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Poprawka 217
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za 
priorytetową uznana została sieć basenu 
Morza Północnego będąca istotną 
składową przyszłej europejskiej supersieci; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie ich 
zarysu Parlamentowi Europejskiemu do 
roku 2014;

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za 
priorytetową uznana została sieć basenu 
Morza Północnego, połączenia 
międzysystemowe w Europie Południowo-
Zachodniej oraz połączenia w Europie 
Środkowo-Wschodniej i Europie 
Południowo-Wschodniej, będące istotną 
składową przyszłej europejskiej supersieci; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie ich 
zarysu Parlamentowi Europejskiemu do 
roku 2014; podkreśla znaczenie 
połączenia międzysystemowego z Europą 
Środkowo-Wschodnią dla integracji 
odnawialnych źródeł energii z tego 
regionu z przyszłą w pełni europejską 
supersiecią;

Or. en

Poprawka 218
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 11 
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Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za 
priorytetową uznana została sieć basenu 
Morza Północnego będąca istotną 
składową przyszłej europejskiej supersieci; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie ich 
zarysu Parlamentowi Europejskiemu do 
roku 2014;

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii, jak również integracja 
nowych sposobów wykorzystania energii 
elektrycznej, w szczególności pojazdów z 
napędem elektrycznym lub hybrydowym,
jest kluczowa dla pomyślnej realizacji 
ogólnych celów w dziedzinie energii oraz 
wyraża zadowolenie, że za priorytetową 
uznana została sieć basenu Morza 
Północnego będąca istotną składową 
przyszłej europejskiej supersieci; zauważa 
znaczenie budowania zintegrowanej 
morskiej sieci na Morzu Północnym w 
celu optymalizacji łączności, odporności 
systemu, elastyczności operacyjnej oraz w 
celu ograniczenia kosztów; zwraca się do 
Komisji o przeprowadzenie konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi 
podmiotami w celu szybszej identyfikacji 
tzw. autostrad energetycznych oraz o 
przedstawienie ich zarysu Parlamentowi 
Europejskiemu do roku 2014;

Or. en

Poprawka 219
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za 
priorytetową uznana została sieć basenu 

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii, a także integracji nowych 
zastosowań energii elektrycznej, np. w 
pojazdach elektrycznych lub 
hybrydowych, jest kluczowa dla pomyślnej 
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Morza Północnego będąca istotną 
składową przyszłej europejskiej supersieci; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie ich 
zarysu Parlamentowi Europejskiemu do 
roku 2014;

realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za 
priorytetową uznana została sieć basenu 
Morza Północnego, dzięki której te cele 
mogą zostać osiągnięte; zwraca się do 
Komisji o przeprowadzenie konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi 
podmiotami w celu szybszej identyfikacji 
tzw. autostrad energetycznych oraz o 
przedstawienie ich zarysu Parlamentowi 
Europejskiemu do roku 2014 na podstawie 
analizy kosztów i korzyści takich 
rozwiązań infrastrukturalnych w ujęciu 
społeczno-gospodarczym;

Or. fr

Poprawka 220
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że poprawa budowania
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za 
priorytetową uznana została sieć basenu 
Morza Północnego będąca istotną 
składową przyszłej europejskiej supersieci; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie ich 
zarysu Parlamentowi Europejskiemu do 
roku 2014;

11. podkreśla, że poprawa infrastruktury w 
celu racjonalnej integracji odnawialnych 
źródeł energii wiatrowej z terenu basenu 
Morza Północnego oraz Morza 
Bałtyckiego w kierunku południowym ma 
istotne znaczenie dla pomyślnej realizacji 
ogólnych celów w dziedzinie energii; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie ich 
zarysu Parlamentowi Europejskiemu do 
roku 2014;

Or. pl
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Poprawka 221
Alejo Vidal-Quadras, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za 
priorytetową uznana została sieć basenu 
Morza Północnego będąca istotną 
składową przyszłej europejskiej supersieci; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie ich 
zarysu Parlamentowi Europejskiemu do 
roku 2014;

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury przesyłu i dystrybucji w celu 
skutecznej i inteligentnej integracji 
odnawialnych źródeł energii, jak również 
integracja nowych sposobów 
wykorzystania energii elektrycznej, w 
szczególności pojazdów z napędem 
elektrycznym lub hybrydowym, jest 
kluczowa dla pomyślnej realizacji 
ogólnych celów w dziedzinie energii oraz 
wyraża zadowolenie, że za priorytetową 
uznana została sieć basenu Morza 
Północnego będąca istotną składową 
przyszłej europejskiej supersieci; zwraca 
się do Komisji o przeprowadzenie 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie ich 
zarysu Parlamentowi Europejskiemu do 
roku 2014;

Or. en

Poprawka 222
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za 

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jak również integracja 
nowych sposobów wykorzystania energii 
elektrycznej, w szczególności pojazdów z 
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priorytetową uznana została sieć basenu 
Morza Północnego będąca istotną 
składową przyszłej europejskiej supersieci; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie ich 
zarysu Parlamentowi Europejskiemu do 
roku 2014;

napędem elektrycznym lub hybrydowym, 
jest kluczowa dla pomyślnej realizacji 
ogólnych celów w dziedzinie energii oraz 
wyraża zadowolenie, że za priorytetową 
uznana została sieć basenu Morza 
Północnego będąca istotną składową 
przyszłej europejskiej supersieci; zwraca 
się do Komisji o przeprowadzenie 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie ich 
zarysu Parlamentowi Europejskiemu do 
roku 2013;

Or. en

Poprawka 223
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za
priorytetową uznana została sieć basenu 
Morza Północnego będąca istotną 
składową przyszłej europejskiej supersieci; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie ich 
zarysu Parlamentowi Europejskiemu do 
roku 2014;

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za
priorytetowe uznane zostały sieć basenu 
Morza Północnego, korytarz południowo-
zachodni i inne projekty pilotażowe, które 
mają być wsparte przez Komisję, a które 
zostały wskazane przez Forum Florenckie 
jako istotne składowe przyszłej 
europejskiej supersieci; zwraca się do 
Komisji o przeprowadzenie konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi 
podmiotami w celu szybszej identyfikacji 
tzw. autostrad energetycznych oraz o 
przedstawienie ich zarysu Parlamentowi 
Europejskiemu do roku 2014;

Or. en
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Poprawka 224
Theodoros Skylakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za 
priorytetową uznana została sieć basenu 
Morza Północnego będąca istotną 
składową przyszłej europejskiej supersieci; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie ich 
zarysu Parlamentowi Europejskiemu do 
roku 2014;

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za 
priorytetową uznana została sieć basenu 
Morza Północnego będąca istotną 
składową przyszłej europejskiej supersieci; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie ich 
zarysu Parlamentowi Europejskiemu do 
roku 2014, nie wykluczając żadnego 
obszerniejszego terytorium europejskiego 
z odnośnego zarysu i planowania;

