego jest najszybszym 

44. uważa, że w perspektywie 
średnioterminowej wykorzystanie 
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych 
źródeł gazu ziemnego jest najszybszym 



PE448.829v01-00 76/103 AM\830437PL.doc

PL

i najprostszym sposobem ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla, przed przejściem 
na gospodarkę nieopartą na paliwach 
kopalnianych; apeluje zatem, aby 
inicjatywy EPSTE w zakresie 
wychwytywania i magazynowania 
dwutlenku węgla koncentrowały się 
również na elektrowniach gazowych 
i innych emisjach biopaliw;

i najprostszym sposobem ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla, przed przejściem 
na gospodarkę nieopartą na paliwach 
kopalnianych;

Or. de

Poprawka 374
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. uważa, że w perspektywie
średnioterminowej wykorzystanie 
konwencjonalnych i 
niekonwencjonalnych źródeł gazu 
ziemnego jest najszybszym i najprostszym 
sposobem ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla, przed przejściem na gospodarkę 
nieopartą na paliwach kopalnianych;
apeluje zatem, aby inicjatywy EPSTE w 
zakresie wychwytywania i magazynowania 
dwutlenku węgla koncentrowały się 
również na elektrowniach gazowych i 
innych emisjach biopaliw;

44. uważa, że w perspektywie krótko- i 
średnioterminowej w fazie przejścia do 
gospodarki nieopartej na paliwach
kopalnych, gaz ziemny jest stanowi 
niezbędne źródło energii;

Or. en

Poprawka 375
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 44
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Projekt rezolucji Poprawka

44. uważa, że w perspektywie 
średnioterminowej wykorzystanie 
konwencjonalnych i 
niekonwencjonalnych źródeł gazu 
ziemnego jest najszybszym i najprostszym 
sposobem ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla, przed przejściem na gospodarkę 
nieopartą na paliwach kopalnianych; 
apeluje zatem, aby inicjatywy EPSTE w 
zakresie wychwytywania i magazynowania 
dwutlenku węgla koncentrowały się 
również na elektrowniach gazowych i 
innych emisjach biopaliw;

44. uważa, że w perspektywie 
średnioterminowej w fazie przejścia do 
gospodarki nieopartej na paliwach
kopalnych, gaz ziemny stanowi niezbędne 
źródło energii pozwalające na szybkie i 
opłacalne ograniczenie emisji CO2; co 
więcej, skoro gaz ziemny jest naturalnie 
występującym źródłem energii należy 
przeznaczać fundusze w zakresie badań i 
rozwoju na uekologicznienie istniejących 
źródeł energii, np. w zakresie emisji z 
elektrowni gazowych i innych i 
pozostałych biopaliw;

Or. en

Poprawka 376
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. uważa, że w perspektywie 
średnioterminowej wykorzystanie 
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych 
źródeł gazu ziemnego jest najszybszym i 
najprostszym sposobem ograniczenia
emisji dwutlenku węgla, przed przejściem 
na gospodarkę nieopartą na paliwach
kopalnianych; apeluje zatem, aby 
inicjatywy EPSTE w zakresie 
wychwytywania i magazynowania 
dwutlenku węgla koncentrowały się 
również na elektrowniach gazowych i 
innych emisjach biopaliw;

44. uważa, że w kontekście celu, jakim jest 
gospodarka niskoemisyjna do 2050 r., w
perspektywie średnioterminowej 
wykorzystanie konwencjonalnych i 
niekonwencjonalnych źródeł gazu 
ziemnego jest jednym z najszybszych i 
najprostszych sposobów ograniczenia 
emisji CO2,przed przejściem na 
gospodarkę nieopartą na paliwach
kopalnych; apeluje zatem, aby inicjatywy 
EPSTE w zakresie wychwytywania i 
magazynowania dwutlenku węgla 
koncentrowały się również na 
elektrowniach gazowych i innych emisjach 
biopaliw;

Or. en



PE448.829v01-00 78/103 AM\830437PL.doc

PL

Poprawka 377
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 44 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

44a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
europejski system handlu emisjami 
przewiduje szeroko zakrojony mechanizm 
solidarności faworyzujący państwa 
członkowskie w Europie Środkowo-
Wschodniej i wzywa rządy tych państw do 
wykorzystywania tych funduszy – jak 
również funduszy strukturalnych – by 
pomóc w przyspieszeniu zastępowania 
starych niewydajnych elektrowni i 
modernizacji istniejącej infrastruktury 
budowlanej;

