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Poprawka 1
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Odniesienie 7a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji pt. 
„Plan działania prowadzący do przejścia 
na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050 r.” 
(COM(2011)0112),

Or. en

Poprawka 2
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Odniesienie 11a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie WE nr 
663/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 lipca 2009 r. 
ustanawiające program wspomagania 
naprawy gospodarczej poprzez przyznanie 
pomocy finansowej Wspólnoty na projekty 
w dziedzinie energetyki,

Or. en

Poprawka 3
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Odniesienie 12a (nowe) 
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 
maja 2010 r. w sprawie wykorzystania 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK) do ułatwienia 
przejścia na energooszczędną i 
niskoemisyjną gospodarkę,

Or. en

Poprawka 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Odniesienie 12a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
Europejskiej do Rady i Parlamentu 
Europejskiego: Energia. Polityka 
energetyczna dla Europy 
(COM(2007)0001),

Or. pl

Poprawka 5
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Odniesienie 12b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
Europejskiej do Rady i Parlamentu 
Europejskiego: Plan Połączeń 
Priorytetowych (COM(2006)0846),
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Or. pl

Poprawka 6
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Odniesienie 12c (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 2009/72/WE z 
dnia 13 lipca 2009r. Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotycząca 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i uchylająca 
dyrektywę 2003/54/WE,

Or. pl

Poprawka 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Odniesienie 12d (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 2009/73/WE z 
dnia 13 lipca 2009 r. Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotycząca 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 
2003/55/WE,

Or. pl
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Poprawka 8
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Odniesienie 14a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 663/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 
ustanawiające program wspomagania 
naprawy gospodarczej poprzez przyznanie 
pomocy finansowej Wspólnoty na projekty 
w dziedzinie energetyki,

Or. de

Poprawka 9
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Odniesienie 15

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając własne rezolucje z dnia 
16 czerwca 2010 r.7 i z dnia 17 lutego 
2011 r. w sprawie strategii „Europa 2020”,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 
lutego 2011 r. w sprawie strategii „Europa 
2020”,

Or. en

Poprawka 10
Antonio Cancian, Patrizia Toia, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Odniesienie 17a (nowe) 

                                               
7 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0223.
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Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że budowanie 
infrastruktury energetycznej ma 
strategiczne znaczenie w spełnieniu celów 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan 
EPSTE),

Or. it

Poprawka 11
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Odniesienie 19a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie WE nr 
663/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 lipca 2009 r. 
ustanawiające program wspomagania 
naprawy gospodarczej poprzez przyznanie 
pomocy finansowej Wspólnoty na projekty 
w dziedzinie energetyki,

Or. en

Poprawka 12
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie autonomii energetycznej przy 
jednoczesnym ograniczeniu przywozu 

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie autonomii energetycznej oraz 
zapewnienie powszechnego dostępu do 
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paliw kopalnych, realizacja 
konkurencyjnego wewnętrznego rynku 
energii oraz zapewnienie powszechnego 
dostępu do trwałych, przystępnych cenowo 
i bezpiecznych źródeł energii,

zrównoważonych, przystępnych cenowo i 
bezpiecznych źródeł energii, przy 
jednoczesnym ograniczeniu przywozu 
paliw kopalnych, realizacja 
konkurencyjnego wewnętrznego rynku 
energii,

Or. nl

Poprawka 13
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie autonomii energetycznej przy 
jednoczesnym ograniczeniu przywozu 
paliw kopalnych, realizacja 
konkurencyjnego wewnętrznego rynku 
energii oraz zapewnienie powszechnego 
dostępu do trwałych, przystępnych cenowo 
i bezpiecznych źródeł energii,

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to ograniczenie zmian klimatu, 
zwiększenie autonomii energetycznej przy 
jednoczesnej transformacji w kierunku 
niskoemisyjnego systemu energetycznego, 
realizacja konkurencyjnego wewnętrznego 
rynku energii oraz zapewnienie 
powszechnego dostępu do trwałych, 
przystępnych cenowo i bezpiecznych 
źródeł energii,

Or. pl

Poprawka 14
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że największe A. mając na uwadze, że największe 
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wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie autonomii energetycznej przy 
jednoczesnym ograniczeniu przywozu 
paliw kopalnych, realizacja 
konkurencyjnego wewnętrznego rynku 
energii oraz zapewnienie powszechnego 
dostępu do trwałych, przystępnych cenowo 
i bezpiecznych źródeł energii,

wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie bezpieczeństwa dostaw 
energii przy jednoczesnej dywersyfikacji 
krajów dostarczających energię oraz 
nośników energii, realizacja 
konkurencyjnego wewnętrznego rynku 
energii oraz zapewnienie powszechnego 
dostępu do trwałych, przystępnych cenowo 
i bezpiecznych źródeł energii,

Or. de

Poprawka 15
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie autonomii energetycznej przy 
jednoczesnym ograniczeniu przywozu 
paliw kopalnych, realizacja 
konkurencyjnego wewnętrznego rynku 
energii oraz zapewnienie powszechnego 
dostępu do trwałych, przystępnych cenowo 
i bezpiecznych źródeł energii,

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu,
zwiększenie autonomii energetycznej przy 
jednoczesnym ograniczeniu przywozu 
paliw kopalnych, zbudowanie solidnego 
sektora energetycznego na szczeblu 
europejskim, osadzonego w sektorach 
publicznych, zapewniającego powszechny 
dostęp energii oraz będącego dźwignią dla 
małych i średnich przedsiębiorstw i 
rozwoju gospodarczego, oraz zapewnienie 
powszechnego dostępu do trwałych, 
przystępnych cenowo i bezpiecznych 
źródeł energii,

Or. pt

Poprawka 16
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie autonomii energetycznej przy 
jednoczesnym ograniczeniu przywozu 
paliw kopalnych, realizacja 
konkurencyjnego wewnętrznego rynku 
energii oraz zapewnienie powszechnego 
dostępu do trwałych, przystępnych cenowo 
i bezpiecznych źródeł energii,

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zagwarantowanie bezpiecznego 
funkcjonowania istniejących elektrowni 
jądrowych, zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego przy jednoczesnym 
ograniczeniu zależności od paliw 
kopalnych, szczególnie od tych 
pochodzących z przywozu, realizacja 
konkurencyjnego wewnętrznego rynku 
energii oraz zapewnienie powszechnego 
dostępu do trwałych, przystępnych cenowo 
i bezpiecznych źródeł energii,

Or. en

Poprawka 17
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie autonomii energetycznej przy 
jednoczesnym ograniczeniu przywozu
paliw kopalnych, realizacja 
konkurencyjnego wewnętrznego rynku 
energii oraz zapewnienie powszechnego 
dostępu do trwałych, przystępnych cenowo 
i bezpiecznych źródeł energii,

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie autonomii energetycznej 
poprzez wykorzystanie unijnych rezerw 
własnych paliw kopalnych i ograniczenie 
przywozu, realizacja w pełni 
konkurencyjnego i funkcjonującego 
wewnętrznego rynku energii oraz 
zapewnienie powszechnego dostępu do 
trwałych, przystępnych cenowo i 
bezpiecznych źródeł energii,

Or. en
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Poprawka 18
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu,
zwiększenie autonomii energetycznej przy 
jednoczesnym ograniczeniu przywozu 
paliw kopalnych, realizacja 
konkurencyjnego wewnętrznego rynku 
energii oraz zapewnienie powszechnego 
dostępu do trwałych, przystępnych cenowo
i bezpiecznych źródeł energii,

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to zwiększenie autonomii energetycznej 
przy jednoczesnym ograniczeniu przywozu 
paliw kopalnych, realizacja 
konkurencyjnego wewnętrznego i 
zewnętrznego rynku energii oraz 
zapewnienie powszechnego dostępu do 
trwałych, ekologicznych, przystępnych 
cenowo, bezpiecznych dla ludzi i 
efektywnych źródeł energii,

Or. pl

Poprawka 19
András Gyürk

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie autonomii energetycznej przy 
jednoczesnym ograniczeniu przywozu 
paliw kopalnych, realizacja 
konkurencyjnego wewnętrznego rynku 
energii oraz zapewnienie powszechnego 
dostępu do trwałych, przystępnych cenowo 
i bezpiecznych źródeł energii,

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie autonomii energetycznej przy 
jednoczesnej dywersyfikacji dostaw 
energii, realizacja konkurencyjnego 
wewnętrznego rynku energii oraz 
zapewnienie powszechnego dostępu do 
trwałych, przystępnych cenowo i 
bezpiecznych źródeł energii,

Or. en
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Poprawka 20
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie autonomii energetycznej przy 
jednoczesnym ograniczeniu przywozu 
paliw kopalnych, realizacja 
konkurencyjnego wewnętrznego rynku 
energii oraz zapewnienie powszechnego 
dostępu do trwałych, przystępnych cenowo 
i bezpiecznych źródeł energii,

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego przy jednoczesnym 
ograniczeniu zależności od paliw 
kopalnych, realizacja konkurencyjnego 
wewnętrznego rynku energii oraz 
zapewnienie powszechnego dostępu do 
trwałych, przystępnych cenowo i 
bezpiecznych źródeł energii,

Or. en

Poprawka 21
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie autonomii energetycznej przy 
jednoczesnym ograniczeniu przywozu 
paliw kopalnych, realizacja 
konkurencyjnego wewnętrznego rynku 
energii oraz zapewnienie powszechnego 
dostępu do trwałych, przystępnych cenowo 
i bezpiecznych źródeł energii,

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego przy jednoczesnym 
ograniczeniu zależności od paliw 
kopalnych, realizacja konkurencyjnego 
wewnętrznego rynku energii oraz 
zapewnienie powszechnego dostępu do 
trwałych, przystępnych cenowo i 
bezpiecznych źródeł energii,

Or. en
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Poprawka 22
Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie autonomii energetycznej przy 
jednoczesnym ograniczeniu przywozu 
paliw kopalnych, realizacja 
konkurencyjnego wewnętrznego rynku 
energii oraz zapewnienie powszechnego 
dostępu do trwałych, przystępnych cenowo 
i bezpiecznych źródeł energii,

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie autonomii energetycznej przy 
jednoczesnym ograniczeniu przywozu 
paliw kopalnych i ogólnego zużycia 
energii, realizacja konkurencyjnego 
wewnętrznego rynku energii oraz 
zapewnienie powszechnego dostępu do 
trwałych, przystępnych cenowo i 
bezpiecznych źródeł energii,

Or. en

Poprawka 23
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie autonomii energetycznej przy 
jednoczesnym ograniczeniu przywozu 
paliw kopalnych, realizacja 
konkurencyjnego wewnętrznego rynku 
energii oraz zapewnienie powszechnego 
dostępu do trwałych, przystępnych cenowo 
i bezpiecznych źródeł energii,

A. mając na uwadze, że największe 
wyzwania energetyczne stojące przed nami 
to przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zwiększenie autonomii energetycznej przy 
jednoczesnym ograniczeniu przywozu 
paliw kopalnych, realizacja 
konkurencyjnego wewnętrznego rynku 
energii oraz zapewnienie powszechnego, 
konkurencyjnego i uczciwego dostępu do 
trwałych, przystępnych cenowo i 
bezpiecznych źródeł energii,

Or. lt
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Poprawka 24
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wspólna polityka 
energetyczna na szczeblu europejskim 
budowana jest wokół wspólnego celu, 
jakim jest zapewnienie stałej, fizycznej 
dostępności produktów i usług 
energetycznych na rynku, w cenach 
przystępnych dla wszystkich konsumentów 
(prywatnych i przemysłowych),

Or. ro

Poprawka 25
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt Ab preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i 
konsolidacji solidarności pomiędzy 
państwami członkowskimi w sytuacjach, 
kiedy jedno państwo członkowskie stoi w 
obliczu kryzysu energetycznego,

Or. ro

Poprawka 26
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanawia odrębną podstawę prawną dla 
rozwoju polityki energetycznej UE, która 
wspiera wzajemne powiązania sieci 
energetycznych niezbędne do osiągnięcia 
innych celów UE w zakresie polityki 
energetycznej (funkcjonowanie rynku 
energetycznego, efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii, 
bezpieczeństwo dostaw),

B. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanawia odrębną podstawę prawną dla 
rozwoju polityki energetycznej UE, która 
wspiera wzajemne powiązania sieci 
energetycznych niezbędne do osiągnięcia 
innych celów UE w zakresie polityki 
energetycznej (funkcjonowanie rynku 
energetycznego, efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii, 
bezpieczeństwo dostaw oraz 
dywersyfikacja źródeł energii i form 
dostaw),

Or. lt

Poprawka 27
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Jorgo Chatzimarkakis, Daniel Caspary, 
Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanawia odrębną podstawę prawną dla 
rozwoju polityki energetycznej UE, która 
wspiera wzajemne powiązania sieci 
energetycznych niezbędne do osiągnięcia 
innych celów UE w zakresie polityki 
energetycznej (funkcjonowanie rynku 
energetycznego, efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii, 
bezpieczeństwo dostaw),

B. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanawia odrębną podstawę prawną dla 
rozwoju polityki energetycznej UE, która 
wspiera wzajemne powiązania sieci 
energetycznych wykraczające poza 
granice regionów i krajów niezbędne do 
osiągnięcia innych celów UE w zakresie 
polityki energetycznej (funkcjonowanie 
rynku energetycznego, efektywność 
energetyczna i odnawialne źródła energii, 
bezpieczeństwo dostaw),