Or. en

Poprawka 225
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za 
priorytetową uznana została sieć basenu 

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za 
priorytetową uznana została sieć basenu 
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Morza Północnego będąca istotną 
składową przyszłej europejskiej supersieci; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie ich 
zarysu Parlamentowi Europejskiemu do 
roku 2014;

Morza Północnego będąca istotną 
składową przyszłej europejskiej supersieci; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie 
Parlamentowi Europejskiemu do roku 2014
ich zarysu, w którym w jak największym 
stopniu uwzględnione zostaną szczególne 
warunki przesyłu energii ze źródeł 
odnawialnych, np. energii słonecznej lub 
wiatrowej;

Or. fr

Poprawka 226
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za 
priorytetową uznana została sieć basenu 
Morza Północnego będąca istotną 
składową przyszłej europejskiej supersieci; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie ich 
zarysu Parlamentowi Europejskiemu do 
roku 2014;

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi 
podmiotami w celu szybszej identyfikacji 
tzw. autostrad energetycznych oraz o 
przedstawienie ich zarysu Parlamentowi 
Europejskiemu do roku 2014;

Or. en
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Poprawka 227
Niki Tzavela, Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za
priorytetową uznana została sieć basenu 
Morza Północnego będąca istotną 
składową przyszłej europejskiej supersieci; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie ich 
zarysu Parlamentowi Europejskiemu do 
roku 2014;

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za
priorytetowe uznane zostały sieć basenu 
Morza Północnego oraz pierścień 
śródziemnomorski, będące istotnymi 
składowymi przyszłej europejskiej 
supersieci; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi 
podmiotami w celu szybszej identyfikacji 
tzw. autostrad energetycznych oraz o 
przedstawienie ich zarysu Parlamentowi 
Europejskiemu do roku 2014;

Or. en

Poprawka 228
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za 
priorytetową uznana została sieć basenu 
Morza Północnego będąca istotną 
składową przyszłej europejskiej supersieci; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 

11. podkreśla, że poprawa budowania 
infrastruktury w celu skutecznej i 
inteligentnej integracji odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej 
realizacji ogólnych celów w dziedzinie 
energii oraz wyraża zadowolenie, że za 
priorytetową uznana została sieć basenu 
Morza Północnego będąca istotną 
składową przyszłej europejskiej supersieci; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
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konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie ich 
zarysu Parlamentowi Europejskiemu do 
roku 2014;

konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
szybszej identyfikacji tzw. autostrad 
energetycznych oraz o przedstawienie ich 
zarysu Parlamentowi Europejskiemu do 
końca roku 2012;

Or. nl

Poprawka 229
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że rozwój infrastruktury 
systemów ogrzewania i chłodzenia (tj. 
systemów ciepłowniczych) oraz 
transformacja infrastruktury systemów 
ogrzewania opartych na paliwach 
kopalnych w infrastrukturę opartą na 
energii odnawialnej w znacznej mierze 
pomogłyby osiągnąć cele UE w zakresie 
dostaw energii i redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, w szczególności na 
obszarach miejskich; a zatem wzywa 
Komisję do przedstawienia ambitnej 
strategii dla sektora systemów ogrzewania 
i chłodzenia;

Or. en

Poprawka 230
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zaznacza, że integracja odnawialnych 
źródeł energii może prowadzić do 
powstania nierówności na szczeblu 
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lokalnym, co zmusza do poszukiwania 
nowych, skutecznych i elastycznych
sposobów wykorzystywania i 
utrzymywania w dobrym stanie sieci 
elektroenergetycznych; w związku z tym 
podkreśla kluczowe znaczenie 
inteligentnych sieci oraz elastycznej 
dystrybucji dla zwiększania opłacalności 
wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii nowej generacji oraz 
mikrokogeneracji;

Or. fr

Poprawka 231
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że ponieważ integracja 
energii odnawialnej może spowodować 
lokalne nierówności, musimy znaleźć 
nowe, skuteczne i elastyczne sposoby 
obsługiwania i utrzymania sieci 
elektrycznych; w tej kwestii wskazuje na 
kluczową rolę inteligentnych sieci i 
elastycznej dystrybucji w zwiększaniu
opłacalności wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych energii oraz 
mikrogeneracji;

Or. en

Poprawka 232
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję do poczynienia 
dalszych kroków w kierunku stworzenia 
warunków dla ukierunkowanego na 
Europę połączenia jej potencjału 
morskiego; uważa, że integracja 
potencjałów Morza Północnego, Morza 
Bałtyckiego i Morza Czarnego jest istotna 
dla rozwoju europejskiego wewnętrznego 
rynku energii;

Or. en

Poprawka 233
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że potrzebna jest spójna 
polityka przekrojowa w odniesieniu do 
infrastruktur sieci energetycznych i ich 
związku z ramami morskiego planowania 
przestrzennego, która może być również 
przydatna w uwzględnianiu dużych 
projektów morskich elektrowni 
wiatrowych w strategii ogólnej;

Or. en

Poprawka 234
Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla wyzwania, jakie dla 
obsługi systemu wynikają z integracji 
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wytwarzania energii odnawialnej; 
podkreśla potrzebę nowego, skutecznego, 
inteligentnego zarządzania siecią za 
pomocą inteligentnych sieci, elastycznej 
dystrybucji i inteligentnych systemów 
pomiarowych;

Or. en

Poprawka 235
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. przypomina jednak Komisji, że każde 
państwo członkowskie powinno również 
otrzymać wsparcie, aby było producentem 
i konsumentem energii odnawialnej, 
zarówno z powodów bezpieczeństwa, jak i 
z powodów ekonomicznych;

Or. en

Poprawka 236
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zachęca Komisję do przyspieszenia 
prac nad „Platformą autostrad 
elektroenergetycznych”, wspartą w 
ostatnim czasie przez Forum Florenckie;

Or. en
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Poprawka 237
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 11b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11b. jest zdania, że Unia powinna również 
skupić się na modernizacji sieci UE i 
wsparciu państw członkowskich w ramach 
tego zadania, zwłaszcza w Europie 
Środkowo-Wschodniej, gdzie sieć jest 
najsłabsza; w tym kontekście podkreśla, że
tworzenie ogromnych projektów w 
zakresie energii odnawialnej jest bez 
znaczenia, jeśli sieci, które mają być 
podłączone, są zbyt stare, by przesyłać 
nimi tę nową energię;

Or. en

Poprawka 238
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; podkreśla potrzebę
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony, oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 
terminali LNG/ CNG;

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; w świetle tego wyraża 
zadowolenie z powodu określenia jako 
priorytetowego szybkiego otwarcia 
korytarza południowego, który przetrze 
szlak stopniowemu rozwojowi nowego 
szlaku importowego w stronę UE;
podkreśla potrzebę prawidłowego 
wdrożenia wymogów elastyczności w 
infrastrukturze gazowej, zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia nr 
994/2010, w szczególności w celu 
zapewnienia przesyłu w obie strony, oraz 
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podkreśla, że infrastruktura gazowa 
powinna być rozwijana przy pełnym 
uwzględnieniu terminali LNG/ CNG;