Or. en

Poprawka 378
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. jak wspomniano w drugim przeglądzie 
energetycznym, węgiel jest nadal 
kluczowym lokalnym źródłem energii, a 
zatem Unia powinna kontynuować 
badania na rzecz czystych technologii 
produkcji energii z węgla, takich jak 
gazyfikacja i skraplanie węgla;

skreślony

Or. en



AM\830437PL.doc 79/103 PE448.829v01-00

PL

Poprawka 379
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. jak wspomniano w drugim przeglądzie 
energetycznym, węgiel jest nadal 
kluczowym lokalnym źródłem energii, a 
zatem Unia powinna kontynuować badania 
na rzecz czystych technologii produkcji 
energii z węgla, takich jak gazyfikacja i 
skraplanie węgla;

45. jak wspomniano w drugim przeglądzie 
energetycznym, węgiel jest nadal 
kluczowym lokalnym źródłem energii, a 
zatem Unia powinna kontynuować badania 
na rzecz efektywnych, a więc czystych 
technologii produkcji energii elektrycznej 
w oparciu o gaz uzyskany z węgla;

Or. pl

Poprawka 380
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. jak wspomniano w drugim przeglądzie 
energetycznym, węgiel jest nadal 
kluczowym lokalnym źródłem energii, a 
zatem Unia powinna kontynuować
badania na rzecz czystych technologii
produkcji energii z węgla, takich jak 
gazyfikacja i skraplanie węgla;

45. jak wspomniano w drugim przeglądzie 
energetycznym, węgiel jest lokalnym 
źródłem energii, odpowiedzialnym głównie 
za emisję gazów cieplarnianych a zatem
należy go zastąpić technologiami o 
mniejszej emisyjności; podkreśla, że
badania na rzecz czystych technologii
wytwarzania energii z węgla, takich jak
jego gazyfikacja i skraplanie winny 
wykazywać istotne zmniejszenie emisji 
CO2, z drugiej strony zaś Unia Europejska 
winna skoncentrować swoje zasoby na 
bardziej obiecujących technologiach;

Or. en
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Poprawka 381
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. jak wspomniano w drugim przeglądzie 
energetycznym, węgiel jest nadal 
kluczowym lokalnym źródłem energii, 
a zatem Unia powinna kontynuować 
badania na rzecz czystych technologii 
produkcji energii z węgla, takich jak 
gazyfikacja i skraplanie węgla;

45. jak wspomniano w drugim przeglądzie 
energetycznym, węgiel jest nadal 
kluczowym lokalnym źródłem energii, 
a zatem Unia powinna kontynuować 
badania na rzecz czystych technologii 
produkcji energii z węgla, takich jak 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla oraz gazyfikacja i skraplanie węgla;

Or. de

Poprawka 382
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. jak wspomniano w drugim przeglądzie 
energetycznym, węgiel jest nadal 
kluczowym lokalnym źródłem energii, 
a zatem Unia powinna kontynuować 
badania na rzecz czystych technologii 
produkcji energii z węgla, takich jak 
gazyfikacja i skraplanie węgla;

45. jak wspomniano w drugim przeglądzie 
energetycznym, węgiel jest nadal 
kluczowym lokalnym źródłem energii, 
a zatem Unia powinna kontynuować 
badania na rzecz czystych technologii 
produkcji energii z węgla, takich jak 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla oraz gazyfikacja i skraplanie węgla;

Or. de

Poprawka 383
Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 46 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

46a. przypomina że budowa nowych oraz 
rozwój już istniejących elektrowni 
jądrowych ma zasadnicze znaczenie w 
zaspokojeniu popytu w Europie na nowe 
paliwa kopalne; w związku z tym Europa 
winna zintensyfikować badania nad 
energią jądrową kolejnej generacji;

Or. en

Poprawka 384
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. uważa, że badania i rozwój innowacji
technologii energetycznych powinny być 
głównym priorytetem nowego 8. programu 
ramowego w zakresie badań i rozwoju, a 
zatem powinno się znacznie zwiększyć 
środki przeznaczone na te programy 
szczegółowe;

47. uważa, że badania i rozwój
innowacyjnych technologii 
energetycznych powinny być głównym 
priorytetem nowego 8. programu 
ramowego w zakresie badań i rozwoju; w 
związku z tym stanowczo wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do priorytetowego 
traktowania tego obszaru polityki w 
nowym budżecie i w ramach kolejnych 
ram finansowych, w tym poprzez 
podwojenie funduszy na badania i rozwój 
oraz projekty doświadczalne w dziedzinie 
energii, uwzględniając znaczący 
zwiększenie w perspektywie do 2020 r. 
środków w przyszłym budżecie UE, 
przeznaczonych w szczególności na 
odnawialne źródła energii, inteligentne 
sieci przesyłowe oraz wydajność 
energetyczną; w tym kontekście 
przypomina, że zgodnie z oceną Komisji 
roczne finansowanie na plan EPSTE 
winno opiewać na kwotę1,5 miliarda 
euro;