Or. de
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Poprawka 28
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanawia odrębną podstawę prawną dla 
rozwoju polityki energetycznej UE, która 
wspiera wzajemne powiązania sieci 
energetycznych niezbędne do osiągnięcia 
innych celów UE w zakresie polityki 
energetycznej (funkcjonowanie rynku 
energetycznego, efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii, 
bezpieczeństwo dostaw),

B. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanawia odrębną podstawę prawną dla 
rozwoju polityki energetycznej UE, która 
wspiera wzajemne powiązania między 
sieciami energetycznymi państw 
członkowskich niezbędne do osiągnięcia 
innych celów UE w zakresie polityki 
energetycznej (funkcjonowanie rynku 
energetycznego, efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii, 
bezpieczeństwo dostaw),

Or. en

Poprawka 29
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanawia odrębną podstawę prawną dla 
rozwoju polityki energetycznej UE, która 
wspiera wzajemne powiązania sieci 
energetycznych niezbędne do osiągnięcia 
innych celów UE w zakresie polityki 
energetycznej (funkcjonowanie rynku 
energetycznego, efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii, 
bezpieczeństwo dostaw),

B. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanawia odrębną podstawę prawną dla 
rozwoju polityki energetycznej UE, która 
wspiera wzajemne powiązania między 
sieciami energetycznymi państw 
członkowskich niezbędne do osiągnięcia 
innych celów UE w zakresie polityki 
energetycznej (funkcjonowanie rynku 
energetycznego, efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii, 
bezpieczeństwo dostaw),

Or. en
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Poprawka 30
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanawia odrębną podstawę prawną dla 
rozwoju polityki energetycznej UE, która 
wspiera wzajemne powiązania sieci 
energetycznych niezbędne do osiągnięcia 
innych celów UE w zakresie polityki 
energetycznej (funkcjonowanie rynku 
energetycznego, efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii, 
bezpieczeństwo dostaw),

B. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanawia odrębną podstawę prawną dla 
rozwoju polityki energetycznej UE, która 
wspiera skuteczne wzajemne powiązania 
sieci energetycznych niezbędne do 
osiągnięcia innych celów UE w zakresie 
polityki energetycznej (funkcjonowanie 
rynku energetycznego, efektywność 
energetyczna i odnawialne źródła energii, 
bezpieczeństwo dostaw),

Or. en

Poprawka 31
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanawia odrębną podstawę prawną dla 
rozwoju polityki energetycznej UE, która 
wspiera wzajemne powiązania sieci 
energetycznych niezbędne do osiągnięcia 
innych celów UE w zakresie polityki 
energetycznej (funkcjonowanie rynku 
energetycznego, efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii, 
bezpieczeństwo dostaw),

B. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanawia odrębną podstawę prawną dla 
rozwoju polityki energetycznej UE, która 
wspiera wzajemne powiązania sieci 
energetycznych niezbędne do osiągnięcia 
innych celów UE w zakresie polityki i 
solidarności energetycznej 
(funkcjonowanie rynku energetycznego, 
efektywność energetyczna i odnawialne 
źródła energii, bezpieczeństwo dostaw),

Or. pl
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Poprawka 32
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze konieczność jak 
najszybszego poczynienia inwestycji 
zakrojonych na szeroką skalę,

Or. fr

Poprawka 33
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze fakt, że nie została 
przeprowadzona w odpowiednim czasie 
modernizacja ani dostosowanie 
infrastruktury energetycznej Unii do 
bardziej zrównoważonego modelu 
produkcji i zużycia energii, co mogłoby 
poddać wątpliwości zdolność osiągnięcia 
celów w zakresie energii i zmian klimatu 
do roku 2020 oraz utrudnić realizację 
długoterminowych celów ograniczenia do 
roku 2050 emisji gazów cieplarnianych o 
80 do 95%,

C. mając na uwadze fakt, że nie została 
przeprowadzona w odpowiednim czasie 
modernizacja ani dostosowanie 
infrastruktury energetycznej Unii do 
bardziej zrównoważonego modelu
produkcji i zużycia energii, co mogłoby 
poddać wątpliwości zdolność osiągnięcia 
celów w zakresie energii i zmian klimatu 
do roku 2020,

Or. pl
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Poprawka 34
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze fakt, że nie została 
przeprowadzona w odpowiednim czasie 
modernizacja ani dostosowanie 
infrastruktury energetycznej Unii do 
bardziej zrównoważonego modelu 
produkcji i zużycia energii, co mogłoby 
poddać wątpliwości zdolność osiągnięcia 
celów w zakresie energii i zmian klimatu 
do roku 2020 oraz utrudnić realizację 
długoterminowych celów ograniczenia do 
roku 2050 emisji gazów cieplarnianych o 
80 do 95%,

C. mając na uwadze fakt, że nie została 
przeprowadzona w odpowiednim czasie 
modernizacja ani dostosowanie 
infrastruktury energetycznej Unii do 
bardziej zrównoważonego i efektywnego
modelu produkcji i oszczędnego zużycia 
energii, co mogłoby poddać wątpliwości 
zdolność osiągnięcia celów w zakresie 
energii i zmian klimatu do roku 2020 oraz 
utrudnić realizację długoterminowych 
celów ograniczenia w krajach 
członkowskich do roku 2050 emisji CO2 
poniżej 10t per capita,

Or. pl

Poprawka 35
András Gyürk

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze fakt, że nie została 
przeprowadzona w odpowiednim czasie 
modernizacja ani dostosowanie 
infrastruktury energetycznej Unii do 
bardziej zrównoważonego modelu 
produkcji i zużycia energii, co mogłoby 
poddać wątpliwości zdolność osiągnięcia 
celów w zakresie energii i zmian klimatu 
do roku 2020 oraz utrudnić realizację 
długoterminowych celów ograniczenia do 
roku 2050 emisji gazów cieplarnianych o 
80 do 95%,

C. mając na uwadze fakt, że nie została 
przeprowadzona w odpowiednim czasie 
modernizacja ani dostosowanie 
infrastruktury energetycznej Unii do 
bardziej zrównoważonego modelu 
produkcji i zużycia energii, co mogłoby 
poddać wątpliwości zdolność osiągnięcia 
celów w zakresie energii i zmian klimatu 
do roku 2020 oraz utrudnić realizację 
długoterminowych celów w odniesieniu do 
roku 2050,
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Or. en

Poprawka 36
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze fakt, że nie została 
przeprowadzona w odpowiednim czasie 
modernizacja ani dostosowanie 
infrastruktury energetycznej Unii do 
bardziej zrównoważonego modelu 
produkcji i zużycia energii, co mogłoby 
poddać wątpliwości zdolność osiągnięcia 
celów w zakresie energii i zmian klimatu 
do roku 2020 oraz utrudnić realizację 
długoterminowych celów ograniczenia do 
roku 2050 emisji gazów cieplarnianych o 
80 do 95%,

C. mając na uwadze fakt, że nie została 
przeprowadzona w odpowiednim czasie 
modernizacja ani dostosowanie 
infrastruktury energetycznej Unii do 
bardziej zrównoważonego modelu 
produkcji i zużycia energii, co mogłoby 
poddać wątpliwości zdolność osiągnięcia 
celów w zakresie energii i zmian klimatu 
do roku 2020 oraz utrudnić realizację 
długoterminowych celów ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych o 80 do 95%
do 2050 r. oraz celu zwiększenia udziału 
odnawialnych źródeł energii w dostawach 
energii do 95% do 2050 r.,

Or. nl

Poprawka 37
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze fakt, że nie została 
przeprowadzona w odpowiednim czasie 
modernizacja ani dostosowanie 
infrastruktury energetycznej Unii do 
bardziej zrównoważonego modelu 
produkcji i zużycia energii, co mogłoby 
poddać wątpliwości zdolność osiągnięcia 
celów w zakresie energii i zmian klimatu 
do roku 2020 oraz utrudnić realizację 

C. mając na uwadze fakt, że nie została 
przeprowadzona w odpowiednim czasie 
modernizacja ani dostosowanie 
infrastruktury energetycznej Unii do 
bardziej zrównoważonego modelu 
produkcji i zużycia energii, co mogłoby 
poddać wątpliwości zdolność osiągnięcia 
celów w zakresie energii i zmian klimatu 
do roku 2020, a szczególnie celu włączenia 
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długoterminowych celów ograniczenia do 
roku 2050 emisji gazów cieplarnianych o 
80 do 95%,

odnawialnych źródeł energii, oraz utrudnić 
realizację długoterminowych celów 
ograniczenia do roku 2050 emisji gazów 
cieplarnianych o 80 do 95%, 

Or. en

Poprawka 38
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze fakt, że nie została 
przeprowadzona w odpowiednim czasie 
modernizacja ani dostosowanie
infrastruktury energetycznej Unii do 
bardziej zrównoważonego modelu 
produkcji i zużycia energii, co mogłoby 
poddać wątpliwości zdolność osiągnięcia 
celów w zakresie energii i zmian klimatu 
do roku 2020 oraz utrudnić realizację 
długoterminowych celów ograniczenia do 
roku 2050 emisji gazów cieplarnianych o 
80 do 95%,

C. mając na uwadze fakt, że nie 
przeprowadzono w odpowiednim czasie 
modernizacji, połączenia 
międzysystemowego ani dostosowania
infrastruktury energetycznej Unii do 
bardziej zrównoważonego modelu 
produkcji i zużycia energii, co mogłoby 
poddać wątpliwości zdolność osiągnięcia 
celów w zakresie energii i zmian klimatu 
do roku 2020 oraz utrudnić realizację 
długoterminowych celów ograniczenia do 
roku 2050 emisji gazów cieplarnianych o 
80 do 95%,

Or. lt

Poprawka 39
Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze fakt, że nie została 
przeprowadzona w odpowiednim czasie 
modernizacja ani dostosowanie 
infrastruktury energetycznej Unii do 

C. mając na uwadze fakt, że nie została 
przeprowadzona w odpowiednim czasie 
modernizacja ani dostosowanie 
infrastruktury energetycznej Unii do 
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bardziej zrównoważonego modelu 
produkcji i zużycia energii, co mogłoby 
poddać wątpliwości zdolność osiągnięcia 
celów w zakresie energii i zmian klimatu 
do roku 2020 oraz utrudnić realizację 
długoterminowych celów ograniczenia do 
roku 2050 emisji gazów cieplarnianych o 
80 do 95%,

bardziej zrównoważonego modelu 
produkcji i zużycia energii, co mogłoby 
poddać wątpliwości zdolność osiągnięcia 
celów w zakresie energii i zmian klimatu 
do roku 2020 oraz utrudnić realizację 
długoterminowych celów ograniczenia do 
roku 2050 emisji gazów cieplarnianych co 
najmniej do 80%,

Or. en

Poprawka 40
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze fakt, że nie została 
przeprowadzona w odpowiednim czasie 
modernizacja ani dostosowanie 
infrastruktury energetycznej Unii do 
bardziej zrównoważonego modelu 
produkcji i zużycia energii, co mogłoby 
poddać wątpliwości zdolność osiągnięcia 
celów w zakresie energii i zmian klimatu 
do roku 2020 oraz utrudnić realizację 
długoterminowych celów ograniczenia do 
roku 2050 emisji gazów cieplarnianych o 
80 do 95%,

C. mając na uwadze fakt, że nie została 
przeprowadzona w odpowiednim czasie 
modernizacja, usprawnienie ani 
dostosowanie infrastruktury energetycznej 
Unii do bardziej zrównoważonego modelu 
produkcji i zużycia energii, co mogłoby 
poddać wątpliwości zdolność osiągnięcia 
celów w zakresie energii i zmian klimatu 
do roku 2020 oraz utrudnić realizację 
długoterminowych celów ograniczenia do 
roku 2050 emisji gazów cieplarnianych o 
80 do 95%,

Or. en

Poprawka 41
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 



AM\861071PL.doc 23/111 PE460.899v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze fakt, że nie została 
przeprowadzona w odpowiednim czasie 
modernizacja ani dostosowanie 
infrastruktury energetycznej Unii do 
bardziej zrównoważonego modelu 
produkcji i zużycia energii, co mogłoby 
poddać wątpliwości zdolność osiągnięcia 
celów w zakresie energii i zmian klimatu 
do roku 2020 oraz utrudnić realizację 
długoterminowych celów ograniczenia do 
roku 2050 emisji gazów cieplarnianych o 
80 do 95%,

C. mając na uwadze fakt, że nie została 
przeprowadzona w odpowiednim czasie 
modernizacja ani dostosowanie 
infrastruktury energetycznej Unii do 
bardziej zrównoważonego modelu 
produkcji, przesyłu i zużycia energii, co 
mogłoby poddać wątpliwości zdolność 
osiągnięcia celów w zakresie energii i 
zmian klimatu do roku 2020 oraz utrudnić 
realizację długoterminowych celów 
ograniczenia do roku 2050 emisji gazów 
cieplarnianych o 80 do 95%,

Or. en

Poprawka 42
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że zgodnie z tym, o 
czym mowa w komunikacie Komisji 
„Priorytety w odniesieniu do 
infrastruktury energetycznej na 2020 r. i 
w dalszej perspektywie – plan działania na 
rzecz zintegrowanej europejskiej sieci 
energetycznej”, w ciągu najbliższych 
dziesięciu lat potrzeba będzie 200 mld 
euro na sfinansowanie koniecznych 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną; 
mając na uwadze, że połowa tej sumy 
powinna pochodzić od państw 
członkowskich,