Or. en

Poprawka 239
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; podkreśla potrzebę
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony, oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 
terminali LNG/ CNG;

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; w świetle tego wyraża 
zadowolenie z powodu określenia jako 
priorytetowego szybkiego otwarcia 
korytarza południowego, który przetrze 
szlak stopniowemu rozwojowi nowego 
szlaku importowego w stronę UE;
podkreśla potrzebę prawidłowego 
wdrożenia wymogów elastyczności w 
infrastrukturze gazowej, zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia nr 
994/2010, w szczególności w celu 
zapewnienia przesyłu w obie strony, oraz 
podkreśla, że infrastruktura gazowa 
powinna być rozwijana przy pełnym 
uwzględnieniu terminali LNG/ CNG;

Or. en

Poprawka 240
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 12 
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Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony, oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 
terminali LNG/ CNG;

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw, 
dla przyczyniania się do lepszego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii i dzięki temu dla ograniczenia 
zależności energetycznej; podkreśla 
potrzebę wprowadzenia dodatkowych 
wymogów elastyczności w infrastrukturze 
gazowej, w szczególności w celu 
zapewnienia przesyłu w obie strony i 
połączeń międzysystemowych, oraz 
podkreśla, że infrastruktura gazowa 
powinna być rozwijana przy pełnym 
uwzględnieniu terminali LNG/ CNG, jak 
również miejsc składowania;

Or. en

Poprawka 241
Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie skutecznej
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony, oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 
terminali LNG/ CNG;

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw, 
dla przyczyniania się do lepszego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii i dzięki temu dla ograniczenia 
zależności energetycznej; podkreśla 
potrzebę wprowadzenia dodatkowych 
wymogów elastyczności w infrastrukturze 
gazowej, w szczególności w celu 
zapewnienia przesyłu w obie strony i 
połączeń międzysystemowych oraz 
podkreśla, że infrastruktura gazowa 
powinna być rozwijana przy pełnym 
uwzględnieniu terminali LNG/ CNG, jak 
również miejsc składowania;
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Or. en

Poprawka 242
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony, oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 
terminali LNG/ CNG;

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 
terminali LNG/ CNG; wyraża zadowolenie 
z powodu określenia jako priorytetowego 
utworzenia osi gazowej Północ–Południe 
w Europie Środkowej;

Or. en

Poprawka 243
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony, oraz podkreśla, że 

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej i szlaków dla 
zwiększenia różnorodności i 
bezpieczeństwa dostaw oraz ograniczenia 
zależności energetycznej; podkreśla 
potrzebę wprowadzenia dodatkowych 
wymogów elastyczności w infrastrukturze 
gazowej, w szczególności w celu 
zapewnienia przesyłu w obie strony, oraz 
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infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 
terminali LNG/ CNG;

podkreśla, że infrastruktura gazowa 
powinna być rozwijana przy pełnym 
uwzględnieniu terminali LNG/ CNG oraz 
podziemnych miejsc składowania jako 
elementów torujących drogę dla centrów 
handlu gazem i dywersyfikacji źródeł 
pochodzenia;

Or. en

Poprawka 244
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony, oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 
terminali LNG/ CNG;

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony, oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 
terminali LNG/ CNG, aby osiągnąć wysoki 
stopień elastyczności opcji dostaw;

Or. nl

Poprawka 245
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności energetycznej 
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energetycznej; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony, oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 
terminali LNG/ CNG;

z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeby 
drastycznego ograniczenia emisji z 
sektora energetycznego do roku 2050; 
podkreśla potrzebę wprowadzenia 
dodatkowych wymogów elastyczności w 
infrastrukturze gazowej, w szczególności w 
celu zapewnienia przesyłu w obie strony, 
oraz podkreśla, że infrastruktura gazowa 
powinna być rozwijana przy pełnym 
uwzględnieniu terminali LNG/ CNG;

Or. en

Poprawka 246
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony, oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 
terminali LNG/ CNG;

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności energetycznej 
z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeby
drastycznego ograniczenia emisji z 
sektora energetycznego do roku 2050; 
podkreśla potrzebę wprowadzenia 
dodatkowych wymogów elastyczności w 
infrastrukturze gazowej, w szczególności w 
celu zapewnienia przesyłu w obie strony, 
oraz podkreśla, że infrastruktura gazowa 
powinna być rozwijana przy pełnym 
uwzględnieniu terminali LNG/ CNG;

Or. en

Poprawka 247
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 12 
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Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony, oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 
terminali LNG/ CNG;

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej, na przykład poprzez rozwój 
zielonego gazu; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony, oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 
terminali LNG/ CNG;

Or. en

Poprawka 248
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony, oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 
terminali LNG/ CNG;

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, 
jak przewiduje rozporządzenie nr 
994/2010, w szczególności w celu 
zapewnienia przesyłu w obie strony, oraz 
podkreśla, że infrastruktura gazowa 
powinna być rozwijana przy pełnym 
uwzględnieniu terminali LNG/ CNG;

Or. de
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Poprawka 249
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony, oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 
terminali LNG/ CNG;

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony, oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 
terminali LNG/ CNG i statków 
transportowych LNG/CNG;

Or. en

Poprawka 250
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony, oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony, oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 
terminali LNG/ CNG oraz podziemnego 
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terminali LNG/ CNG; magazynowania gazu;

Or. fr

Poprawka 251
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności i bezpieczeństwa dostaw 
oraz ograniczenia zależności 
energetycznej; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów 
elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu 
w obie strony, oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być 
rozwijana przy pełnym uwzględnieniu 
terminali LNG/ CNG;

12. podkreśla znaczenie skutecznej 
infrastruktury gazowej dla zwiększenia 
różnorodności koszyka energetycznego i 
bezpieczeństwa dostaw oraz ograniczenia 
zależności energetycznej; podkreśla 
potrzebę wprowadzenia dodatkowych 
wymogów elastyczności w infrastrukturze 
gazowej, w szczególności w celu 
zapewnienia przesyłu w obie strony, oraz 
podkreśla, że infrastruktura gazowa 
powinna być rozwijana przy pełnym 
uwzględnieniu terminali LNG/ CNG;

Or. fr

Poprawka 252
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. z zadowoleniem przyjmuje wypowiedź 
Komisji, zgodnie z którą gaz będzie 
odgrywał istotną rolę jako paliwo 
zapasowe; zwraca jednak uwagę, że 
również inne źródła energii oraz sposoby 
magazynowania energii będą musiały 
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przyjąć taką rolę, aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw; potwierdza, że 
bezpieczne i tanie dostawy energii wciąż 
będą oparte na szerokim koszyku 
energetycznym;