Or. en
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Poprawka 385
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. uważa, że badania i rozwój innowacji 
technologii energetycznych powinny być 
głównym priorytetem nowego 8. programu 
ramowego w zakresie badań i rozwoju, a 
zatem powinno się znacznie zwiększyć 
środki przeznaczone na te programy 
szczegółowe;

47. uważa, że badania i rozwój innowacji 
technologii energetycznych powinny być 
głównym priorytetem nowego 8. programu 
ramowego w zakresie badań i rozwoju, a 
zatem powinno się znacznie zwiększyć 
środki przeznaczone na te programy 
szczegółowe; podkreśla, że sposób 
przyznawania środków winien 
odzwierciedlać zróżnicowane możliwości 
państw członkowskich w zakresie badań i 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 386
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. uważa, że badania i rozwój innowacji
technologii energetycznych powinny być 
głównym priorytetem nowego 8. programu 
ramowego w zakresie badań i rozwoju, a 
zatem powinno się znacznie zwiększyć 
środki przeznaczone na te programy 
szczegółowe;

47. uważa, że badania i rozwój
innowacyjnych technologii 
energetycznych powinny być głównym 
priorytetem 8. programu ramowego w 
zakresie badań i rozwoju; przypomina o 
planowaniu odpowiedniego finansowania 
ekologicznych, zrównoważonych i 
wydajnych technologii energetycznych ;

Or. en
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Poprawka 387
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. uważa, że badania i rozwój innowacji
technologii energetycznych powinny być 
głównym priorytetem nowego 8. programu 
ramowego w zakresie badań i rozwoju, a 
zatem powinno się znacznie zwiększyć 
środki przeznaczone na te programy 
szczegółowe;

47. uważa, że badania i rozwój
innowacyjnych technologii 
energetycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem nowych odnawialnych 
źródeł energii i wydajnych energetycznie 
technologii powinny być głównym 
priorytetem nowego 8. programu 
ramowego w zakresie badań i rozwoju, a 
zatem powinno się znacznie zwiększyć 
środki przeznaczone na te programy 
szczegółowe;

Or. en

Poprawka 388
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 47 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

47a. z zadowoleniem przyjmuje postęp, do 
którego przyczyniły się wspólne inicjatywy 
technologiczne, polegający na współpracy 
naukowców, przemysłowców i organów 
publicznych, by tworzyć wartość dodaną 
dla Europy; uważa, że doświadczenie 
wyniesione ze wspólnych inicjatyw 
technologicznych należy wykorzystać do 
wspierania rozwoju „Energetycznej 
Doliny Krzemowej”, zapewniając Europie 
wiodącą rolę w zakresie zrównoważonych 
źródeł energii;

Or. en
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Poprawka 389
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. przypomina, że badania w dziedzinie 
energii powinny się przyczyniać nie tylko 
do redukcji emisji gazów cieplarnianych i 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, lecz 
również do zwiększenia konkurencyjności 
europejskiego przemysłu; w tym 
kontekście uważa, że starania na rzecz 
standaryzacji przeprowadzonej z 
partnerami strategicznymi UE (takimi jak 
Chiny, Japonia, Indie, Rosja i USA) jeśli 
chodzi o nowe technologie energetyczne, 
takie jak pojazdy o napędzie elektrycznym, 
mają kluczowe znaczenie dla 
zagwarantowania pełnej zbywalności 
europejskich innowacji na 
międzynarodowym rynku;

48. przypomina, że badania w dziedzinie 
energii powinny się przyczyniać nie tylko 
do redukcji emisji gazów cieplarnianych i 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, lecz 
również do zwiększenia konkurencyjności 
europejskiego przemysłu; w tym 
kontekście uważa, że starania na rzecz 
standaryzacji przeprowadzonej z 
partnerami strategicznymi UE (takimi jak 
Chiny, Japonia, Indie, Rosja i USA) jeśli 
chodzi o nowe technologie energetyczne, 
takie jak pojazdy o napędzie elektrycznym, 
mają kluczowe znaczenie dla 
zagwarantowania pełnej zbywalności 
europejskich innowacji na 
międzynarodowym rynku; co więcej, by 
zadbać o skuteczny i sprawiedliwy transfer 
technologii zachęca UE i jej 
międzynarodowych partnerów 
handlowych do współpracy na rzecz 
inicjatyw handlowych w zakresie 
technologii ekologicznych, długofalowego 
celu nieobciążania ekologicznych 
technologii jakimikolwiek taryfami;

Or. en

Poprawka 390
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. przypomina, że badania w dziedzinie 
energii powinny się przyczyniać nie tylko 
do redukcji emisji gazów cieplarnianych 