Or. fr
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Poprawka 43
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że planowanie 
inwestycji infrastrukturalnych i 
podejmowanie odnośnych decyzji powinny 
wspierać scenariusze długoterminowe 
uwzględniające spodziewane rezultaty 
oraz potrzeby dodatkowe w zakresie 
rozwoju technicznego,

Or. en

Poprawka 44
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że włączenie 
odnawialnych źródeł energii będzie 
wymagało pewnych dostosowań 
europejskiej infrastruktury energetycznej, 
zarówno na szczeblu przesyłu, jak i 
dystrybucji,

Or. en

Poprawka 45
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że potrzebny jest 
otwarty, zintegrowany i konkurencyjny 
unijny rynek energii, aby osiągnąć 
konkurencyjne ceny energii oraz zapewnić 
bezpieczeństwo i trwałość, a także mając 
na uwadze, że pełne wprowadzenie takiego 
rynku nadal pozostaje ważnym 
wyzwaniem,

D. mając na uwadze, że potrzebny jest 
otwarty, zintegrowany i konkurencyjny 
unijny rynek energii, aby osiągnąć 
konkurencyjne ceny energii oraz zapewnić 
bezpieczeństwo i trwałość oraz efektywne 
rozlokowanie na dużą skalę odnawialnych 
źródeł energii, a także mając na uwadze, że 
pełne wprowadzenie takiego rynku nadal 
pozostaje ważnym wyzwaniem,

Or. en

Poprawka 46
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że potrzebny jest 
otwarty, zintegrowany i konkurencyjny 
unijny rynek energii, aby osiągnąć 
konkurencyjne ceny energii oraz zapewnić 
bezpieczeństwo i trwałość, a także mając 
na uwadze, że pełne wprowadzenie takiego 
rynku nadal pozostaje ważnym 
wyzwaniem,

D. mając na uwadze, że potrzebny jest 
otwarty, zintegrowany, konkurencyjny i 
oparty na regulacjach unijny rynek 
energii, aby osiągnąć konkurencyjne ceny 
energii oraz zapewnić bezpieczeństwo i 
trwałość, a także mając na uwadze, że 
pełne wprowadzenie takiego rynku nadal 
pozostaje ważnym wyzwaniem dla 
wszystkich państw członkowskich,

Or. en

Poprawka 47
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że potrzebny jest 
otwarty, zintegrowany i konkurencyjny 
unijny rynek energii, aby osiągnąć 
konkurencyjne ceny energii oraz zapewnić 
bezpieczeństwo i trwałość, a także mając 
na uwadze, że pełne wprowadzenie takiego 
rynku nadal pozostaje ważnym 
wyzwaniem,

D. mając na uwadze, że potrzebny jest 
otwarty, zintegrowany, przejrzysty i 
konkurencyjny unijny rynek energii, aby 
osiągnąć konkurencyjne ceny energii oraz 
zapewnić bezpieczeństwo dostaw i 
trwałość, a także mając na uwadze, że 
pełne wprowadzenie takiego rynku nadal 
pozostaje ważnym wyzwaniem,

Or. en

Poprawka 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że potrzebny jest 
otwarty, zintegrowany i konkurencyjny 
unijny rynek energii, aby osiągnąć 
konkurencyjne ceny energii oraz zapewnić 
bezpieczeństwo i trwałość, a także mając 
na uwadze, że pełne wprowadzenie takiego 
rynku nadal pozostaje ważnym 
wyzwaniem,

D. mając na uwadze, że potrzebny jest 
transparentny, zintegrowany i 
konkurencyjny unijny rynek energii, aby 
osiągnąć konkurencyjne ceny energii oraz 
zapewnić bezpieczeństwo i trwałość, a 
także mając na uwadze, że pełne 
wprowadzenie takiego rynku nadal 
pozostaje ważnym wyzwaniem,

Or. pl

Poprawka 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane,

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane, co przyczynia się do 
pogłębiania dysproporcji w rozwoju 
infrastruktury energetycznej pomiędzy 
poszczególnymi regionami UE,

Or. pl

Poprawka 50
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane,

E. mając na uwadze, że w kontekście celu 
10% połączeń wzajemnych ustanowionego 
na posiedzeniu Rady Europejskiej w 
Barcelonie w 2002 r. przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest niedostateczna 
na jednej trzeciej terytorium Unii, i mając 
na uwadze, że niektóre regiony pozostają w 
dalszym ciągu odizolowane,

Or. en

Poprawka 51
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane,

E. mając na uwadze, że dostępność 
przepustowości połączeń lub też sama
przepustowość połączeń wzajemnych 
między państwami członkowskimi nadal 
jest w niektórych przypadkach 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane,

Or. de

Poprawka 52
Theodoros Skylakakis

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane,

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane, co tym samym 
powoduje negatywny wpływ gospodarczy i 
niewłaściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego,

Or. en

Poprawka 53
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane,

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane, co uniemożliwia 
faktyczną integrację rynków i przepływów 
energii,

Or. en

Poprawka 54
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane,

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna lub nie jest 
wykorzystywana w optymalny sposób, i 
mając na uwadze, że niektóre regiony 
pozostają w dalszym ciągu odizolowane,

Or. en

Poprawka 55
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przepustowość E. mając na uwadze, że przepustowość 
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połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane,

połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane i zależne od jednego 
dostawcy,

Or. en

Poprawka 56
András Gyürk

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane,

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane lub stają wobec 
problemu niskiej płynności rynkowej,

Or. en

Poprawka 57
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane,

E. mając na uwadze, że dostępna 
przepustowość połączeń wzajemnych 
między państwami członkowskimi nadal 
jest ogólnie niedostateczna, i mając na 
uwadze, że niektóre regiony pozostają w 
dalszym ciągu odizolowane,
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Or. en

Poprawka 58
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane,

E. mając na uwadze, że dostępna 
przepustowość połączeń wzajemnych 
między państwami członkowskimi nadal 
jest ogólnie niedostateczna, i mając na 
uwadze, że niektóre regiony pozostają w
dalszym ciągu odizolowane,

Or. en

Poprawka 59
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane,

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony i państwa członkowskie 
pozostają w dalszym ciągu odizolowane,

Or. en
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Poprawka 60
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane,

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest w pewnym 
stopniu ogólnie niedostateczna, i mając na 
uwadze, że niektóre regiony pozostają w 
dalszym ciągu odizolowane,

Or. en

Poprawka 61
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie 
niedostateczna, i mając na uwadze, że 
niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane,

E. mając na uwadze, że przepustowość 
połączeń wzajemnych między kilkoma 
państwami członkowskimi nadal jest 
ogólnie niedostateczna, i mając na uwadze, 
że niektóre regiony pozostają w dalszym 
ciągu odizolowane,

Or. en

Poprawka 62
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że należy 
uwzględnić szczególne wymogi w 
kontekście infrastruktury energetycznej 
wysp i regionów najbardziej oddalonych, 
takich jak Wyspy Kanaryjskie, Madera, 
Azory i francuskie regiony najbardziej 
oddalone,

Or. en

Poprawka 63
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że sieć transportu 
energii w Europie Południowo-
Wschodniej jest mniej gęsta niż na 
pozostałym obszarze kontynentu,

Or. ro

Poprawka 64
András Gyürk

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że alternatywne trasy 
dostaw i tranzytu oraz nowe połączenia 
wzajemne są ważne, aby zapewnić 
rzeczywistą solidarność między państwami 
członkowskimi,

F. mając na uwadze, że alternatywne trasy 
dostaw i tranzytu gazu ziemnego oraz 
nowe połączenia wzajemne są ważne, aby 
zapewnić płynność rynkową, 
bezpieczeństwo dostaw oraz solidarność 
między państwami członkowskimi,
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Or. en

Poprawka 65
Yannick Jadot imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że alternatywne trasy 
dostaw i tranzytu oraz nowe połączenia 
wzajemne są ważne, aby zapewnić 
rzeczywistą solidarność między państwami 
członkowskimi,

F. mając na uwadze, że nowe połączenia 
wzajemne są ważne, aby zapewnić 
rzeczywistą solidarność między państwami 
członkowskimi,

Or. en

Poprawka 66
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w sposób 
szczególny należy skoncentrować się na 
tych projektach, które nie zostały jeszcze 
sfinalizowane, a UE wybrała je jako 
projekty priorytetowe zgodnie z decyzją 
1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 6 września 2006 r. 
ustanawiającą wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
oraz uchylającą decyzję 96/391/WE i 
decyzję 1229/2003/WE,

Or. en
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Poprawka 67
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że trzeci pakiet 
energetyczny ustanowił ramy prawne, 
które powinny poprawić konkurencyjność 
na rynku energii,

Or. en

Poprawka 68
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że planowana obecnie 
infrastruktura energetyczna musi być 
spójna z długoterminowymi celami UE w 
zakresie klimatu i energii,

G. mając na uwadze, że planowana obecnie
infrastruktura energetyczna musi być 
spójna z długoterminowymi celami UE w 
zakresie klimatu i energii oraz ze 
sposobami realizacji tych celów w ramach 
poszczególnych krajowych politycznych 
strategii energetycznych,

Or. fr

Poprawka 69
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że planowana obecnie G. mając na uwadze, że planowana obecnie 
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infrastruktura energetyczna musi być 
spójna z długoterminowymi celami UE w 
zakresie klimatu i energii,

infrastruktura energetyczna musi być 
spójna z długoterminowymi celami UE w 
zakresie klimatu i energii, nadając 
priorytet tym źródłom energii, które nie 
powodują kosztów społecznych i 
środowiskowych,

Or. en

Poprawka 70
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że planowana obecnie 
infrastruktura energetyczna musi być 
spójna z długoterminowymi celami UE w 
zakresie klimatu i energii,

G. mając na uwadze, że planowana obecnie 
infrastruktura energetyczna musi być 
spójna z długoterminowymi potrzebami 
rynkowymi oraz celami UE w zakresie 
klimatu i energii,

Or. de

Poprawka 71
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że planowana obecnie 
infrastruktura energetyczna musi być 
spójna z długoterminowymi celami UE w 
zakresie klimatu i energii,

G. mając na uwadze, że planowana obecnie 
infrastruktura energetyczna musi być 
spójna z potrzebami rynkowymi oraz 
długoterminowymi celami UE w zakresie 
klimatu i energii,

Or. en
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Poprawka 72
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że planowana obecnie 
infrastruktura energetyczna musi być 
spójna z długoterminowymi celami UE w 
zakresie klimatu i energii,

G. mając na uwadze, że planowana obecnie 
infrastruktura energetyczna musi być 
spójna z potrzebami rynkowymi oraz 
długoterminowymi celami UE w zakresie 
klimatu i energii,

Or. en

Poprawka 73
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że niezbędne jest 
zwiększenie inwestycji w zdolności 
przesyłowe w odniesieniu do gazu i 
energii elektrycznej, pamiętając 
jednocześnie o unijnych celach 
energetycznych „20-20-20” oraz o nowym, 
wysoce zdekarbonizowanym otoczeniu 
energetycznym po 2020 r.,

Or. en

Poprawka 74
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej 
oraz może częściowo zmniejszyć potrzebę 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną,

H. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonego rozwoju, 
ograniczającego zużycie energii per capita 
w przyszłości w krajach członkowskich, co
częściowo zmniejszy potrzebę nowych
inwestycji w infrastrukturę energetyczną,

Or. pl

Poprawka 75
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej 
oraz może częściowo zmniejszyć potrzebę 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną,

H. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej,

Or. en

Poprawka 76
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że efektywność H. mając na uwadze, że efektywność 
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energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej 
oraz może częściowo zmniejszyć potrzebę 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną,

energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej 
oraz może częściowo zmniejszyć potrzebę 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną, a 
także migrację przemysłu spowodowaną 
wzrostem kosztów,

Or. de

Poprawka 77
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej 
oraz może częściowo zmniejszyć potrzebę 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną,

H. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej 
oraz wspierać inteligentne inwestycje w 
starą i nową infrastrukturę,

Or. en

Poprawka 78
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej 
oraz może częściowo zmniejszyć potrzebę 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną,

H. mając na uwadze, że dodatkowe środki 
w zakresie efektywności energetycznej
będą stanowiły ważne i wydajne narzędzie 
służące zapewnieniu zrównoważonej 
przyszłości energetycznej oraz może 
częściowo zmniejszyć potrzebę inwestycji 
w infrastrukturę energetyczną oraz w 
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ucieczkę emisji,

Or. en

Poprawka 79
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej 
oraz może częściowo zmniejszyć potrzebę 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną,

H. mając na uwadze, że dodatkowe środki 
w zakresie efektywności energetycznej
będą stanowiły ważne i wydajne narzędzie 
służące zapewnieniu zrównoważonej 
przyszłości energetycznej oraz może 
częściowo zmniejszyć potrzebę inwestycji 
w infrastrukturę energetyczną oraz w 
ucieczkę emisji,

Or. en

Poprawka 80
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej 
oraz może częściowo zmniejszyć potrzebę 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną,

H. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej 
oraz może częściowo zmniejszyć potrzebę 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną, a 
także zależność UE od przywozu zasobów 
naturalnych,