Or. de

Poprawka 253
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zauważa, że w odróżnieniu od 
wszystkich innych inwestycji w 
infrastrukturę, do których UE zamierza 
zachęcać, gazowe połączenia 
międzysystemowe i miejsca składowania, 
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
bezpieczeństwa dostaw gazu z 2009 roku, 
są infrastrukturą obowiązkową; zwraca 
się do Komisji o ocenę, czy istnieje 
potrzeba dofinansowania ze strony UE 
ulepszeń infrastruktury wymaganych na 
mocy rozporządzenia z 2009r.;

Or. en

Poprawka 254
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. popiera przeprowadzenie oceny 
wpływu w odniesieniu do konkretnych 
inwestycji w skroplony gaz ziemny (LNG), 
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która uwzględnia przewidywane skutki dla 
cen gazu ziemnego, których długotrwały 
rozwój jest trudny do przewidzenia, na 
przykład ze względu na koszty budowy i 
utrzymania oraz korzyści z wahań siły 
przetargowej;

Or. hu

Poprawka 255
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla znaczenie strategicznego 
położenia regionu Morza Czarnego, 
zwłaszcza w odniesieniu do zabezpieczenia 
i dywersyfikacji źródeł energetycznych UE 
i dróg dostaw z uwagi na bliskie 
sąsiedztwo Morza Kaspijskiego, Bliskiego 
Wschodu i Azji Środkowej;

Or. ro

Poprawka 256
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że żaden region, w tym 
także regiony wyspiarskie, państw 
członkowskich UE nie powinien 
pozostawać odizolowany od europejskich 
sieci gazu i energii elektrycznej po 2015r. 
a jego bezpieczeństwo energetyczne nie 
powinno być zagrożone ze względu na 
brak odpowiednich połączeń;
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Or. en

Poprawka 257
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla potrzebę promowania 
południowego korytarza zwiększającego 
bezpieczeństwo dostaw UE; uważa, że 
takie projekty, jak rurociąg Nabucco, są 
projektami priorytetowymi dla UE;

Or. en

Poprawka 258
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 12b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12b. przyznaje, że region Morza Czarnego 
ma znaczenie geostrategiczne dla 
bezpieczeństwa energetycznego UE, w 
szczególności w odniesieniu do 
dywersyfikacji dostaw energii, połączenia 
Europy z obszarem Morza Kaspijskiego, 
Bliskim Wschodem i Azją Środkową; 
podkreśla potrzebę zacieśnienia
wielostronnej współpracy w sektorze 
energii w regionie Morza Czarnego i 
rozwoju własnej infrastruktury 
energetycznej;

Or. en
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Poprawka 259
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 12b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12b. uważa, że należy koniecznie 
rozbudować porty UE na Morzu Czarnym, 
w tym terminale gazowe i naftowe, oraz 
intermodalną infrastrukturę 
transportową, tak aby usprawnić usługi w 
zakresie transportu węglowodorów w tym 
regionie;

Or. ro

Poprawka 260
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt 12c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12c. podkreśla, że południowy korytarz 
gazowy ma istotne znaczenie dla 
skuteczniejszego zapewniania dostaw 
energii do UE oraz stanowi dla Europy 
wartość dodaną; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie oraz ich partnerów do 
wspierania i przyspieszenia realizacji 
takich projektów jak gazociąg Nabucco, 
które łącznie z innymi mniejszymi 
przedsięwzięciami: gazociągiem 
transadriatyckim (TAP), paneuropejskim 
rurociągiem naftowym (PEOP), 
połączeniami międzysystemowymi Turcja–
Grecja–Włochy (ITGI) i Azerbejdżan–
Gruzja–Rumunia (AGRI) mają wysoki 
priorytet dla UE; 

Or. ro
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Poprawka 261
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że Komisja nie poświęciła 
dotychczas niezbędnej uwagi rozwojowi 
infrastruktury dla niekonwencjonalnych 
źródeł gazu w odniesieniu do kwestii 
prawnych, oceny cyklu życia i skutków dla 
środowiska; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie dogłębnej oceny tej 
kwestii;

13. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie dogłębnej oceny
potencjałów i zagrożeń wiążących się ze 
stosowaniem niekonwencjonalnych źródeł 
gazu w UE z uwzględnieniem 
różnorodnych metod wydobycia, a także 
rozwijających się technologii;

Or. de

Poprawka 262
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że Komisja nie poświęciła 
dotychczas niezbędnej uwagi rozwojowi
infrastruktury dla niekonwencjonalnych 
źródeł gazu w odniesieniu do kwestii 
prawnych, oceny cyklu życia i skutków dla 
środowiska; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie dogłębnej oceny tej 
kwestii;

13. uważa, że rozwój infrastruktury dla 
niekonwencjonalnych źródeł gazu może 
pomóc w zmniejszeniu zależności Europy 
od obcych źródeł gazu; sądzi jednak, że 
Komisja nie poświęciła temu dotychczas 
niezbędnej uwagi w odniesieniu do kwestii 
prawnych, oceny cyklu życia i skutków dla 
środowiska; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie dogłębnej oceny tej 
kwestii; zachęca te państwa członkowskie, 
w których aktualnie prowadzone są prace 
w zakresie rezerw gazu łupkowego, by 
zacieśniły współpracę w tym zakresie, w 
tym także w kierunku wypracowania 
standardów cementowania i odlewania 
studni;

Or. en
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Poprawka 263
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że Komisja nie poświęciła 
dotychczas niezbędnej uwagi rozwojowi 
infrastruktury dla niekonwencjonalnych 
źródeł gazu w odniesieniu do kwestii 
prawnych, oceny cyklu życia i skutków dla 
środowiska; zwraca się do Komisji o
przeprowadzenie dogłębnej oceny tej 
kwestii;

13. uważa, że Komisja nie poświęciła 
dotychczas niezbędnej uwagi rozwojowi 
infrastruktury dla niekonwencjonalnych 
źródeł gazu poprzez ocenę dostępnych 
rezerw, kwestii prawnych, ocenę cyklu 
życia i skutków dla środowiska oraz 
ekonomicznej rentowności, które należy 
przeprowadzić; zwraca się do Komisji o
przyspieszenie prac nad tą kwestią i 
włączenie wyników oceny do wszelkich 
przyszłych długoterminowych strategii 
Unii;

Or. en

Poprawka 264

Yannick Jadot w imienu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że Komisja nie poświęciła 
dotychczas niezbędnej uwagi rozwojowi 
infrastruktury dla niekonwencjonalnych 
źródeł gazu w odniesieniu do kwestii 
prawnych, oceny cyklu życia i skutków dla 
środowiska; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie dogłębnej oceny tej 
kwestii;