48. przypomina, że badania w dziedzinie 
energii powinny się przyczyniać nie tylko 
do redukcji emisji gazów cieplarnianych 
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i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, lecz 
również do zwiększenia konkurencyjności 
europejskiego przemysłu; w tym 
kontekście uważa, że starania na rzecz 
standaryzacji przeprowadzonej 
z partnerami strategicznymi UE (takimi jak 
Chiny, Japonia, Indie, Rosja i USA) jeśli 
chodzi o nowe technologie energetyczne, 
takie jak pojazdy o napędzie elektrycznym, 
mają kluczowe znaczenie dla 
zagwarantowania pełnej zbywalności 
europejskich innowacji na 
międzynarodowym rynku;

i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, lecz 
również do zwiększenia konkurencyjności 
europejskiego przemysłu; w tym 
kontekście uważa, że starania na rzecz 
standaryzacji przeprowadzonej 
z partnerami strategicznymi UE (takimi jak 
Chiny, Japonia, Indie, Rosja i USA), jeśli 
chodzi o nowe niskoemisyjne technologie 
energetyczne, takie jak pojazdy o napędzie 
elektrycznym, mają kluczowe znaczenie 
dla zagwarantowania pełnej zbywalności 
europejskich innowacji na 
międzynarodowym rynku;

Or. fr

Poprawka 391
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Nowy nagłówek po ustępie 48

Projekt rezolucji Poprawka

Niskoemisyjny transport i nowe 
technologie

Or. en

Poprawka 392
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 48 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

48a. podkreśla znaczenie uwzględnienia 
niskoemisyjnego transportu w nowej 
strategii energetycznej i w pokrewnych 
strategiach politycznych z uwagi na ich 
wzajemne powiązania; ponownie 
podkreśla, że poprawa ekologiczności 
transportu zależy od pełnego 
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wykorzystania potencjału wielorakich 
technologii: wydajniejszych silników 
spalinowych, paliw alternatywnych, takich 
jak zrównoważone biopaliwa i biogaz, gaz 
płynny (LPG) i sprężony gaz ziemny 
(CNG), pojazdy o napędzie elektrycznym i 
hybrydowym, inteligentne systemy 
transportowe, poszerzenie i poprawa 
możliwości kolejowego transportu 
towarowego i pasażerskiego poprzez 
promocję interoperacyjności i 
dostosowanie wspólnych norm; wzywa do 
głębszej integracji różnych typów 
transportu, w tym do utworzenia 
ekologicznych korytarzy transportowych w 
Europie;

Or. en

Poprawka 393
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 48 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

48a. uważa, że dobrym sposobem 
zmniejszenia zużycia energii jest 
prowadzenie badań nad zastosowaniem 
takich substytutów dla tradycyjnych 
surowców i materiałów konstrukcyjnych, 
których wytwarzanie charakteryzuje się 
znacznie niższą energochłonnością;

Or. pl

Poprawka 394
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 48 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

48a. wyraża przekonanie, że mobilność z 
zastosowaniem pojazdów napędzanych 
energią elektryczną jest trwałą 
alternatywą dla większej wydajności 
energetycznej oraz wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do prowadzenia 
odnośnych badań i stymulowania 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 395
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 48 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

48b. Poza zapewnieniem wsparcia na 
rzecz badań i rozwoju w dziedzinie 
nowych technologii i wyznaczeniem 
surowych norm w zakresie wydajności 
energetycznej silników napędzanych 
paliwami kopalnymi, podkreśla potrzebę 
usunięcia przeszkód technicznych w 
zakresie stosowania nowych technologii, 
np. zadbania o to, by ładowanie 
akumulatorów pojazdów napędzanych 
energią elektryczną stało się częścią 
zarządzania sieciami elektrycznymi oraz 
że ładowanie to zachodzi w sytuacjach, w 
których duża ilość energii elektrycznej 
powstaje z odnawialnych źródeł energii;

Or. en
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Poprawka 396
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 48 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

48c. W tym kontekście wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do promowania 
pojazdów napędzanych energią 
elektryczną wraz z zastosowaniem 
inteligentnej elektryczności i systemów 
gromadzenia energii, tzw. supersieci i 
inteligentnych sieci przesyłowych oraz 
łączenia energii cieplnej z energią 
elektryczną, np. poprzez plan działania na 
rzecz promocji ekologicznych środków 
transportu i stworzenie ogólnych 
przepisów prawnych;

Or. en

Poprawka 397
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 48 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