Or. en
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Poprawka 81
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej 
oraz może częściowo zmniejszyć potrzebę 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną,

H. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej 
oraz może częściowo zmniejszyć potrzebę 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną w 
przypadku sektora publicznego i 
prywatnego,

Or. en

Poprawka 82
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej 
oraz może częściowo zmniejszyć potrzebę 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną,

H. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej 
oraz że zarządzanie stroną popytową może 
częściowo zmniejszyć potrzebę inwestycji 
w infrastrukturę energetyczną,

Or. en
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Poprawka 83
Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej 
oraz może częściowo zmniejszyć potrzebę 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną,

H. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej 
oraz, dzięki ograniczeniu popytu na 
energię, może częściowo zmniejszyć 
potrzebę inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną,

Or. en

Poprawka 84
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej 
oraz może częściowo zmniejszyć potrzebę 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną,

H. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna stanowi ważne i wydajne 
narzędzie służące zapewnieniu 
zrównoważonej przyszłości energetycznej 
oraz może częściowo zmniejszyć potrzebę 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną 
po stronie popytowej,

Or. en

Poprawka 85
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że inteligentne sieci i 
systemy pomiaru energii dają istotną 
możliwość wydajnego powiązania 
produkcji energii i jej przesyłu z 
użytkownikami,

I. mając na uwadze, że inteligentne sieci i 
systemy pomiaru energii dają istotną 
możliwość optymalnego powiązania 
efektywnej produkcji energii i jej przesyłu 
z racjonalnym jej użytkowaniem,

Or. pl

Poprawka 86
Herbert Reul, Markus Pieper, Robert Goebbels, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że inteligentne sieci i 
systemy pomiaru energii dają istotną 
możliwość wydajnego powiązania 
produkcji energii i jej przesyłu z 
użytkownikami,

I. mając na uwadze, że inteligentne sieci i 
liczniki energii dają istotną możliwość 
wydajnego powiązania produkcji energii, 
jej przesyłu i dystrybucji z użytkownikami,

Or. de

Poprawka 87
Pilar del Castillo Vera, Lena Ek

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że inteligentne sieci i 
systemy pomiaru energii dają istotną 
możliwość wydajnego powiązania 
produkcji energii i jej przesyłu z 

I. mając na uwadze, że inteligentne sieci 
dają istotną możliwość wydajnego 
powiązania produkcji energii i jej przesyłu 
z użytkownikami, zwiększając tym samym 
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użytkownikami, efektywność energetyczną,

Or. en

Poprawka 88
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że inteligentne sieci i 
systemy pomiaru energii dają istotną 
możliwość wydajnego powiązania 
produkcji energii i jej przesyłu z 
użytkownikami,

I. mając na uwadze, że inteligentne sieci i 
systemy pomiaru energii dają istotną 
możliwość wydajnego powiązania 
produkcji energii i jej przesyłu oraz 
dystrybucji z użytkownikami końcowymi,

Or. en

Poprawka 89
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że inteligentne sieci i 
systemy pomiaru energii dają istotną 
możliwość wydajnego powiązania 
produkcji energii i jej przesyłu z 
użytkownikami,

I. mając na uwadze, że inteligentne sieci i 
systemy pomiaru energii dają istotną 
możliwość wydajnego powiązania 
produkcji energii i jej przesyłu oraz 
dystrybucji z użytkownikami,

Or. en
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Poprawka 90
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Punkt Ia preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że zwiększenie 
przepustowości połączeń wzajemnych 
między systemami gazowymi wzdłuż osi 
południowo-zachodniej w ramach 
korytarza Północ-Południe umożliwi 
wniesienie wkładu w bezpieczeństwo 
energetyczne UE zarówno w oparciu o 
zdolności w zakresie przywozu 
skroplonego gazu ziemnego, jak i 
podziemne składowanie na Półwyspie 
Iberyjskim, co stanowić będzie ważny krok 
na drodze do utworzenia prawdziwie 
zintegrowanego wewnętrznego rynku 
energii,

Or. en

Poprawka 91
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Punkt Ib preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że istotne jest 
wykorzystanie infrastruktury gazowej na 
Półwyspie Iberyjskim w charakterze 
centrum odbioru LNG, a także 
składowania gazu ziemnego i przesyłania 
go na drugą stronę Pirenejów,

Or. en
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Poprawka 92
Lena Ek

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że długie procedury 
udzielania zezwoleń oraz brak koordynacji 
między organami administracji 
spowodowały poważne opóźnienia i 
dodatkowe koszty, szczególnie w 
przypadku projektów transgranicznych,

J. mając na uwadze, że długie procedury 
udzielania zezwoleń oraz brak koordynacji 
między organami administracji mogą 
spowodować poważne opóźnienia i 
dodatkowe koszty, szczególnie w 
przypadku projektów transgranicznych,

Or. en

Poprawka 93
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Punkt Ka preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy może stanowić okazję do 
poszukiwania rozwiązań innych niż 
dotychczas stosowane oraz do 
stymulowania innowacyjności,

Or. fr

Poprawka 94
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt Ka preambuły (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że organy regulacji 
odgrywają ważną rolę w tworzeniu 
zorientowanego na konsumenta, 
zintegrowanego i konkurencyjnego 
wewnętrznego rynku energii,

Or. en

Poprawka 95
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
muszą pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie są opłacalne z handlowego punktu 
widzenia,

L. mając na uwadze, że kryteria rynkowe 
muszą tworzyć podstawę wdrażania 
instrumentów finansowania infrastruktury 
energetycznej, oraz mając na uwadze, że w 
oparciu o szczegółową ocenę konkretnego 
przypadku wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych, w celu 
finansowania planów lub budowy
określonych projektów na podstawie 
ustalonych wcześniej, przejrzystych 
kryteriów, o ile ich realizacja leży w 
interesie UE i w szczególności służy 
urzeczywistnieniu rynku wewnętrznego 
i/lub zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw, 
przy czym niezbędne jest unikanie 
zakłóceń konkurencji,

Or. de
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Poprawka 96
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
musza pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie są opłacalne z handlowego punktu 
widzenia,

L. mając na uwadze, że przewlekłe 
procedury wydawania zezwoleń oraz brak 
metodologii podziału kosztów uznaje się 
za zasadniczą przeszkodę dla rozwoju 
projektów infrastrukturalnych, a 
narzędzia rynkowe oraz zasada 
„użytkownik płaci” muszą pozostać 
podstawą finansowania infrastruktury 
energetycznej, oraz mając na uwadze, że 
wymagane mogą być określone kwoty 
środków publicznych w celu finansowania 
niektórych projektów o znaczeniu 
europejskim, które nie są opłacalne z 
handlowego punktu widzenia,

Or. en

Poprawka 97
Lena Ek

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
musza pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie są opłacalne z handlowego punktu 
widzenia,

L. mając na uwadze, że przewlekłe 
procedury wydawania zezwoleń oraz brak 
metodologii podziału kosztów uznaje się 
za zasadniczą przeszkodę dla rozwoju 
projektów infrastrukturalnych, a 
narzędzia rynkowe oraz zasada 
„użytkownik płaci” muszą pozostać 
podstawą finansowania infrastruktury 
energetycznej, oraz mając na uwadze, że 
wymagane mogą być określone kwoty 
środków publicznych w celu finansowania 
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niektórych projektów o znaczeniu 
europejskim, które nie są opłacalne z 
handlowego punktu widzenia,

Or. en

Poprawka 98
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
muszą pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając 
na uwadze, że wymagane mogą być 
określone kwoty środków publicznych w 
celu finansowania niektórych projektów, 
które nie są opłacalne z handlowego 
punktu widzenia,

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
będą podstawą finansowania infrastruktury 
energetycznej, lecz środki publiczne będą 
również wymagane,

Or. nl

Poprawka 99
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
muszą pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie są opłacalne z handlowego punktu 
widzenia,

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
muszą pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie przynoszą pozytywnych skutków 
zewnętrznych dla handlu,

Or. fr
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Poprawka 100
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
musza pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie są opłacalne z handlowego punktu 
widzenia,

L. mając na uwadze, że przewlekłe 
procedury wydawania zezwoleń oraz brak 
metodologii podziału kosztów uznaje się 
za zasadniczą przeszkodę dla rozwoju 
projektów infrastrukturalnych, a 
narzędzia rynkowe oraz zasada 
„użytkownik płaci” muszą pozostać 
podstawą finansowania infrastruktury 
energetycznej, oraz mając na uwadze, że 
wymagane mogą być określone kwoty 
środków publicznych w celu finansowania 
niektórych projektów o znaczeniu 
europejskim, które nie są opłacalne z 
handlowego punktu widzenia,

Or. en

Poprawka 101
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
musza pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie są opłacalne z handlowego punktu 
widzenia,

L. mając na uwadze, że kryteria rynkowe 
muszą pozostać podstawą ustanawiania 
instrumentów finansowania infrastruktury 
energetycznej, oraz mając na uwadze, że 
wymagane mogą być określone kwoty 
środków publicznych w celu podjęcia 
kwestii lub łagodzenia zagrożeń o 
charakterze niekomercyjnym w przypadku 
niektórych projektów, które nie są 
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opłacalne z handlowego punktu widzenia, 
uwzględniając konieczność unikania 
zakłóceń w odniesieniu do projektów i 
rynków przeznaczenia,

Or. en

Poprawka 102
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
musza pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie są opłacalne z handlowego punktu 
widzenia,

L. mając na uwadze, że kryteria rynkowe 
muszą pozostać podstawą ustanawiania 
instrumentów finansowania infrastruktury 
energetycznej, oraz mając na uwadze, że 
wymagane mogą być określone kwoty 
środków publicznych w celu podjęcia 
kwestii lub łagodzenia zagrożeń o 
charakterze niekomercyjnym w przypadku 
niektórych projektów, które nie są 
opłacalne z handlowego punktu widzenia, 
uwzględniając konieczność unikania 
zakłóceń w odniesieniu do projektów i 
rynków przeznaczenia,

Or. en

Poprawka 103
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
musza pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
musza pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
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uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie są opłacalne z handlowego punktu 
widzenia,

uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie są opłacalne z handlowego punktu 
widzenia, w tym infrastruktury mającej 
gwarantować integrację rynku i 
bezpieczeństwo dostaw w sytuacji, gdy 
sygnały rynkowe mogą okazać się 
niewystarczające lub sprzeczne,

Or. en

Poprawka 104
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
musza pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie są opłacalne z handlowego punktu 
widzenia,

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
musza pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie są opłacalne z handlowego punktu 
widzenia, uwzględniając równe szanse 
oraz konieczność unikania zakłóceń w 
odniesieniu do projektów i rynków 
przeznaczenia,

Or. en

Poprawka 105
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły 



AM\861071PL.doc 53/111 PE460.899v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
muszą pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie są opłacalne z handlowego punktu 
widzenia,

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
muszą pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie są opłacalne z handlowego punktu 
widzenia, ustalane w przejrzysty sposób w 
oparciu o kryteria kwalifikowalności w 
odniesieniu do poszczególnych 
przypadków,

Or. en

Poprawka 106
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
muszą pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie są opłacalne z handlowego punktu 
widzenia,

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
muszą pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie są opłacalne z handlowego punktu 
widzenia, nie zakłócając konkurencji czy 
równych szans na europejskim rynku 
energii,

Or. en
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Poprawka 107
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
muszą pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie są opłacalne z handlowego punktu 
widzenia,

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
muszą pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie są opłacalne z handlowego punktu 
widzenia, jednak przynoszą wyraźną 
wartość dodaną w kontekście 
bezpieczeństwa dostaw dla całej Unii,

Or. en

Poprawka 108
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
musza pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu 
finansowania niektórych projektów, które 
nie są opłacalne z handlowego punktu 
widzenia,

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe 
musza pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty bezzwrotnych środków publicznych 
w celu finansowania niektórych projektów, 
które nie są opłacalne z handlowego 
punktu widzenia,

Or. pl
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Poprawka 109
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Punkt La preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze decydującą rolę 
samorządów terytorialnych w zakresie, w 
jakim te podmioty zajmują kluczową 
pozycję w dziedzinie energetyki, ze 
względu na ich uprawnienia w wielu 
działaniach związanych z planowaniem i 
zarządzaniem terytoriami, wydawaniem 
zezwoleń oraz zatwierdzaniem dużych 
projektów infrastrukturalnych, 
inwestycjami, zamówieniami publicznymi 
i produkcją oraz ze względu na to, że ich 
działalność ma bezpośredni wpływ na 
konsumentów,

Or. fr

Poprawka 110
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Punkt La preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że brak 
instrumentów podziału kosztów i korzyści 
w przypadku działań transgranicznych to 
zasadnicza przeszkoda dla rozwoju 
transgranicznych projektów 
infrastrukturalnych,

Or. en



PE460.899v01-00 56/111 AM\861071PL.doc

PL

Poprawka 111
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Punkt La preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że duży wzrost 
produkcji energii odnawialnej w postaci 
energii wiatrowej wymaga zrównoważenia 
przepustowości, na przykład poprzez 
zrównoważenie energii wiatrowej w 
regionie Morza Północnego w oparciu o 
nordycką elektrownię wodną, 
wykorzystując w ten sposób takie 
zrównoważone przepustowości w 
charakterze zielonych baterii dla Europy,