13. uważa, że przed podjęciem 
jakichkolwiek dalszych działań, Komisja
powinna przeprowadzić dogłębną ocenę
niekonwencjonalnych źródeł gazu w 
odniesieniu do kwestii prawnych, oceny 
cyklu życia i skutków dla środowiska;

Or. en
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Poprawka 265
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że Komisja nie poświęciła 
dotychczas niezbędnej uwagi rozwojowi 
infrastruktury dla niekonwencjonalnych 
źródeł gazu w odniesieniu do kwestii 
prawnych, oceny cyklu życia i skutków dla 
środowiska; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie dogłębnej oceny tej 
kwestii;

13. uważa, że Komisja nie poświęciła 
dotychczas niezbędnej uwagi rozwojowi 
infrastruktury dla niekonwencjonalnych 
źródeł gazu w odniesieniu do kwestii 
prawnych, oceny cyklu życia i skutków dla 
środowiska; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie dogłębnej oceny tej 
kwestii w oparciu o zasadę równego i 
przejrzystego traktowania pierwotnych 
źródeł energii niezależnie od technologii 
stosowanej do jej wydobycia;

Or. en

Poprawka 266
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że Komisja nie poświęciła 
dotychczas niezbędnej uwagi rozwojowi 
infrastruktury dla niekonwencjonalnych 
źródeł gazu w odniesieniu do kwestii 
prawnych, oceny cyklu życia i skutków dla 
środowiska; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie dogłębnej oceny tej 
kwestii;

13. uważa, że Komisja nie poświęciła 
dotychczas niezbędnej uwagi rozwojowi 
infrastruktury dla niekonwencjonalnych 
źródeł gazu w odniesieniu do oceny 
potencjału tych źródeł energii, ich cyklu 
życia i skutków dla środowiska; zwraca się 
do Komisji o przeprowadzenie dogłębnej 
oceny tej kwestii oraz rozważenie –na 
podstawie tej oceny – ewentualnych 
kwestii prawnych;

Or. en
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Poprawka 267
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że Komisja nie poświęciła 
dotychczas niezbędnej uwagi rozwojowi
infrastruktury dla niekonwencjonalnych 
źródeł gazu w odniesieniu do kwestii 
prawnych, oceny cyklu życia i skutków dla 
środowiska; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie dogłębnej oceny tej 
kwestii;

13. uważa, że Komisja powinna poddać 
dogłębnej ocenie rozwój infrastruktury dla 
niekonwencjonalnych źródeł gazu w 
odniesieniu do kwestii prawnych, oceny 
cyklu życia i skutków dla środowiska, 
przed podjęciem jakichkolwiek nowych 
decyzji lub działań w tej kwestii;

Or. en

Poprawka 268
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że Komisja nie poświęciła 
dotychczas niezbędnej uwagi rozwojowi 
infrastruktury dla niekonwencjonalnych 
źródeł gazu w odniesieniu do kwestii 
prawnych, oceny cyklu życia i skutków dla 
środowiska; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie dogłębnej oceny tej 
kwestii;

13. uważa, że Komisja nie poświęciła 
dotychczas niezbędnej uwagi rozwojowi 
infrastruktury dla niekonwencjonalnych 
źródeł gazu w odniesieniu do kwestii 
prawnych, nowych rozwiązań 
technologicznych, oceny cyklu życia i 
skutków dla środowiska; zwraca się do 
Komisji o przeprowadzenie dogłębnej 
oceny tej kwestii;

Or. pl
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Poprawka 269
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że Komisja nie poświęciła 
dotychczas niezbędnej uwagi rozwojowi 
infrastruktury dla niekonwencjonalnych 
źródeł gazu w odniesieniu do kwestii 
prawnych, oceny cyklu życia i skutków dla 
środowiska; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie dogłębnej oceny tej 
kwestii;

13. uważa, że Komisja nie poświęciła 
dotychczas niezbędnej uwagi rozwojowi 
infrastruktury dla zrównoważonych 
niekonwencjonalnych źródeł gazu w 
odniesieniu do kwestii prawnych, oceny 
cyklu życia i skutków dla środowiska; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
dogłębnej oceny tej kwestii;

Or. en

Poprawka 270
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że Komisja nie poświęciła 
dotychczas niezbędnej uwagi rozwojowi 
infrastruktury dla niekonwencjonalnych 
źródeł gazu w odniesieniu do kwestii 
prawnych, oceny cyklu życia i skutków dla 
środowiska; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie dogłębnej oceny tej 
kwestii;

13. uważa, że Komisja nie poświęciła 
dotychczas niezbędnej uwagi rozwojowi 
infrastruktury dla zrównoważonych 
niekonwencjonalnych źródeł gazu w 
odniesieniu do kwestii prawnych, oceny 
cyklu życia i skutków dla środowiska; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
dogłębnej oceny tej kwestii;

Or. en

Poprawka 271
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. uważa iż, pomimo że obniżenie 
emisyjności gospodarki doprowadzi do 
stopniowego zmniejszenia wykorzystania 
energii pochodzącej z paliw kopalnych, 
ropa naftowa pozostanie istotną częścią 
dostaw energii UE przez wiele lat, dlatego 
też należy utrzymać konkurencyjną 
europejską infrastrukturę transportu i 
rafinacji ropy naftowej w okresie 
przejściowym w celu zapewnienia 
bezpiecznych i przystępnych cenowo 
dostaw do konsumentów UE;

Or. en

Poprawka 272
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla potrzebę wsparcia badań 
geologicznych w celu oszacowania 
potencjału istniejących złóż i możliwości 
wydobycia i eksploatacji gazu z 
alternatywnych źródeł w Europie co 
przyspieszy rozwój technologiczny w 
dziedzinie eksploatacji gazu ziemnego ze 
źródeł alternatywnych;

Or. pl

Poprawka 273
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy) 



PE462.547v01-00 34/108 AM\861992PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zwraca się do Komisji o podjęcie prac 
w kierunku dywersyfikacji i zapewnienia 
bezpieczeństwa źródeł ropy naftowej oraz 
gazu; uważa, że Komisja powinna również 
ocenić możliwość osi ropy naftowej 
Północ–Południe oraz przedłużenia 
rurociągu naftowego Odessa–Brody;

Or. en

Poprawka 274
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zauważa znaczenie i przydatność 
gazu łupkowego jako źródła 
niekonwencjonalnego gazu;

Or. en

Poprawka 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 13b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

13b. uważa, że w długiej perspektywie 
wydobycie gazu ziemnego ze źródeł 
niekonwencjonalnych może przyczynić się 
do zmniejszenia stopnia uzależnienia 
państw członkowskich od importu gazu
spoza UE;

Or. pl
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Poprawka 276
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 13b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

13b. zwraca się do Komisji o ocenę 
potrzeby nowego rozporządzenia w 
sprawie bezpieczeństwa dostaw ropy 
naftowej na wzór rozporządzenia w 
sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu;