48d. podkreśla ogromne znaczenie 
podejmowania skoordynowanych 
wysiłków gwarantujących, że pojazdy 
napędzane energią elektryczną mogą 
poruszać się w całej UE, a ich 
akumulatory mogą zostać wszędzie 
naładowane, bez dostosowań 
technicznych, np. dzięki projektom 
międzynarodowej normalizacji gniazdek 
elektrycznych, przesyłania danych i 
akumulatorów;

Or. en
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Poprawka 398
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 48 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

48e. zachęca państwa członkowskie do 
skoordynowanych działań, tak by 
specjalne wymogi krajowe niepotrzebnie 
nie spowalniały wykorzystania technologii 
napędowych oraz nie podrażały ich 
wykorzystania;

Or. en

Poprawka 399
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. uważa, że inteligentne systemy 
pomiarowe i ogólnie projekty energetyczne 
wymagają kampanii informacyjnych, które 
wyjaśnią obywatelom płynące z nich 
korzyści; podkreśla, że informowanie 
społeczeństwa o korzyściach 
inteligentnych systemów pomiarowych ma 
kluczowe znaczenie dla ich powodzenia;

49. podkreśla znaczenie inteligentnych 
systemów pomiaru dla konsumentów, 
ponieważ systemy te umożliwiają im 
kontrolę zapotrzebowania w celu 
ograniczenia nadmiernego zużycia i 
korzystania z zasobów w okresie niższych 
taryf, zawierania umów popyt-podaż i 
poprawy w zakresie wydajności 
energetycznej w gospodarstwach 
domowych; uważa, że inteligentne systemy 
pomiarowe i ogólnie projekty energetyczne 
wymagają kampanii informacyjnych, które 
wyjaśnią obywatelom płynące z nich 
korzyści; podkreśla, że informowanie 
społeczeństwa o korzyściach 
inteligentnych systemów pomiarowych ma 
kluczowe znaczenie dla ich powodzenia;

Or. en
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Poprawka 400
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. uważa, że inteligentne systemy 
pomiarowe i ogólnie projekty energetyczne 
wymagają kampanii informacyjnych, które 
wyjaśnią obywatelom płynące z nich 
korzyści; podkreśla, że informowanie 
społeczeństwa o korzyściach 
inteligentnych systemów pomiarowych ma 
kluczowe znaczenie dla ich powodzenia;

49. uważa, że inteligentne systemy 
pomiarowe i ogólnie projekty energetyczne 
wymagają kampanii informacyjnych, które 
wyjaśnią obywatelom płynące z nich 
korzyści; podkreśla, że informowanie 
społeczeństwa o korzyściach 
inteligentnych systemów pomiarowych ma 
kluczowe znaczenie dla ich powodzenia;
podkreśla, że nastąpi to przy założeniu, że 
wyniki wyczerpującej analizy kosztów i 
korzyści będą dodatnie, zaś prywatne dane 
konsumentów o niskich dochodach będą 
chronione i wzywa w związku z tym 
Komisję oraz Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER) 
do zalecenia państwom członkowskim, by 
przeprowadziły taką analizę;

Or. en

Poprawka 401
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. uważa, że inteligentne systemy 
pomiarowe i ogólnie projekty energetyczne 
wymagają kampanii informacyjnych, które 
wyjaśnią obywatelom płynące z nich 
korzyści; podkreśla, że informowanie 
społeczeństwa o korzyściach 
inteligentnych systemów pomiarowych ma 
kluczowe znaczenie dla ich powodzenia;

49. uważa, że inteligentne systemy 
pomiarowe i ogólnie projekty energetyczne 
wymagają kampanii informacyjnych, które 
wyjaśnią obywatelom płynące z nich 
korzyści; podkreśla, że informowanie 
społeczeństwa o korzyściach 
inteligentnych systemów pomiarowych ma 
kluczowe znaczenie dla ich powodzenia;
przypomina sprawozdanie z własnej 
inicjatywy w Parlamencie Europejskim w 
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sprawie nowej agendy cyfrowej dla 
Europy: 2015.eu, w którym za cel 
strategiczny przyjęto, że 50% domów w 
Europie zostanie do 2015 r. wyposażonych 
w inteligentne systemy pomiarowe;

Or. en

Poprawka 402
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. uważa, że inteligentne systemy 
pomiarowe i ogólnie projekty energetyczne 
wymagają kampanii informacyjnych, które 
wyjaśnią obywatelom płynące z nich 
korzyści; podkreśla, że informowanie 
społeczeństwa o korzyściach 
inteligentnych systemów pomiarowych ma 
kluczowe znaczenie dla ich powodzenia;