Or. en

Poprawka 112
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt La preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że brak 
instrumentów podziału kosztów i korzyści 
w przypadku działań transgranicznych to 
zasadnicza przeszkoda dla rozwoju 
transgranicznych projektów 
infrastrukturalnych,

Or. en
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Poprawka 113
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla kluczowe znaczenie 
terminowego i pełnego wdrożenia 
obowiązujących przepisów, w tym ram 
regulacyjnych wymaganych w ramach 
trzeciego pakietu dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii;

1. podkreśla, że na władzach publicznych 
spoczywa nadrzędna odpowiedzialność za 
planowanie infrastruktury, tak aby 
realizować cele społeczne i zaspakajać 
potrzeby społeczne; uważa jednak, że 
odpowiednio regulowany rynek służący 
interesowi publicznemu powinien ponosić 
odpowiedzialność za planowanie i 
inwestycje w infrastrukturę energetyczną, 
podkreśla kluczowe znaczenie 
terminowego i pełnego wdrożenia 
obowiązujących przepisów, w tym ram 
regulacyjnych wymaganych w ramach 
trzeciego pakietu dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii, który 
obejmuje podstawowe narzędzia 
niezbędne dla rozwoju infrastruktury 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 114
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla kluczowe znaczenie 
terminowego i pełnego wdrożenia 
obowiązujących przepisów, w tym ram 
regulacyjnych wymaganych w ramach 
trzeciego pakietu dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii;

1. to w głównej mierze na rynku powinna 
spoczywać odpowiedzialność za 
planowanie i inwestycje w infrastrukturę 
energetyczną; w związku z tym podkreśla 
kluczowe znaczenie terminowego i 
pełnego wdrożenia obowiązujących 
przepisów, w tym ram regulacyjnych 
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wymaganych w ramach trzeciego pakietu 
dotyczącego wewnętrznego rynku energii, 
który obejmuje podstawowe narzędzia 
niezbędne dla rozwoju infrastruktury 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 115
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla kluczowe znaczenie 
terminowego i pełnego wdrożenia 
obowiązujących przepisów, w tym ram 
regulacyjnych wymaganych w ramach 
trzeciego pakietu dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii;

1. podkreśla kluczowe znaczenie 
terminowego i pełnego wdrożenia 
obowiązujących przepisów, w tym ram 
regulacyjnych wymaganych w ramach 
trzeciego pakietu dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii, a także 
odpowiedniego zgłaszania inwestycji w 
infrastrukturę energetyczną, oczekując na 
wyroku Trybunału Sprawiedliwości8, tak 
aby uzyskać ogólny obraz ewentualnych 
luk po stronie popytu i podaży, jak 
również przeszkód dla inwestycji;

Or. en

Poprawka 116
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla kluczowe znaczenie 1. podkreśla kluczowe znaczenie 
                                               
8 Sprawa C-490/10 Parlament przeciwko Radzie dotycząca rozporządzenia nr 617/2010 w sprawie zgłaszania 
projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej



AM\861071PL.doc 59/111 PE460.899v01-00

PL

terminowego i pełnego wdrożenia 
obowiązujących przepisów, w tym ram 
regulacyjnych wymaganych w ramach 
trzeciego pakietu dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii;

terminowego i pełnego wdrożenia 
obowiązujących przepisów, w tym ram 
regulacyjnych wymaganych w ramach 
trzeciego pakietu dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii, tak aby 
uczynić krok w stronę zintegrowanego 
rynku europejskiego; ponownie podkreśla 
znaczenie rozdzielenia działań w zakresie 
produkcji i dystrybucji jako najlepszego 
sposobu na zapewnienie uczciwej 
konkurencji na rynku energii oraz 
niższych cen dla konsumentów;

Or. en

Poprawka 117
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla kluczowe znaczenie 
terminowego i pełnego wdrożenia 
obowiązujących przepisów, w tym ram 
regulacyjnych wymaganych w ramach 
trzeciego pakietu dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii;

1. podkreśla kluczowe znaczenie 
terminowego, poprawnego i pełnego 
wdrożenia obowiązujących przepisów, w 
tym ram regulacyjnych wymaganych w 
ramach trzeciego pakietu dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii i w związku z 
tym podkreśla, że proces tworzenia 
wewnętrznego rynku energii powinien 
zostać zakończony do 2014 r., tak aby 
umożliwić swobodny przepływ gazu i 
energii elektrycznej;

Or. en

Poprawka 118
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 
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Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla kluczowe znaczenie 
terminowego i pełnego wdrożenia 
obowiązujących przepisów, w tym ram 
regulacyjnych wymaganych w ramach 
trzeciego pakietu dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii;

1. podkreśla kluczowe znaczenie 
terminowego i pełnego wdrożenia 
obowiązujących przepisów, w tym ram 
regulacyjnych wymaganych w ramach 
trzeciego pakietu dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii, aby zapewnić 
porównywalne warunki konkurencji; 

Or. de

Poprawka 119
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. jest przekonany, że w celu ustalenia 
wymaganego zróżnicowania 
energetycznego pojawia się obecnie 
potrzeba dokładnej wyceny rzeczywistych 
kosztów energii jądrowej, łącznie z 
kosztami konstrukcji, eksploatacji i 
likwidacji elektrowni jądrowych, 
składowania odpadów jądrowych oraz 
usuwania następstw ewentualnych 
katastrof nuklearnych;

Or. lt

Poprawka 120
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. ponownie podkreśla konieczność 
położenia kresu nadmiernemu stosowaniu 
regulowanych taryf ostatecznych oraz 
krajowym zachowaniom 
protekcjonistycznym, ponieważ jest to 
warunek wstępny rzeczywistej integracji 
rynkowej; stosowanie taryf regulowanych 
należy ograniczyć wyłącznie do ochrony 
naprawdę wrażliwych nabywców;

Or. en

Poprawka 121
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla potrzebę przyjęcia 
obowiązującego celu w zakresie połączeń 
wzajemnych na poziomie 10%; wzywa 
Komisję Europejską do przeanalizowania, 
czy cel ten powinien zostać zwiększony po 
2015 r., tak aby uwzględnić niezbędne 
włączenie odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 122
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 2 
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Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że podejście unijne jest 
niezbędne w celu pełnego wykorzystania 
możliwości, jakie daje nowa infrastruktura, 
i podkreśla potrzebę opracowania 
zharmonizowanych metod wyłaniania 
projektów infrastrukturalnych, w oparciu o 
perspektywy ogólnoeuropejskie i 
regionalne oraz optymalizację skutków 
społeczno-gospodarczych i 
środowiskowych;

2. uważa, że podejście unijne jest 
niezbędne w celu pełnego wykorzystania 
możliwości, jakie daje nowa infrastruktura, 
i podkreśla potrzebę opracowania 
zharmonizowanych metod wyłaniania 
projektów infrastrukturalnych, w oparciu o 
optymalne rozwiązania projektowe 
proponowane przez operatorów systemów 
energetycznych;

Or. pl

Poprawka 123
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że podejście unijne jest 
niezbędne w celu pełnego wykorzystania 
możliwości, jakie daje nowa infrastruktura, 
i podkreśla potrzebę opracowania 
zharmonizowanych metod wyłaniania 
projektów infrastrukturalnych, w oparciu o 
perspektywy ogólnoeuropejskie i 
regionalne oraz optymalizację skutków 
społeczno-gospodarczych i 
środowiskowych;

2. uważa, że podejście unijne jest 
niezbędne w celu pełnego wykorzystania 
możliwości, jakie daje nowa infrastruktura, 
i podkreśla potrzebę opracowania 
zharmonizowanych metod wyłaniania 
projektów infrastrukturalnych, 
komplementarnych w stosunku do 
narzędzi planistycznych przewidzianych w 
trzecim pakiecie dotyczącym rynku 
wewnętrznego, w oparciu o perspektywy 
ogólnoeuropejskie i regionalne oraz 
optymalizację skutków społeczno-
gospodarczych i środowiskowych;

Or. en
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Poprawka 124
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że podejście unijne jest 
niezbędne w celu pełnego wykorzystania 
możliwości, jakie daje nowa infrastruktura, 
i podkreśla potrzebę opracowania 
zharmonizowanych metod wyłaniania 
projektów infrastrukturalnych, w oparciu o 
perspektywy ogólnoeuropejskie i 
regionalne oraz optymalizację skutków 
społeczno-gospodarczych i 
środowiskowych;

2. uważa, że podejście unijne, w 
zasadniczym stopniu bazujące na 
poglądach wszystkich zainteresowanych 
stron (państw członkowskich, operatorów 
systemu przesyłowego i organów 
regulacji), jest niezbędne w celu pełnego 
wykorzystania możliwości, jakie daje nowa 
infrastruktura, i podkreśla potrzebę 
opracowania zharmonizowanych metod 
wyłaniania projektów infrastrukturalnych, 
w oparciu o perspektywy 
ogólnoeuropejskie i regionalne oraz 
optymalizację skutków społeczno-
gospodarczych i środowiskowych;

Or. en

Poprawka 125
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że podejście unijne jest 
niezbędne w celu pełnego wykorzystania 
możliwości, jakie daje nowa infrastruktura, 
i podkreśla potrzebę opracowania 
zharmonizowanych metod wyłaniania 
projektów infrastrukturalnych, w oparciu o 
perspektywy ogólnoeuropejskie i 
regionalne oraz optymalizację skutków 
społeczno-gospodarczych i 
środowiskowych;

2. uważa, że podejście unijne jest 
niezbędne w celu pełnego wykorzystania 
możliwości, jakie daje nowa infrastruktura, 
i podkreśla potrzebę opracowania 
zharmonizowanych metod wyłaniania 
projektów infrastrukturalnych zgodnie z 
kierunkiem rozwoju i zasadami rynku 
wewnętrznego. Metoda ta powinna 
bazować na perspektywie 
ogólnoeuropejskiej i regionalnej oraz na 
optymalizacji skutków społeczno-
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gospodarczych i środowiskowych;

Or. en

Poprawka 126
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że podejście unijne jest 
niezbędne w celu pełnego wykorzystania 
możliwości, jakie daje nowa infrastruktura, 
i podkreśla potrzebę opracowania 
zharmonizowanych metod wyłaniania 
projektów infrastrukturalnych, w oparciu o 
perspektywy ogólnoeuropejskie i 
regionalne oraz optymalizację skutków 
społeczno-gospodarczych i 
środowiskowych;

2. uważa, że podejście unijne jest 
niezbędne w celu pełnego wykorzystania 
możliwości, jakie daje nowa infrastruktura, 
i podkreśla potrzebę opracowania 
zharmonizowanych metod wyłaniania 
projektów infrastrukturalnych zgodnie z 
kierunkiem rozwoju i zasadami rynku 
wewnętrznego. Metoda ta powinna 
bazować na perspektywie 
ogólnoeuropejskiej i regionalnej oraz na 
optymalizacji skutków społeczno-
gospodarczych i środowiskowych;

Or. en

Poprawka 127
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że podejście unijne jest 
niezbędne w celu pełnego wykorzystania 
możliwości, jakie daje nowa infrastruktura, 
i podkreśla potrzebę opracowania 
zharmonizowanych metod wyłaniania 
projektów infrastrukturalnych, w oparciu o 
perspektywy ogólnoeuropejskie i 

2. uważa, że podejście unijne jest 
niezbędne w celu pełnego wykorzystania 
możliwości, jakie daje nowa infrastruktura, 
i podkreśla potrzebę opracowania 
zharmonizowanych metod wyłaniania 
projektów infrastrukturalnych, w oparciu o 
perspektywy ogólnoeuropejskie i 
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regionalne oraz optymalizację skutków 
społeczno-gospodarczych i 
środowiskowych;

regionalne niwelujące różnicę, 
uwzględniając optymalizację skutków 
społeczno-gospodarczych i 
środowiskowych;

Or. pl

Poprawka 128
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że podejście unijne jest 
niezbędne w celu pełnego wykorzystania 
możliwości, jakie daje nowa infrastruktura, 
i podkreśla potrzebę opracowania 
zharmonizowanych metod wyłaniania 
projektów infrastrukturalnych, w oparciu o 
perspektywy ogólnoeuropejskie i 
regionalne oraz optymalizację skutków 
społeczno-gospodarczych i 
środowiskowych;

2. uważa, że podejście unijne jest 
niezbędne w celu pełnego wykorzystania 
możliwości, jakie daje nowa infrastruktura, 
i podkreśla możliwość opracowania 
zharmonizowanych metod wyłaniania 
projektów infrastrukturalnych, w oparciu o 
perspektywy ogólnoeuropejskie i 
regionalne oraz optymalizację skutków 
społeczno-gospodarczych i 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 129
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla potrzebę zapewnienia 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
dostaw surowców energetycznych do UE, 
rozwój korzystnych relacji z państwami 
trzecimi, tj. dostawcami surowców 
energetycznych oraz państwami 
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tranzytowymi, poprzez współdziałanie w 
ramach regionalnych i światowych 
systemów transportu surowców 
energetycznych;

Or. pl

Poprawka 130
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. jest zaniepokojony tym, że z powodu 
braku innych środków finansowanie 
wspólnotowe będzie skoncentrowane w 
Europie Zachodniej oraz tym, że 
bezpośrednie i pośrednie pozytywne skutki 
gospodarcze i społeczne inwestycji będę 
skupione w tym regionie;

Or. hu

Poprawka 131
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że dogłębna dywersyfikacja 
dostaw, która obejmuje zarówno 
dywersyfikację tras tranzytu, jak również 
krajów pochodzenia zasobów, powinna 
być celem strategicznym planowania 
infrastruktury energetycznej;