Or. en

Poprawka 277
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie zintegrowanego 
planowania w zakresie infrastruktury 
energetycznej dla rolnictwa oraz 
niewielkich źródeł energii na obszarach 
wiejskich, gdyż sprzyja ono decentralizacji 
wytwarzania energii oraz rozwojowi 
obszarów wiejskich;

14. podkreśla znaczenie zintegrowanego 
planowania w zakresie infrastruktury 
energetycznej dla rolnictwa oraz 
niewielkich źródeł energii na obszarach 
wiejskich, gdyż sprzyja ono decentralizacji 
wytwarzania energii oraz rozwojowi 
obszarów wiejskich i podkreśla znaczenie 
priorytetowego dostępu do sieci dla 
odnawialnych źródeł energii, jak 
przedstawiono w zarysie w dyrektywie UE 
2009/28/WE;

Or. en
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Poprawka 278
Fiona Hall, Yannick Jadot, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie zintegrowanego 
planowania w zakresie infrastruktury 
energetycznej dla rolnictwa oraz 
niewielkich źródeł energii na obszarach 
wiejskich, gdyż sprzyja ono decentralizacji 
wytwarzania energii oraz rozwojowi 
obszarów wiejskich;

14. podkreśla znaczenie zintegrowanego 
planowania w zakresie infrastruktury 
energetycznej dla rolnictwa oraz 
niewielkich źródeł energii na obszarach 
wiejskich, gdyż sprzyja ono decentralizacji 
wytwarzania energii oraz rozwojowi 
obszarów wiejskich i podkreśla znaczenie 
priorytetowego dostępu do sieci dla 
odnawialnych źródeł energii, jak 
przedstawiono w zarysie w dyrektywie UE 
2009/28/WE;

Or. en

Poprawka 279
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie zintegrowanego 
planowania w zakresie infrastruktury 
energetycznej dla rolnictwa oraz 
niewielkich źródeł energii na obszarach 
wiejskich, gdyż sprzyja ono decentralizacji
wytwarzania energii oraz rozwojowi 
obszarów wiejskich;

14. podkreśla znaczenie zintegrowanego 
planowania w zakresie infrastruktury 
energetycznej dla rolnictwa oraz 
niewielkich źródeł energii na obszarach 
wiejskich, gdyż umożliwia ono 
decentralizację wytwarzania energii oraz
uczestnictwo w rynku;

Or. en
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Poprawka 280
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie zintegrowanego 
planowania w zakresie infrastruktury 
energetycznej dla rolnictwa oraz 
niewielkich źródeł energii na obszarach 
wiejskich, gdyż sprzyja ono decentralizacji 
wytwarzania energii oraz rozwojowi 
obszarów wiejskich;

14. podkreśla znaczenie na szczeblu 
krajowym zintegrowanego planowania w 
zakresie infrastruktury energetycznej dla 
rolnictwa oraz niewielkich źródeł energii 
na obszarach wiejskich, gdyż sprzyja ono 
decentralizacji wytwarzania energii oraz 
rozwojowi obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 281
Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie infrastruktury na 
poziomie dystrybucji oraz rolę 
„prosumentów” i operatorów sieci 
dystrybucji w włączenia
zdecentralizowanych produktów 
energetycznych do systemu;

15. podkreśla znaczenie infrastruktury na 
poziomie dystrybucji oraz rolę 
„prosumentów” i operatorów sieci 
dystrybucji w włączenia 
zdecentralizowanych produktów 
energetycznych i skutecznych działań 
dotyczących zarządzania popytem na 
energię do systemu; podkreśla, że 
nienadanie wyższego priorytetu 
zarządzaniu popytem w sposób istotny 
zmniejszyłoby integrację 
zdecentralizowanych źródeł energii, a 
także zagroziłoby osiągnięciu ogólnych 
celów polityki energetycznej;

Or. en
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Poprawka 282
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie infrastruktury na 
poziomie dystrybucji oraz rolę 
„prosumentów” i operatorów sieci 
dystrybucji w włączenia
zdecentralizowanych produktów 
energetycznych do systemu;

15. podkreśla znaczenie infrastruktury na 
poziomie dystrybucji oraz rolę 
„prosumentów” i operatorów sieci 
dystrybucji w włączenia 
zdecentralizowanych produktów 
energetycznych i skutecznych działań 
dotyczących zarządzania popytem na 
energię do systemu; podkreśla, że 
nienadanie wyższego priorytetu 
zarządzaniu popytem w sposób istotny 
zmniejszyłoby integrację 
zdecentralizowanych źródeł energii, a 
także zagroziłoby osiągnięciu ogólnych 
celów polityki energetycznej;

Or. en

Poprawka 283
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie infrastruktury na 
poziomie dystrybucji oraz rolę
„prosumentów” i operatorów sieci 
dystrybucji w włączenia
zdecentralizowanych produktów 
energetycznych do systemu;

15. podkreśla znaczenie infrastruktury na 
szczeblu krajowym; dotyczy to sieci 
dystrybucji oraz roli „prosumentów” i 
operatorów sieci dystrybucji w włączenia
zdecentralizowanych produktów 
energetycznych do systemu; dotyczy to 
także krajowych projektów 
infrastrukturalnych wywierających 
pozytywne skutki poza granicami kraju w 
odniesieniu do dostaw lub wzajemnych 
połączeń na wewnętrznym rynku energii;
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Or. fr

Poprawka 284
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie infrastruktury na 
poziomie dystrybucji oraz rolę 
„prosumentów” i operatorów sieci 
dystrybucji w włączenia
zdecentralizowanych produktów 
energetycznych do systemu;

15. podkreśla znaczenie infrastruktury na 
poziomie dystrybucji na szczeblu 
krajowym; obejmuje to sieć dystrybucji
oraz rolę „prosumentów” i operatorów 
sieci dystrybucji w włączenia 
zdecentralizowanych produktów 
energetycznych do systemu; obejmuje to 
również projekty w ramach infrastruktury 
krajowej, mające pozytywny wpływ poza 
granicami krajowymi w zakresie dostaw 
lub połączeń międzysystemowych 
wewnętrznego rynku energii;

Or. en

Poprawka 285
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie infrastruktury na 
poziomie dystrybucji oraz rolę 
„prosumentów” i operatorów sieci 
dystrybucji w włączenia 
zdecentralizowanych produktów 
energetycznych do systemu;

15. podkreśla znaczenie infrastruktury na 
poziomie dystrybucji oraz istotną rolę 
„prosumentów” i operatorów sieci 
dystrybucji w włączenia 
zdecentralizowanych produktów 
energetycznych do systemu; podkreśla 
potencjał zdecentralizowanej produkcji 
energii i nalega, aby Komisja wzięła go 
pod uwagę oraz ułatwiała dalszą 
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decentralizację, a także zachęcała do niej;