49. uważa, że inteligentne systemy 
pomiarowe i ogólnie projekty energetyczne 
wymagają kampanii informacyjnych, które 
wyjaśnią obywatelom płynące z nich 
korzyści; podkreśla, że informowanie 
społeczeństwa o korzyściach 
inteligentnych systemów pomiarowych ma 
kluczowe znaczenie dla ich powodzenia, 
szczególnie w związku z prawnym 
zobowiązaniem państw członkowskich w 
zakresie zadbania o to, by przynajmniej 
80% konsumentów posiadało w domach 
inteligentne systemy pomiarowe do 2020 
r.;

Or. en

Poprawka 403
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. uważa, że inteligentne systemy 
pomiarowe i ogólnie projekty energetyczne 
wymagają kampanii informacyjnych, które 

49. uważa, że inteligentne systemy 
pomiarowe i ogólnie projekty energetyczne 
wymagają paneuropejskich kampanii 
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wyjaśnią obywatelom płynące z nich 
korzyści; podkreśla, że informowanie 
społeczeństwa o korzyściach 
inteligentnych systemów pomiarowych ma 
kluczowe znaczenie dla ich powodzenia;

informacyjnych oraz programów 
poświęconych wydajności energetycznej, 
które wyjaśnią obywatelom płynące z nich 
korzyści; podkreśla, że informowanie 
społeczeństwa o korzyściach 
inteligentnych systemów pomiarowych ma 
kluczowe znaczenie dla ich powodzenia;

Or. el

Poprawka 404
Herbert Reul, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 49 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

49a. uważa, że dobrze poinformowany 
klient i obywatel podejmujący świadome 
decyzje może wpłynąć na rynek; dlatego 
z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy, 
takie jak Europejskie Forum Energii 
Jądrowej, w którego ramach dyskusję 
prowadzi szeroki krąg zainteresowanych 
podmiotów;

Or. de

Poprawka 405
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 49 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

49a. uważa, że termomodernizacja 
budynków oraz recykling materiałowy i 
energetyczny odpadów komunalnych i 
przemysłowych mogą stać się źródłem 
wymiernych korzyści dla konsumentów;

Or. pl
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Poprawka 406
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 49 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

49a. popiera inicjatywy na rzecz 
bezkolizyjnego dostosowania potrzeb 
kadrowych związanych z przejściem do 
koszyka energetycznego o niskiej emisji 
CO2;

Or. en

Poprawka 407
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 49 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

49b. wyraża przekonanie, że dobrze 
poinformowani klienci i obywatele 
odpowiednio wpłyną na rozwój rynku. w 
związku z tym zachęca do podejmowania 
inicjatyw uwzględniających szerokie 
konsultacje z zainteresowanymi stronami, 
takich jak Europejskie Forum Energii 
Jądrowej (ENEF) itp.;

Or. en

Poprawka 408
Herbert Reul, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 50
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Projekt rezolucji Poprawka

50. wzywa Komisję do monitorowania 
wdrażania 3. pakietu dotyczącego rynku 
wewnętrznego, jeśli chodzi o środki 
krajowe mające zapobiegać ubóstwu 
energetycznemu i informowania o tym 
Parlamentu Europejskiego oraz 
przypomina państwom członkowskim o ich 
obowiązkach na mocy obowiązujących 
przepisów prawnych;

50. wzywa Komisję, aby przy wdrażaniu
trzeciego pakietu dotyczącego rynku 
wewnętrznego monitorowała środki 
krajowe i informowała o tym Parlament 
Europejski oraz przypomina państwom 
członkowskim o ich obowiązkach na mocy 
obowiązujących przepisów prawnych;

Or. de

Poprawka 409
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. wzywa Komisję do monitorowania 
wdrażania 3. pakietu dotyczącego rynku 
wewnętrznego jeśli chodzi o środki 
krajowe mające zapobiegać ubóstwu 
energetycznemu i informowania o tym 
Parlamentu Europejskiego oraz 
przypomina państwom członkowskim o ich 
obowiązkach na mocy obowiązujących 
przepisów prawnych;

50. wzywa Komisję, aby przy wdrażaniu
trzeciego pakietu dotyczącego rynku 
wewnętrznego monitorowała środki 
krajowe i informowała o tym Parlament 
Europejski oraz przypomina państwom 
członkowskim o ich obowiązkach na mocy 
obowiązujących przepisów prawnych;

Or. de

Poprawka 410
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 50 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

50a. uważa za istotne, aby państwa 
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członkowskie ustaliły do końca roku 2010 
minimalny wspólny zestaw funkcji dla 
inteligentnych systemów pomiarowych w 
celu zapewnienia konsumentom 
informacji o ich zużyciu energii i o 
możliwościach jak najlepszego 
zarządzania tym zużyciem;

Or. en

Poprawka 411
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 50 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