Or. en
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Poprawka 132
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być spójny 
z ogólnymi celami polityki energetycznej 
oraz planem działania UE do roku 2050, a 
także z innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany czy 
system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)) obejmującymi politykę 
efektywności energetycznej (a w 
szczególności wdrożenie przyszłego planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia
energii) oraz możliwy wpływ postępu 
technologicznego i szerzenie inicjatyw w 
zakresie „inteligentnych miast”;

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być 
przejrzysty i spójny z ogólnymi celami 
polityki energetycznej oraz planem 
działania UE do roku 2050, a także z 
innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany czy 
system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)) obejmującymi cele w zakresie 
efektywności energetycznej (a w 
szczególności te niezbędne dla realizacji 
unijnego celu dotyczącego oszczędności 
energii do 2020 r.) oraz możliwy wpływ 
postępu technologicznego i szerzenie 
inicjatyw w zakresie „inteligentnych 
miast”, tak aby promować inwestycje w 
czyste i efektywne energetycznie działania;

Or. en

Poprawka 133
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być spójny 
z ogólnymi celami polityki energetycznej 
oraz planem działania UE do roku 2050, a 
także z innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany czy 

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być spójny 
z nowo przyjętym rozporządzeniem nr 
994/2010/UE ukierunkowanym na 
poprawę bezpieczeństwa dostaw gazu we 
Wspólnocie, jak również z szerszymi 
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system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)) obejmującymi politykę 
efektywności energetycznej (a w 
szczególności wdrożenie przyszłego planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii) oraz możliwy wpływ postępu
technologicznego i szerzenie inicjatyw w 
zakresie „inteligentnych miast”;

celami polityki energetycznej oraz planem 
działania UE do roku 2050, a także z 
innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany czy 
system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)) obejmującymi politykę 
efektywności energetycznej (a w 
szczególności wdrożenie przyszłego planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii) oraz możliwy wpływ postępu 
technologicznego i szerzenie inicjatyw w 
zakresie „inteligentnych miast”;

Or. en

Poprawka 134
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być spójny 
z ogólnymi celami polityki energetycznej 
oraz planem działania UE do roku 2050, a 
także z innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany czy 
system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)) obejmującymi politykę 
efektywności energetycznej (a w 
szczególności wdrożenie przyszłego planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii) oraz możliwy wpływ postępu 
technologicznego i szerzenie inicjatyw w 
zakresie „inteligentnych miast”;

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być spójny 
z ogólnymi celami polityki energetycznej 
oraz planem działania UE do roku 2050, a 
także z innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany czy 
system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)) obejmującymi politykę 
efektywności energetycznej (a w 
szczególności wdrożenie niedawno 
opublikowanego planu działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii oraz 
realizację celu 20%) oraz możliwy wpływ 
postępu technologicznego i szerzenie 
inicjatyw w zakresie „inteligentnych 
miast”;

Or. en



AM\861071PL.doc 69/111 PE460.899v01-00

PL

Poprawka 135
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być spójny 
z ogólnymi celami polityki energetycznej 
oraz planem działania UE do roku 2050, a 
także z innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany czy 
system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)) obejmującymi politykę 
efektywności energetycznej (a w 
szczególności wdrożenie przyszłego planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii) oraz możliwy wpływ postępu 
technologicznego i szerzenie inicjatyw w 
zakresie „inteligentnych miast”;

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być spójny 
z ogólnymi celami polityki energetycznej 
oraz planem działania UE do roku 2050, a 
także z innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany, 
odnawialne źródła energii czy system 
handlu uprawnieniami do emisji (ETS)) 
obejmującymi politykę efektywności 
energetycznej (a w szczególności 
wdrożenie przyszłego planu działania na 
rzecz racjonalizacji zużycia energii) oraz 
możliwy wpływ postępu technologicznego, 
szczególnie w odniesieniu do 
odnawialnych źródeł energii i szerzenia 
inicjatyw w zakresie inteligentnych sieci 
oraz „inteligentnych miast”;

Or. en

Poprawka 136
Yannick Jadot, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być spójny 
z ogólnymi celami polityki energetycznej 
oraz planem działania UE do roku 2050, a 
także z innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany czy 

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być spójny 
z ogólnymi celami polityki energetycznej 
oraz planem działania UE do roku 2050, a 
także z innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany czy 
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system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)) obejmującymi politykę 
efektywności energetycznej (a w 
szczególności wdrożenie przyszłego planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii) oraz możliwy wpływ postępu 
technologicznego i szerzenie inicjatyw w 
zakresie „inteligentnych miast”;

system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)) obejmującymi politykę 
efektywności energetycznej (a w 
szczególności wdrożenie przyszłego planu 
na rzecz racjonalizacji zużycia energii) 
oraz możliwy wpływ postępu 
technologicznego, coraz większą rolę 
pojazdów elektrycznych i szerzenie 
inicjatyw w zakresie „inteligentnych 
miast”;

Or. en

Poprawka 137
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być spójny 
z ogólnymi celami polityki energetycznej 
oraz planem działania UE do roku 2050, a 
także z innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany czy 
system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)) obejmującymi politykę 
efektywności energetycznej (a w 
szczególności wdrożenie przyszłego planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii) oraz możliwy wpływ postępu 
technologicznego i szerzenie inicjatyw w 
zakresie „inteligentnych miast”;

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być spójny 
z ogólnymi celami polityki energetycznej 
oraz planem działania UE do roku 2050, a 
także z innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany czy 
system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)), polityką efektywności 
energetycznej (a w szczególności 
wdrożenie przyszłego planu działania na 
rzecz racjonalizacji zużycia energii), jak 
również uwzględniać możliwy wpływ 
postępu technologicznego, szerzenie 
inicjatyw w zakresie „inteligentnych 
miast” oraz zasadę bezpieczeństwa dostaw;

Or. en
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Poprawka 138
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być spójny 
z ogólnymi celami polityki energetycznej 
oraz planem działania UE do roku 2050, a 
także z innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany czy 
system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)) obejmującymi politykę 
efektywności energetycznej (a w 
szczególności wdrożenie przyszłego planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii) oraz możliwy wpływ postępu 
technologicznego i szerzenie inicjatyw w 
zakresie „inteligentnych miast”;

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być spójny 
z ogólnymi celami polityki energetycznej 
oraz planem działania UE do roku 2050, a 
także z innymi dziedzinami polityki 
unijnej, takimi jak transport, sektor 
budowlany czy system handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS), polityka 
efektywności energetycznej (a w 
szczególności wdrożenie przyszłego planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii), możliwy wpływ postępu 
technologicznego i szerzenie inicjatyw w 
zakresie „inteligentnych miast”;

Or. en

Poprawka 139
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być spójny 
z ogólnymi celami polityki energetycznej 
oraz planem działania UE do roku 2050, a 
także z innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany czy 
system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)) obejmującymi politykę 
efektywności energetycznej (a w 

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być spójny 
z ogólnymi celami polityki energetycznej 
oraz planem działania UE do roku 2050, a 
także z innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany czy 
system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)) obejmującymi politykę 
efektywności energetycznej (a w 



PE460.899v01-00 72/111 AM\861071PL.doc

PL

szczególności wdrożenie przyszłego planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii) oraz możliwy wpływ postępu 
technologicznego i szerzenie inicjatyw w 
zakresie „inteligentnych miast”;

szczególności wdrożenie przyszłego planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii) oraz możliwy wpływ postępu 
technologicznego i szerzenie inicjatyw w 
zakresie „inteligentnych miast” oraz 
„inteligentnych regionów”;

Or. en

Poprawka 140
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być spójny 
z ogólnymi celami polityki energetycznej 
oraz planem działania UE do roku 2050, a 
także z innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany czy 
system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)) obejmującymi politykę 
efektywności energetycznej (a w 
szczególności wdrożenie przyszłego planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii) oraz możliwy wpływ postępu 
technologicznego i szerzenie inicjatyw w 
zakresie „inteligentnych miast”;

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być 
przejrzysty i spójny z ogólnymi celami 
polityki energetycznej oraz planem 
działania UE do roku 2050, a także z 
innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany czy 
system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)) obejmującymi politykę 
efektywności energetycznej (a w 
szczególności wdrożenie przyszłego planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii) oraz możliwy wpływ postępu 
technologicznego i szerzenie inicjatyw w 
zakresie „inteligentnych miast”;

Or. en

Poprawka 141
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 3 
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być spójny 
z ogólnymi celami polityki energetycznej 
oraz planem działania UE do roku 2050, a 
także z innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany czy 
system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)) obejmującymi politykę 
efektywności energetycznej (a w 
szczególności wdrożenie przyszłego planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii) oraz możliwy wpływ postępu 
technologicznego i szerzenie inicjatyw w 
zakresie „inteligentnych miast”;

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia 
przyjęty do oceny infrastruktury 
energetycznej na rok 2020 musi być spójny 
z ogólnymi celami polityki energetycznej 
oraz planem działania UE do roku 2050, a 
także z innymi dziedzinami polityki unijnej 
(takimi jak transport, sektor budowlany czy 
system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS)) obejmującymi politykę 
efektywności energetycznej (a w 
szczególności wdrożenie planu działania 
na rzecz racjonalizacji zużycia energii) 
oraz możliwy wpływ postępu 
technologicznego i szerzenie inicjatyw w 
zakresie „inteligentnych miast”;

Or. en

Poprawka 142
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla konieczność wdrażania 
aktualnych strategii politycznych i 
regulacji, tak aby lepiej wykorzystywać 
istniejącą infrastrukturę z korzyścią dla 
europejskiego konsumenta; wzywa 
Komisję i Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki do 
bardziej ścisłego monitorowania 
wdrażania na szczeblu krajowym takich 
przepisów, jak te dotyczące zasady „czas 
niewykorzystany jest stracony”;

Or. en
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Poprawka 143
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zaleca ustanowienie celów 
średniookresowych na lata 2030 i 2040 
wspartych długookresową oceną wpływu, 
które powinny bazować na dodatkowych 
założeniach podstawowych, takich jak cele 
w zakresie oszczędności energii, redukcji 
emisji CO2, a także rozwoju 
technologicznego;

Or. en

Poprawka 144
Yannick Jadot> w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do opracowania w 
ramach planu działania w dziedzinie 
energii do 2050 r. co najmniej jednego 
scenariusza ukierunkowanego na 
gospodarkę w pełni bazującą na 
odnawialnych źródłach energii;

Or. en

Poprawka 145
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 4 
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Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potrzebę określenia, wedle 
hierarchii ważności, w jakim przypadku 
infrastruktura mogłaby zostać ograniczona 
za pośrednictwem polityki efektywności 
energetycznej, gdzie istniejąca 
infrastruktura może zostać udoskonalona 
lub zmodernizowana oraz gdzie potrzebna 
jest nowa infrastruktura, która może zostać
zbudowana obok infrastruktury już 
istniejącej;

4. podkreśla potrzebę określenia, wedle 
hierarchii ważności oraz kryterium 
niezawodności funkcjonowania, w jakim 
przypadku infrastruktura powinna być
ograniczona za pośrednictwem polityki 
efektywności energetycznej, kiedy
istniejąca infrastruktura powinna być
udoskonalona lub zmodernizowana oraz 
kiedy potrzebna jest nowa infrastruktura, 
która powinna być zbudowana niezależnie 
od infrastruktury już istniejącej;

Or. pl

Poprawka 146
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potrzebę określenia, wedle 
hierarchii ważności, w jakim przypadku 
infrastruktura mogłaby zostać 
ograniczona za pośrednictwem polityki 
efektywności energetycznej, gdzie 
istniejąca infrastruktura może zostać 
udoskonalona lub zmodernizowana oraz 
gdzie potrzebna jest nowa infrastruktura, 
która może zostać zbudowana obok 
infrastruktury już istniejącej;

4. podkreśla potrzebę określenia, wedle 
hierarchii ważności, gdzie istniejąca 
infrastruktura krajowa i transgraniczna 
może zostać udoskonalona lub 
zmodernizowana oraz gdzie potrzebna jest 
nowa infrastruktura, która może zostać 
zbudowana obok infrastruktury już 
istniejącej;

Or. en
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Poprawka 147
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potrzebę określenia, wedle 
hierarchii ważności, w jakim przypadku 
infrastruktura mogłaby zostać 
ograniczona za pośrednictwem polityki 
efektywności energetycznej, gdzie 
istniejąca infrastruktura może zostać 
udoskonalona lub zmodernizowana oraz 
gdzie potrzebna jest nowa infrastruktura, 
która może zostać zbudowana obok 
infrastruktury już istniejącej;

4. podkreśla potrzebę określenia, wedle 
hierarchii ważności, gdzie istniejąca 
infrastruktura może zostać udoskonalona 
lub zmodernizowana oraz gdzie potrzebna 
jest nowa infrastruktura, która może zostać 
zbudowana obok infrastruktury już 
istniejącej;

Or. en

Poprawka 148
Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potrzebę określenia, wedle 
hierarchii ważności, w jakim przypadku 
infrastruktura mogłaby zostać ograniczona 
za pośrednictwem polityki efektywności 
energetycznej, gdzie istniejąca 
infrastruktura może zostać udoskonalona 
lub zmodernizowana oraz gdzie potrzebna 
jest nowa infrastruktura, która może zostać 
zbudowana obok infrastruktury już 
istniejącej;