Or. nl

Poprawka 286
Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie infrastruktury na 
poziomie dystrybucji oraz rolę 
„prosumentów” i operatorów sieci 
dystrybucji w włączenia 
zdecentralizowanych produktów 
energetycznych do systemu;

15. podkreśla znaczenie infrastruktury na 
poziomie dystrybucji oraz rolę 
„prosumentów” i operatorów sieci 
dystrybucji w włączenia 
zdecentralizowanych produktów 
energetycznych do systemu; podkreśla, że 
nienadanie wyższego priorytetu 
zarządzaniu popytem w sposób istotny 
zmniejszyłoby integrację 
zdecentralizowanych źródeł energii, a 
także zagroziłoby osiągnięciu ogólnych 
celów polityki energetycznej;

Or. en

Poprawka 287
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie infrastruktury na 
poziomie dystrybucji oraz rolę 
„prosumentów” i operatorów sieci 
dystrybucji w włączenia 
zdecentralizowanych produktów 
energetycznych do systemu;

15. podkreśla znaczenie infrastruktury na 
poziomie dystrybucji na szczeblu 
krajowym oraz rolę „prosumentów” i 
operatorów sieci dystrybucji w włączenia 
zdecentralizowanych produktów 
energetycznych do systemu;

Or. en
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Poprawka 288
Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. sugeruje, że klucz do zmiany 
zachowania konsumentów leży w 
połączeniu elastycznego wyznaczania cen 
i bodźca regulacyjnego w postaci systemu 
nagród w celu zachęcania do większej 
efektywności;

Or. en

Poprawka 289
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zaznacza, że nowe bodźce, takie jak 
dynamiczne ceny lub system nagród, 
pomogłyby zmienić zachowanie 
konsumentów w zachowanie prawdziwych 
„prosumentów”;

Or. en

Poprawka 290
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zaznacza, że nowe bodźce, takie jak 
dynamiczne ceny lub system nagród, 
pomogłyby zmienić zachowanie 
konsumentów w zachowanie prawdziwych 
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„prosumentów”;

Or. en

Poprawka 291
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zaznacza, że nowe bodźce, takie jak 
dynamiczne ceny lub system nagród, 
pomogłyby zmienić zachowanie 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 292
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, by Komisja przedstawiła 
do 2012 r. konkretne inicjatywy 
wspierające rozwój możliwości 
magazynowania energii (w tym gazu o 
różnorodnym zastosowaniu, instalacji do 
produkcji paliwa wodorowego, energii 
wodnej, elektrowni wysokotermicznych i 
innych technologii);

16. domaga się, by Komisja przedstawiła 
do 2012 r. konkretne inicjatywy i 
rozwiązania wspierające rozwój 
możliwości magazynowania energii (w 
tym gazu o różnorodnym zastosowaniu, 
instalacji do produkcji paliwa 
wodorowego, efektywnych akumulatorów 
do napędu samochodów, elektrowni 
szczytowo-pompowych, elektrowni 
wysokotemperaturowych i innych 
innowacyjnych technologii);

Or. pl
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Poprawka 293
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, by Komisja przedstawiła 
do 2012 r. konkretne inicjatywy 
wspierające rozwój możliwości 
magazynowania energii (w tym gazu o 
różnorodnym zastosowaniu, instalacji do 
produkcji paliwa wodorowego, energii 
wodnej, elektrowni wysokotermicznych i 
innych technologii);

16. domaga się, by Komisja przedstawiła 
do 2012 r. konkretne inicjatywy 
wspierające rozwój możliwości 
magazynowania energii (w tym gazu o 
różnorodnym zastosowaniu, instalacji do 
produkcji paliwa wodorowego, energii 
wodnej, elektrowni wysokotermicznych i 
innych technologii) i wzywa do stworzenia 
ram regulacyjnych w zakresie 
składowania energii, które 
zmaksymalizowałyby integrację oraz 
wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii, unikając wprowadzania 
ograniczeń;

Or. en

Poprawka 294
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, by Komisja przedstawiła 
do 2012 r. konkretne inicjatywy 
wspierające rozwój możliwości 
magazynowania energii (w tym gazu o 
różnorodnym zastosowaniu, instalacji do 
produkcji paliwa wodorowego, energii 
wodnej, elektrowni wysokotermicznych i 
innych technologii);

16. Domaga się, by Komisja przedstawiła 
do 2012 r. konkretne inicjatywy 
wspierające rozwój możliwości 
magazynowania energii (w tym gazu o 
różnorodnym zastosowaniu, instalacji do 
produkcji paliwa wodorowego, szczytowo-
pompowych elektrowni wodnych,
elektrowni wysokotermicznych, baterii i
innych technologii);

Or. en
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Poprawka 295
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, by Komisja przedstawiła 
do 2012 r. konkretne inicjatywy 
wspierające rozwój możliwości 
magazynowania energii (w tym gazu o 
różnorodnym zastosowaniu, instalacji do 
produkcji paliwa wodorowego, energii 
wodnej, elektrowni wysokotermicznych i 
innych technologii);

16. domaga się, by Komisja przedstawiła 
do 2012 r. konkretne inicjatywy 
wspierające rozwój możliwości 
magazynowania energii (w tym gazu o 
różnorodnym zastosowaniu, instalacji do 
produkcji paliwa wodorowego, 
zdecentralizowanych miejsc składowania 
biogazu, energii wodnej, elektrowni 
wysokotermicznych i innych technologii);

Or. en

Poprawka 296
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, by Komisja przedstawiła 
do 2012 r. konkretne inicjatywy 
wspierające rozwój możliwości 
magazynowania energii (w tym gazu o 
różnorodnym zastosowaniu, instalacji do 
produkcji paliwa wodorowego, energii 
wodnej, elektrowni wysokotermicznych i 
innych technologii);

16. domaga się, by Komisja przedstawiła 
do 2012 r. konkretne inicjatywy 
wspierające rozwój możliwości 
magazynowania energii (w tym gazu o 
różnorodnym zastosowaniu, instalacji do 
produkcji paliwa wodorowego, energii 
wodnej, elektrowni wysokotermicznych, 
sprężonego powietrza i innych 
technologii);

Or. de
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Poprawka 297
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, by Komisja przedstawiła 
do 2012 r. konkretne inicjatywy 
wspierające rozwój możliwości 
magazynowania energii (w tym gazu o 
różnorodnym zastosowaniu, instalacji do 
produkcji paliwa wodorowego, energii 
wodnej, elektrowni wysokotermicznych i 
innych technologii);

16. domaga się, by Komisja przedstawiła 
do 2012 r. konkretne inicjatywy 
wspierające rozwój możliwości 
magazynowania energii (w tym gazu o 
różnorodnym zastosowaniu, instalacji do 
produkcji paliwa wodorowego, energii 
wodnej, elektrowni wysokotermicznych, 
wykorzystywania pojazdów elektrycznych i 
innych technologii);