50a. zachęca do przyjęcia jak 
najsurowszych norm bezpieczeństwa dla 
wszystkich sektorów energetycznych, m.in. 
w oparciu o realizację programów 
współpracy między państwami 
członkowskimi, w celu zmniejszenia 
nieufności wśród społeczeństwa 
i przyczynienia się do zwiększenia 
akceptacji społecznej;

Or. fr

Poprawka 412
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 50 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

50a. przypomina zobowiązania państw 
członkowskich wynikające z trzeciego 
pakietu energetycznego dotyczące 
tworzenia innowacyjnych strategii 
cenowych obowiązujących bezpośrednio 
lub stosowanych za pośrednictwem 
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krajowego organu regulacyjnego, 
zobowiązania przedsiębiorstw 
energetycznych do wprowadzania taryf, 
które zwiększają się wraz ze wzrostem 
zużycia energii, co ma na celu szybkie 
nakłonienie konsumentów do 
podejmowania energooszczędnych 
zachowań, ograniczanie zapotrzebowania 
gospodarstw domowych na energię 
elektryczną i powiązane z tym 
ograniczenie emisji CO2, jak również 
obniżenie cen energii dla gospodarstw 
domowych dotkniętych ubóstwem 
energetycznym;

Or. en

Poprawka 413
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 50 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

50b. zauważa, że roczna opłata za zmianę 
dostawcy w poszczególnych państwach 
członkowskich waha się od 0 do 20%; 
podkreśla brak możliwości łatwego 
porównania dostępnych na rynku ofert i 
brak informacji, które stanowią 
przeszkodę w zmianie operatora i 
utrudniają skuteczną konkurencję między 
dostawcami; przypomina, iż w ramach 
trzeciego pakietu energetycznego do 
obowiązków krajowego organu 
regulacyjnego należy zapewnienie, że 
przewidziane w dyrektywie środki ochrony 
konsumentów są skuteczne i właściwie 
stosowane;

Or. en
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Poprawka 414
Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. przypomina podmiotom sektora energii 
o obowiązku, zgodnie z 3. pakietem 
energetycznym, wprowadzenia jasnych 
i zrozumiałych rachunków za energię; 
uważa, że modele rachunków 
przygotowane przez działające 
z upoważnienia Komisji obywatelskie 
forum energetyczne powinny służyć za 
podstawę standardowych rachunków za 
energię w Unii;

51. przypomina podmiotom sektora energii 
o obowiązku, zgodnie z 3. pakietem 
energetycznym, wprowadzenia jasnych 
i zrozumiałych rachunków za energię;

Or. de

Poprawka 415
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. przypomina podmiotom sektora energii 
o obowiązku, zgodnie z 3. pakietem
energetycznym, wprowadzenia jasnych 
i zrozumiałych rachunków za energię; 
uważa, że modele rachunków 
przygotowane przez działające 
z upoważnienia Komisji obywatelskie 
forum energetyczne powinny służyć za 
podstawę standardowych rachunków za 
energię w Unii;

51. przypomina podmiotom sektora energii 
o obowiązku, zgodnie z 3. pakietem 
energetycznym, wprowadzenia jasnych 
i zrozumiałych rachunków za energię; 
uważa, że informacje ujęte w modelu
rachunków przygotowanym przez 
obywatelskie forum energetyczne powinny 
stanowić minimalny standard dla 
fakturowania zużycia energii;

Or. de
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Poprawka 416
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. przypomina podmiotom sektora energii 
o obowiązku, zgodnie z 3. pakietem 
energetycznym, wprowadzenia jasnych i 
zrozumiałych rachunków za energię;
uważa, że modele rachunków 
przygotowane przez działające z 
upoważnienia Komisji obywatelskie forum 
energetyczne powinny służyć za podstawę 
standardowych rachunków za energię w 
Unii;

51. przypomina podmiotom sektora energii 
o obowiązku, zgodnie z 3. pakietem 
energetycznym, wprowadzenia jasnych i 
zrozumiałych rachunków za energię;
uważa, że modele rachunków 
przygotowane przez działające z 
upoważnienia Komisji obywatelskie forum 
energetyczne powinny służyć za podstawę
przejrzystych, a w perspektywie 
średnioterminowej standardowych 
rachunków za energię w Unii;

Or. en

Poprawka 417
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Nowy nagłówek po ustępie 51

Projekt rezolucji Poprawka

Długofalowa wizja Europy 
uniezależnionej od paliw kopalnych

Or. en

Poprawka 418
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Nowy nagłówek po ustępie 51

Projekt rezolucji Poprawka

Zewnętrzna polityka energetyczna. 
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Europa a państwa trzecie.