4. podkreśla potrzebę określenia, wedle 
hierarchii ważności, w jakim przypadku 
infrastruktura mogłaby zostać pominięta 
lub ograniczona za pośrednictwem polityki 
efektywności energetycznej, gdzie 
istniejąca infrastruktura może zostać 
udoskonalona lub zmodernizowana oraz 
gdzie potrzebna jest nowa infrastruktura, 
która może zostać zbudowana obok już 
istniejącej infrastruktury 
elektroenergetycznej lub transportowej;

Or. en
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Poprawka 149
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potrzebę określenia, wedle 
hierarchii ważności, w jakim przypadku 
infrastruktura mogłaby zostać ograniczona 
za pośrednictwem polityki efektywności 
energetycznej, gdzie istniejąca 
infrastruktura może zostać udoskonalona 
lub zmodernizowana oraz gdzie potrzebna 
jest nowa infrastruktura, która może zostać 
zbudowana obok infrastruktury już 
istniejącej;

4. podkreśla potrzebę określenia, wedle 
hierarchii ważności i efektywności pod 
względem kosztów, w jakim przypadku 
infrastruktura mogłaby zostać ograniczona 
za pośrednictwem polityki efektywności 
energetycznej, gdzie istniejąca 
infrastruktura może zostać udoskonalona 
lub zmodernizowana oraz gdzie potrzebna 
jest nowa infrastruktura, która może zostać 
zbudowana obok infrastruktury już 
istniejącej;

Or. de

Poprawka 150
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. nalega, by Komisja dokonała oceny 
możliwości uwzględnienia w ramach 
priorytetów infrastruktury energetycznej 
projektów, które zwiększyłyby 
bezpieczeństwo istniejącej podstawowej 
infrastruktury energetycznej w Europie 
(rurociągi gazowe i naftowe, sieci 
elektryczne, elektrownie jądrowe, 
terminale LNG itd.) w przypadku awarii, a 
także klęsk żywiołowych i katastrof 
powodowanych przez człowieka;

Or. en
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Poprawka 151
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa, że można osiągnąć 
ograniczenie zużycia energii i emisji 
zanieczyszczających oraz zwiększenie 
efektywności energetycznej poprzez 
wdrożenie programów zwiększających 
efektywność energetyczną w sektorze 
budowlanym i transportowym;

Or. ro

Poprawka 152
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wskazuje na znaczenie identyfikacji 
ewentualnych przyszłych luk między 
popytem i podażą energii, jak również 
potencjalnych przyszłych braków w 
infrastrukturze produkcyjnej i 
przesyłowej;

Or. en

Poprawka 153
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa do wprowadzenia 
europejskiego podatku od emisji 
dwutlenku węgla w odniesieniu do tych 
emisji, które nie są objęte systemem 
handlu uprawnieniami do emisji, tak aby 
zmniejszyć emisje i przenieść obciążenie 
podatkowe z pracy na zanieczyszczenie;

Or. en

Poprawka 154
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 4b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4b. uważa, że modernizacja i 
udoskonalenie wydajności miejskich sieci 
grzewczych i chłodzących muszą być 
unijnym priorytetem i powinny znaleźć 
odzwierciedlenie i wsparcie zarówno w 
odniesieniu do przeglądu istniejących ram 
finansowych, jak i w przyszłej 
perspektywie finansowej; 

Or. ro

Poprawka 155
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 4b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4b. podkreśla znaczenie harmonizacji 
modelu rynku UE z rozwojem wspólnych 
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europejskich systemów infrastruktury, tak 
aby zapewnić zarządzanie wewnętrznymi 
europejskimi połączeniami wzajemnymi i 
połączeniami wzajemnymi z państwami 
trzecimi;

Or. en

Poprawka 156
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że rozwój infrastruktury 
elektroenergetycznej między UE a krajami 
trzecimi może stworzyć ryzyko ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
zwiększyć to ryzyko tam, gdzie już ono 
występuje; nawołuje Komisję do 
przedstawienia w razie konieczności 
środków w celu uregulowania tej kwestii 
w postaci mechanizmu uwzględniającego 
koszty emisji ditlenku węgla lub 
wprowadzenia wymogu zgodności z 
dyrektywą UE 2009/28/WE;

5. uważa, że rozwój infrastruktury 
elektroenergetycznej między UE a krajami 
trzecimi może stworzyć ryzyko importu 
niestabilności sieci; w związku z tym 
wzywa operatorów sieci, organy 
regulacyjne, w tym ACER, oraz Komisję
do stworzenia, w ramach współpracy z 
operatorami sieci oraz władzami państwa 
trzecich, warunków do niezbędnej 
stabilności sieci, aby zapewnić w ten 
sposób włączenie krajów sąsiadujących w 
wewnętrzny rynek energii UE, co jest 
konieczne do osiągnięcia celów 
związanych ze zwiększeniem 
wykorzystania energii odnawialnej;

Or. de

Poprawka 157
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 5 
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Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że rozwój infrastruktury 
elektroenergetycznej między UE a krajami 
trzecimi może stworzyć ryzyko ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych oraz
zwiększyć to ryzyko tam, gdzie już ono 
występuje; nawołuje Komisję do 
przedstawienia w razie konieczności 
środków w celu uregulowania tej kwestii 
w postaci mechanizmu uwzględniającego 
koszty emisji ditlenku węgla lub 
wprowadzenia wymogu zgodności z 
dyrektywą UE 2009/28/WE;

5. uważa, że kompatybilność infrastruktury 
elektroenergetycznej UE z 
infrastrukturami krajów trzecich może 
zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne 
krajów członkowskich;

Or. pl

Poprawka 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że rozwój infrastruktury 
elektroenergetycznej między UE a krajami 
trzecimi może stworzyć ryzyko ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
zwiększyć to ryzyko tam, gdzie już ono 
występuje; nawołuje Komisję do 
przedstawienia w razie konieczności 
środków w celu uregulowania tej kwestii 
w postaci mechanizmu uwzględniającego 
koszty emisji ditlenku węgla lub 
wprowadzenia wymogu zgodności z 
dyrektywą UE 2009/28/WE;

5. uważa, że rozwój infrastruktury 
elektroenergetycznej między UE a krajami 
trzecimi może stworzyć ryzyko ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
zwiększyć to ryzyko tam, gdzie już ono
występuje; nawołuje Komisję do 
dokonania oceny tej ewentualności oraz 
do przedstawienia w razie konieczności 
środków, w oparciu o które UE mogłaby 
skutecznie podjąć tę kwestię;

Or. en
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Poprawka 159
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że rozwój infrastruktury 
elektroenergetycznej między UE a krajami 
trzecimi może stworzyć ryzyko ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
zwiększyć to ryzyko tam, gdzie już ono 
występuje; nawołuje Komisję do 
przedstawienia w razie konieczności 
środków w celu uregulowania tej kwestii w 
postaci mechanizmu uwzględniającego 
koszty emisji ditlenku węgla lub 
wprowadzenia wymogu zgodności z 
dyrektywą UE 2009/28/WE;

5. uważa, że rozwój infrastruktury 
elektroenergetycznej między UE a krajami 
trzecimi może stworzyć ryzyko ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
zwiększyć to ryzyko tam, gdzie już ono 
występuje; nawołuje Komisję do 
przedstawienia w razie konieczności 
środków w celu uregulowania tej kwestii 
na przykład w postaci mechanizmu 
uwzględniającego koszty emisji ditlenku 
węgla lub wprowadzenia wymogu 
zgodności z dyrektywą UE 2009/28/WE, 
tak aby promować infrastrukturę 
elektroenergetyczną przeznaczoną 
wyłącznie do przywozu energii 
odnawialnej;

Or. en

Poprawka 160
Theodoros Skylakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że rozwój infrastruktury 
elektroenergetycznej między UE a krajami 
trzecimi może stworzyć ryzyko ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
zwiększyć to ryzyko tam, gdzie już ono 
występuje; nawołuje Komisję do 
przedstawienia w razie konieczności 
środków w celu uregulowania tej kwestii w 
postaci mechanizmu uwzględniającego 

5. uważa, że rozwój infrastruktury 
elektroenergetycznej między UE a krajami 
trzecimi, a w niektórych przypadkach 
istniejąca infrastruktura 
elektroenergetyczna może stworzyć 
ryzyko ucieczki emisji gazów 
cieplarnianych oraz zwiększyć to ryzyko 
tam, gdzie już ono występuje; nawołuje 
Komisję do przedstawienia w razie 



AM\861071PL.doc 83/111 PE460.899v01-00

PL

koszty emisji ditlenku węgla lub 
wprowadzenia wymogu zgodności z 
dyrektywą UE 2009/28/WE;

konieczności środków w celu 
uregulowania tej kwestii w postaci 
mechanizmu uwzględniającego koszty 
emisji ditlenku węgla lub wprowadzenia 
wymogu zgodności z dyrektywą UE 
2009/28/WE;

Or. en

Poprawka 161
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla potrzebę rozwoju 
infrastruktury inteligentnych sieci 
elektrycznych, które mogą przyjmować 
energię wyprodukowaną na szczeblu 
lokalnym i regionalnym z odnawialnych 
źródeł i tym samym zapewnić 
infrastrukturę konieczną do używania 
pojazdów elektrycznych; 

Or. ro

Poprawka 162
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy skoncentrować się 
w większym stopniu na wewnętrznych 
systemach przesyłu, które znacznie 
przyczyniają się do integracji rynków 
energii oraz do zlikwidowania tzw. wysp 
energetycznych i ograniczeń w przesyle;

6. podkreśla, że należy skoncentrować się 
w większym stopniu na wewnętrznych 
systemach przesyłu oraz na utworzeniu 
prawdziwych połączeń transgranicznych, 
które znacznie przyczyniają się do 
integracji rynków energii oraz do 
zlikwidowania tzw. wysp energetycznych i 
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ograniczeń w przesyle; podkreśla w 
związku z tym znaczenie zapewnienia w 
całej UE, nawet w regionach oddalonych, 
odpowiedniego systemu dostaw i 
sprawiedliwych cen;

Or. fr

Poprawka 163
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy skoncentrować się 
w większym stopniu na wewnętrznych 
systemach przesyłu, które znacznie 
przyczyniają się do integracji rynków 
energii oraz do zlikwidowania tzw. wysp 
energetycznych i ograniczeń w przesyle;

6. podkreśla, że należy skoncentrować się 
w większym stopniu na wewnętrznych 
systemach przesyłu, które znacznie 
przyczyniają się do integracji rynków 
energii oraz do zlikwidowania tzw. wysp 
energetycznych i ograniczeń w przesyle; 
jest zdania, że Europa musi zbudować 
infrastrukturę dającą techniczny dostęp 
do przynajmniej dwóch różnych źródeł 
dostaw tak, by gaz był transportowany w 
dwóch różnych kierunkach;

Or. lt

Poprawka 164
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy skoncentrować się 
w większym stopniu na wewnętrznych 
systemach przesyłu, które znacznie 
przyczyniają się do integracji rynków 
energii oraz do zlikwidowania tzw. wysp 

6. podkreśla, że należy skoncentrować się 
w większym stopniu na wewnętrznych 
systemach przesyłu, które znacznie 
przyczyniają się do integracji rynków 
energii oraz do usuwania wewnętrznych 
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energetycznych i ograniczeń w przesyle; ograniczeń, które mają wpływ na cały 
europejski system energetyczny;

Or. en

Poprawka 165
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy skoncentrować się 
w większym stopniu na wewnętrznych 
systemach przesyłu, które znacznie 
przyczyniają się do integracji rynków 
energii oraz do zlikwidowania tzw. wysp 
energetycznych i ograniczeń w przesyle;

6. podkreśla, że należy skoncentrować się 
w większym stopniu na wewnętrznych 
systemach przesyłu, które znacznie 
przyczyniają się do integracji rynków 
energii, przenikania systemów 
generowania energii odnawialnej i 
systemów bezpieczeństwa oraz do 
zlikwidowania tzw. wysp energetycznych i 
ograniczeń w przesyle;

Or. en

Poprawka 166
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy skoncentrować się 
w większym stopniu na wewnętrznych 
systemach przesyłu, które znacznie 
przyczyniają się do integracji rynków 
energii oraz do zlikwidowania tzw. wysp 
energetycznych i ograniczeń w przesyle;

6. podkreśla, że należy skoncentrować się 
w większym stopniu na inwestycjach w 
wewnętrzne systemy przesyłu, które mają 
kluczowe znacznie dla integracji rynków 
energii oraz do zlikwidowania tzw. wysp 
energetycznych i ograniczeń w przesyle;

Or. en
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Poprawka 167
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy skoncentrować się 
w większym stopniu na wewnętrznych 
systemach przesyłu, które znacznie 
przyczyniają się do integracji rynków 
energii oraz do zlikwidowania tzw. wysp 
energetycznych i ograniczeń w przesyle;

6. podkreśla, że należy skoncentrować się 
na wewnętrznych systemach przesyłu, 
które znacznie przyczyniają się do 
integracji rynków energii oraz do 
zlikwidowania tzw. wysp energetycznych i 
ograniczeń w przesyle;

Or. en

Poprawka 168
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy skoncentrować się 
w większym stopniu na wewnętrznych 
systemach przesyłu, które znacznie 
przyczyniają się do integracji rynków 
energii oraz do zlikwidowania tzw. wysp 
energetycznych i ograniczeń w przesyle;

6. podkreśla, że należy skoncentrować się 
na wewnętrznych systemach przesyłu, 
które znacznie przyczyniają się do 
integracji rynków energii oraz do 
zlikwidowania tzw. wysp energetycznych i 
ograniczeń w przesyle;

Or. en

Poprawka 169
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla potrzebę rozwoju w Europie 
Południowo-Wschodniej dodatkowych 
zdolności połączeń i połączeń 
międzysystemowych do celów 
produkcyjnych, aby zwiększyć przepływ 
energii pomiędzy państwami Europy 
Południowo-Wschodniej i Środkowej;

Or. ro

Poprawka 170
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina o znaczeniu dostosowania 
europejskiej infrastruktury do 
szczególnych warunków przesyłu nowych 
rodzajów energii oraz o konieczności 
zastąpienia obecnych instalacji, zanim 
staną się przestarzałe;

Or. fr

Poprawka 171
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla potrzebę tworzenia nowej 
infrastruktury energetycznej, które 
zlikwiduje wyspy energetyczne oraz 
zależność od jednego dostawcy i zwiększy 
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bezpieczeństwo dostaw;

Or. en

Poprawka 172
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że różnice historyczne w 
rozwoju sieci gazowej i energetycznej 
stanowią zasadniczą przeszkodę przy 
wdrażaniu w Europie Środkowej unijnych 
mechanizmów antykryzysowych 
przewidzianych w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
994/2010 w sprawie środków 
zapewniających bezpieczeństwo dostaw 
gazu ziemnego, a także zasad 
wewnętrznego rynku energii;

Or. en

Poprawka 173
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o ustanowienie środków 
zapewniających odpowiednie zachęty dla 
operatorów systemu przesyłowego, tak aby 
rozważyli oni możliwość tworzenia linii 
międzysystemowych w kontekście 
regionalnym i europejskim, a ich plany 
inwestycyjne bazowały na społeczno-
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ekonomicznych efektach energetycznych 
linii międzysystemowych nie zaś na czystej 
ekonomice przedsięwzięcia, co pozwoli 
uniknąć niedoinwestowania w zakresie 
zdolności przesyłowych;

Or. en

Poprawka 174
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Daniel Caspary, Werner Langen, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję do przedstawienia do 
końca 2011 r. propozycji rozwiązań 
konfliktów w zakresie realizacji celów, 
opisanych przez europejskiego 
koordynatora Georga Wilhelma 
Adamowitscha w trzecim sprawozdaniu 
rocznym z dnia 15.11.2010 r. i 
odnoszących się na przykład do konfliktu 
pomiędzy pilną potrzebą budowy 
niezbędnej infrastruktury a sztywnymi 
przepisami w zakresie ochrony 
środowiska;

Or. de

Poprawka 175
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca uwagę na to, że istniejące 
ustalenia dotyczące współpracy 
międzyregionalnej w Europie stanowią 
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szansę dla rozwoju i zwiększania zakresu 
transgranicznych projektów dotyczących 
infrastruktury energetycznej, szczególnie 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł 
energii, oraz wzywa do użycia w tym celu 
tych instrumentów (euroregiony, EUWT);

Or. nl

Poprawka 176
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o wprowadzeniu „testów 
warunków skrajnych” w przypadku 
elektrowni jądrowych w Europie; uważa, 
że w przyszłości niezbędne będą inicjatywy 
legislacyjne w celu ustanowienia unijnych 
ram bezpieczeństwa jądrowego, tak aby w 
sposób ciągły podnosić standardy 
bezpieczeństwa w Europie;

Or. en

Poprawka 177
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. inicjatywy regionalne powinny być 
pogłębiane i dalej rozwijane, gdyż 
najlepiej odzwierciedlają specyfikę 
uwarunkowania pracy systemu 
energetycznego w poszczególnym regionie 
(np. strukturę źródeł wytwórczych w 
regionie, energetykę wiatrową, 
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ograniczenia sieciowe, dostępność źródeł);

Or. pl

Poprawka 178
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
właściwe projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej, powinien on również 
zawierać priorytety, które powinny być 
realizowane, aby osiągnąć cele UE w 
dziedzinie energii i klimatu;

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
właściwe projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej i gazowej, powinien
on również zawierać priorytety, które 
powinny być realizowane, aby osiągnąć 
cele UE w dziedzinie energii i klimatu; w 
związku z tym przepustowość połączeń 
wzajemnych należy rozpatrywać na tym 
samym poziomie co cele „20-20-20”, a 
TYNDP należy rozumieć jako instrument 
służący monitorowaniu zgodności z celem 
w zakresie połączeń wzajemnych na 
poziomie 10%;

Or. en

Poprawka 179
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
właściwe projekty dotyczące 
infrastruktury elektroenergetycznej, 

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
właściwe projekty dotyczące infrastruktury
elektroenergetycznej i gazowej, które 
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powinien on również zawierać priorytety, 
które powinny być realizowane, aby 
osiągnąć cele UE w dziedzinie energii i 
klimatu;

powinny stanowić podstawę do wyboru
projektów realizowanych w ramach EIP;

Or. de

Poprawka 180
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
właściwe projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej, powinien on również 
zawierać priorytety, które powinny być 
realizowane, aby osiągnąć cele UE w 
dziedzinie energii i klimatu;

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
właściwe projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej bez ingerencji w 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
powinien on również zawierać priorytety, 
które powinny być realizowane, aby 
osiągnąć cele UE w dziedzinie energii i 
klimatu;

Or. en

Poprawka 181
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
właściwe projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej, powinien on również 
zawierać priorytety, które powinny być 
realizowane, aby osiągnąć cele UE w 
dziedzinie energii i klimatu;

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
właściwe projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej, powinien on również 
zawierać priorytety, które powinny być tak
realizowane, aby można było osiągnąć 
środowiskowe i socjalne cele UE;
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Or. pl

Poprawka 182
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
właściwe projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej, powinien on również 
zawierać priorytety, które powinny być 
realizowane, aby osiągnąć cele UE w 
dziedzinie energii i klimatu;

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
właściwe projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej i gazowej, powinien 
on również przyczyniać się do 
ustanawiania priorytetów, które powinny 
być realizowane, aby osiągnąć cele UE w 
dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 183
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
właściwe projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej, powinien on również 
zawierać priorytety, które powinny być 
realizowane, aby osiągnąć cele UE w 
dziedzinie energii i klimatu;

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
właściwe projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej, powinien on również 
uwzględniać i przyczyniać się do realizacji 
celów UE w dziedzinie energii i klimatu;

Or. en
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Poprawka 184
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni plan 
rozwoju sieci (TYNDP) określa właściwe 
projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej, powinien on również
zawierać priorytety, które powinny być 
realizowane, aby osiągnąć cele UE w 
dziedzinie energii i klimatu;

8. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci (TYNDP) musi określać właściwe 
projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej i gazowej, a także 
zawierać priorytety, które powinny być 
realizowane, aby osiągnąć cele UE w 
dziedzinie energii i klimatu;

Or. fr

Poprawka 185
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
właściwe projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej, powinien on również 
zawierać priorytety, które powinny być 
realizowane, aby osiągnąć cele UE w 
dziedzinie energii i klimatu;

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
właściwe projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej i gazowej, powinien 
on również zawierać priorytety, które 
powinny być realizowane, aby osiągnąć 
cele UE w dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 186
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 8 
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Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
właściwe projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej, powinien on również 
zawierać priorytety, które powinny być 
realizowane, aby osiągnąć cele UE w 
dziedzinie energii i klimatu;

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
właściwe projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej i gazowej, powinien 
on również zawierać priorytety, które 
powinny być realizowane, aby osiągnąć 
cele UE w dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 187
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
właściwe projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej, powinien on również 
zawierać priorytety, które powinny być 
realizowane, aby osiągnąć cele UE w 
dziedzinie energii i klimatu;

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
właściwe projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej i gazowej, powinien 
on również zawierać priorytety, które 
powinny być realizowane, aby osiągnąć 
cele UE w dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 188
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci (TYNDP) określa 
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właściwe projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej, powinien on również 
zawierać priorytety, które powinny być 
realizowane, aby osiągnąć cele UE w 
dziedzinie energii i klimatu;

właściwe projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej i gazowej, powinien 
on również zawierać priorytety, które 
powinny być realizowane, aby osiągnąć 
cele UE w dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 189
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

9. w celu lepszego zarządzania 
planowaniem unijnej infrastruktury 
elektroenergetycznej i gazowej, wzywa 
Komisję do przedstawienia aktualnie 
takich propozycji, które poprawią 
przejrzystość i udział społeczeństwa w 
zakresie określania priorytetów sektora 
energetycznego;

Or. pl

Poprawka 190
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
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infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

Or. de

Poprawka 191
Alajos Mészáros

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych; nalega też, by wszystkie 
państwa członkowskie w ramach 
współpracy regionalnej poszerzały swoją 
infrastrukturę dostaw gazu zgodnie z 
załącznikiem IV do rozporządzenia UE nr 
994/2010;

Or. en
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Poprawka 192
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych; uważa, że publikacja 
danych na temat planowania 
technicznego ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia takiego udziału;

Or. en

Poprawka 193
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego i gazowego, 
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ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

niezależnych ekspertów, organizacji 
konsumenckich i pozarządowych;

Or. de

Poprawka 194
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora przemysłowego i energetycznego, 
niezależnych ekspertów, organizacji 
konsumenckich i pozarządowych;

Or. en

Poprawka 195
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
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społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora gazowego i energetycznego, 
niezależnych ekspertów, organizacji 
konsumenckich i pozarządowych;

Or. en

Poprawka 196
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej,
gazowej i naftowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

Or. en

Poprawka 197
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 

9. Nie dotyczy wersji polskiej
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infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

Or. en

Poprawka 198
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Poprawka 199
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 9 
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Projekt rezolucji Poprawka

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

9. Nie dotyczy wersji polskiej

Or. en

Poprawka 200
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora przemysłowego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

Or. en
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Poprawka 201
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

9. w celu lepszego zarządzania w
przyszłości przedsięwzięciami z zakresu 
unijnej infrastruktury elektroenergetycznej 
i gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

Or. en

Poprawka 202
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości planowaniem unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

9. w celu lepszego zarządzania w 
przyszłości priorytetami w zakresie unijnej 
infrastruktury elektroenergetycznej i 
gazowej, wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji w 
zakresie poprawy przejrzystości i udziału 
społeczeństwa w określaniu priorytetów w 
ramach szerszego procesu przewidującego 
udział zainteresowanych stron, w tym 
sektora energetycznego, niezależnych 
ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;
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Or. en

Poprawka 203
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że należy zwrócić uwagę na 
kwestię prawa własności do infrastruktury 
energetycznej UE przysługujące 
przedsiębiorstwom zagranicznym lub ich 
jednostkom zależnym, które nie posiadają 
przejrzystej struktury zarządczej i 
podlegają nadmiernym wpływom 
zagranicznych rządów; wzywa Komisję do 
przedstawienia propozycji dotyczących 
ustanowienia odpowiednich prawnych i 
instytucjonalnych środków ochronnych, 
szczególnie w odniesieniu do dostępu do 
publicznego finansowania UE;

Or. en

Poprawka 204
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP stanowi wkład do
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej i gazu w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej; 
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Energetyki i Komisji Europejskiej; podkreśla, że to podejście oddolne należy 
uzupełnić dobrze ustrukturyzowanym 
oglądem zstępującym z perspektywy 
europejskiej;

Or. en

Poprawka 205
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki przy uwzględnieniu 
odpowiednich przepisów trzeciego pakietu 
dotyczącego wewnętrznego rynku energii;

Or. de

Poprawka 206
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
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przesyłu energii elektrycznej w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

przesyłu energii elektrycznej w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego przy uwzględnieniu 
odpowiednich przepisów trzeciego pakietu 
dotyczącego wewnętrznego rynku energii 
oraz pod nadzorem Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

Or. de

Poprawka 207
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP oraz Regionalne Plany 
Inwestycyjne powinny stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej i gazu w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

Or. pl

Poprawka 208
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
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rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej i gazu w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 209
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej i gazu w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 210
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 
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europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej i gazu w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 211
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej i gazu w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 212
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej w 

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej i gazu w 
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długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 213
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej i gazu w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 214
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu gazu i energii elektrycznej w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
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ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 215
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju 
europejskiej infrastruktury służącej do 
przesyłu energii elektrycznej w 
długoterminowej perspektywie planowania 
europejskiego oraz pod nadzorem Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci/TYNDP powinien stanowić 
zasadniczą podstawę rotacyjnego 
programu rozwoju europejskiej 
infrastruktury służącej do przesyłu energii 
elektrycznej w długoterminowej 
perspektywie planowania europejskiego 
oraz pod nadzorem Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 216
Fiona Hall, Britta Thomsen, Yannick Jadot, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że Agencja ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, jak 
również krajowe organy regulacyjne 
(KOR) przed zatwierdzeniem inwestycji 
infrastrukturalnych powinny ustanawiać 
konkretne wytyczne, aby w odniesieniu do 
poszczególnych projektów weryfikować, 
czy można spełnić wymogi 
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infrastrukturalne w bardziej efektywny 
sposób w oparciu o środki efektywności po 
stronie popytu na energię;

Or. en