Or. el

Poprawka 419
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 51 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

51a) podkreśla potrzebę prowadzenia 
skoordynowanych rozmów na temat 
energii z państwami sąsiednimi o dużych 
zasobach energii alternatywnej 
i wspólnego opracowania z UE 
programów promowania czystej energii, 
wymiany know-how oraz technologii; 
uważa, że promować należy przede 
wszystkim cele współpracy euro-
śródziemnomorskiej oraz pierścień 
śródziemnomorski,

Or. el

Poprawka 420
Jens Rohde, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 51 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

51a. ponownie podkreśla, że nowa 
polityka energetyczna winna wspierać 
długofalowe założenie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w UE o 80-95% do 
2050 r. i uniezależnienia się od paliw 
kopalnych;

Or. en
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Poprawka 421
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 51 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

51a. zauważa, że UE importuje 80% 
potrzebnej ropy naftowej, a w obliczu 
wyczerpywania się rezerw tego surowca, 
uzależnienie od zewnętrznych dostaw 
energii będzie wzrastać w przyszłości, 
zauważa, że cena ropy naftowej 
wykazywała coraz mniejszą stabilność na 
przestrzeni ostatnich kilku lat, co pociąga 
za sobą dla konsumentów i 
przedsiębiorstw w Europie zagrożenia, w 
związku z tym wzywa Komisję do 
przeanalizowania potencjału i ograniczeń 
szerszego wykorzystywania na dużą skalę 
paliw o niskiej emisyjności CO2, takich 
jak biopaliwa drugiej generacji, by 
ograniczyć czyhające na konsumentów 
zagrożenia poprzez zmniejszenie 
zależności od importowanej ropy 
naftowej;

Or. en

Poprawka 422
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 51 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

51a. z uwagi na brak pozytywnego wyniku 
negocjacji COP15 oraz brak 
wiarygodności naukowej IPCC, którego 
raporty były podstawą do wprowadzenia 
przez Komisję Europejską restrykcyjnej 
polityki w zakresie emisji CO2, Pakiet 
Klimatyczno-Energetyczny winien zostać 
poddany rewizji, a w szczególności 
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Dyrektywy 2009/29/WE i 2009/31/WE 
oraz Decyzja 2009/406/WE;

Or. pl

Poprawka 423
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 51 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

51a. uważa, że kluczowym zagrożeniem 
dla praw konsumentów w UE jest brak 
konkurencji w wielu sektorach rynku 
energetycznego; kluczowym elementem 
umacniania konkurencji na tym rynku 
jest dywersyfikacja dróg transportu, źródeł 
paliw kopalnych oraz operatorów na 
rynku gazu i ropy, w szczególności w 
krajach, które z powodów geograficznych 
i politycznych są uzależnione od 
monopolu w zakresie importu surowców;

Or. pl

Poprawka 424
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 51 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

51a. uważa, że aby powołać Wspólnotę 
Energetyczną musimy upewnić się że 
konsumenci podlegają ochronie i są 
precyzyjnie informowani w zakresie cen 
energii i przejrzystości rachunków za nią;

Or. en
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Poprawka 425
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 51 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

51b. w tym zakresie zachęca się Komisję 
do sporządzenia analiz zmierzających do 
realizacji długofalowych działań, w tym 
analiz dotyczących podaży i popytu, jak 
również rzeczywistych czynników ryzyka i 
kosztów wstrzymania dostaw w 
porównaniu z możliwościami 
magazynowania energii, zróżnicowaniem 
dostaw i kosztami z tym związanym;. 
analizy winny także uwzględniać 
długofalowy strategiczny rozwój polityki 
energetycznej w UE, a nie tylko analizy 
dotyczące unikania wstrzymania dostaw 
przy jednoczesnym uniezależnianiu się od 
paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 426
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 51 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

51b) w perspektywie szczytu w Cancún 
uważa, że UE powinna podjąć wysiłki na 
rzecz zawarcia kompleksowego, prawnie 
wiążącego i ambitnego porozumienia, 
które wykaże, że UE ma jednolite 
stanowisko, potwierdzi jej wiodącą rolę 
i przywróci na pierwszy plan jej wniosek 
dotyczący wspólnego celu ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla o 30% do 2020 r.;

Or. el
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Poprawka 427
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 51 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

51c. w celu ułatwienia realizacji i 
zwiększenia opłacalności długofalowych 
celów zachęca się Komisję i państwa 
członkowskie do poważnego 
zastanowienia się nad przyjęciem celu 
30% ograniczenia emisji CO2 do 2020 r., 
by zadbać o prawidłowe funkcjonowanie 
rynku handlu emisjami jako katalizatora 
inwestycji w czystsze technologie 
wytwarzania oraz bardziej ekologiczne 
źródła energii;

Or. en

Poprawka 428
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

52. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i 
rządom państw członkowskich.

Or. en