Or. fr

Poprawka 298
Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, by Komisja przedstawiła 
do 2012 r. konkretne inicjatywy 
wspierające rozwój możliwości 
magazynowania energii (w tym gazu o 
różnorodnym zastosowaniu, instalacji do 
produkcji paliwa wodorowego, energii 
wodnej, elektrowni wysokotermicznych i 
innych technologii);

16. domaga się, by Komisja przedstawiła 
do 2012 r. konkretne inicjatywy 
wspierające rozwój możliwości 
magazynowania energii (w tym gazu o 
różnorodnym zastosowaniu, instalacji do 
produkcji paliwa wodorowego, energii 
wodnej, elektrowni wysokotermicznych, 
pojazdów napędzanych energią 
elektryczną i innych technologii);

Or. en
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Poprawka 299
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, by Komisja przedstawiła 
do 2012 r. konkretne inicjatywy 
wspierające rozwój możliwości 
magazynowania energii (w tym gazu o 
różnorodnym zastosowaniu, instalacji do 
produkcji paliwa wodorowego, energii 
wodnej, elektrowni wysokotermicznych i 
innych technologii);

16. domaga się, by Komisja przedstawiła 
do 2012 r. konkretne inicjatywy 
wspierające rozwój możliwości 
magazynowania energii (w tym gazu o 
różnorodnym zastosowaniu, instalacji do 
produkcji paliwa wodorowego, energii 
wodnej, elektrowni wysokotermicznych, 
pojazdów napędzanych energią 
elektryczną i innych technologii);

Or. en

Poprawka 300
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję do rozważenia 
odpowiednich możliwości magazynowania 
energii, które uwzględniają wszystkie 
strony zainteresowane pod względem 
finansowym i w podobnych warunkach są 
w stanie przyczynić się do osiągnięcia 
celów dotyczących polityki energetycznej;

Or. es

Poprawka 301
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że upowszechnienie 
inteligentnych sieci powinno być jednym z 
priorytetów infrastruktury energetycznej, 
ponieważ pomoże to w ograniczeniu 
zależności energetycznej poprzez 
zwiększenie efektywności energetycznej,
ograniczenie ekstremalnych cen 
szczytowych i rozwój elastyczności 
systemu elektrycznego;

Or. en

Poprawka 302
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że dotychczasowe projekty 
Komisji w zakresie wychwytywania CO2 i 
infrastruktury transportowej powinny być 
kontynuowane; nawołuje Komisję do 
przygotowania sprawozdania 
śródokresowego oceniającego postępy 
osiągnięte w tej dziedzinie w ramach 
projektów finansowanych ze środków UE;

17. nawołuje Komisję do przygotowania 
sprawozdania śródokresowego 
oceniającego projekty Komisji w zakresie 
wychwytywania CO2 i infrastruktury 
transportowej finansowane przez UE;

Or. nl

Poprawka 303
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że dotychczasowe projekty 
Komisji w zakresie wychwytywania CO2 i

17. uważa, że dotychczasowe projekty
badawcze Komisji w zakresie 
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infrastruktury transportowej powinny być
kontynuowane; nawołuje Komisję do 
przygotowania sprawozdania
śródokresowego oceniającego postępy 
osiągnięte w tej dziedzinie w ramach 
projektów finansowanych ze środków UE;

wychwytywania CO2 i jego transportu do 
miejsc składowania powinny być
rozwijane; nawołuje jednak Komisję do
pilnego przygotowania sprawozdania 
oceniającego rezultaty eksperymentalnych 
technologii CCS dla elektrowni 
węglowych finansowanych ze środków 
UE;

Or. pl

Poprawka 304

Yannick Jadot w imienu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że projekty dotyczące
sekwestracji CO2 i infrastruktury 
transportowej opracowane do tej pory 
przez Komisję powinny być 
kontynuowane; wzywa Komisję do 
sporządzenia sprawozdania 
śródokresowego, oceniającego postęp 
uzyskany w zakresie projektów 
finansowanych przez UE w tej dziedzinie;

17. podkreśla, że w przypadku projektów 
dotyczących sekwestracji CO2 i
składowania nie wykazano jeszcze, że są 
one uzasadnioną technicznie i 
ekonomicznie możliwością ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych; wzywa 
Komisję do sporządzenia sprawozdania 
śródokresowego, oceniającego postęp 
uzyskany w zakresie projektów 
finansowanych przez UE w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 305
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że rozwój infrastruktury 
systemów ogrzewania i chłodzenia (tj. 
sieci ciepłowniczych) oraz modernizacja 
infrastruktury systemów ogrzewania 
opartych na paliwach kopalnych w 
znacznej mierze pomogłyby osiągnąć cele 
UE w zakresie dostaw energii i redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, w 
szczególności na obszarach miejskich; a 
zatem wzywa Komisję do przedstawienia 
ambitnej strategii dla sektora systemów 
ogrzewania i chłodzenia;

Or. en

Poprawka 306
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. domaga się, by Komisja krytycznie 
oceniła i w razie konieczności dostosowała 
kwoty przeznaczone na potrzeby 
inwestycyjne określone w komunikacie w 
sprawie priorytetów w zakresie 
infrastruktury energetycznej, a także 
zwraca się o przedstawienie Radzie i 
Parlamentowi sprawozdania w sprawie 
niezbędnych inwestycji;

18. jest zdania, że w komunikacie zbyt 
dużo uwagi poświęcono nowym 
inwestycjom na szeroką skalę kosztem 
planów ulepszenia istniejącej 
infrastruktury; podkreśla, że nie wolno 
dopuścić, aby planowane przedsięwzięcia 
sprawiły, że wcześniejsze inwestycje w 
potencjał państw członkowskich i 
regionów staną się niewykonalne; w 
związku z tym domaga się, by Komisja 
krytycznie oceniła i w razie konieczności 
dostosowała kwoty przeznaczone na 
potrzeby inwestycyjne określone w 
komunikacie w sprawie priorytetów w 
zakresie infrastruktury energetycznej, a 
także zwraca się o przedstawienie Radzie i 
Parlamentowi sprawozdania w sprawie 
niezbędnych inwestycji;

Or. hu
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Poprawka 307
Fiona Hall, Britta Thomsen, Yannick Jadot, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. domaga się, by Komisja krytycznie 
oceniła i w razie konieczności dostosowała 
kwoty przeznaczone na potrzeby 
inwestycyjne określone w komunikacie w 
sprawie priorytetów w zakresie 
infrastruktury energetycznej, a także 
zwraca się o przedstawienie Radzie i 
Parlamentowi sprawozdania w sprawie 
niezbędnych inwestycji;

18. domaga się, by Komisja krytycznie 
oceniła i w razie konieczności dostosowała 
kwoty przeznaczone na potrzeby 
inwestycyjne określone w komunikacie w 
sprawie priorytetów w zakresie 
infrastruktury energetycznej, w 
szczególności w stosunku do ograniczenia 
zużycia energii poprzez środki 
efektywności energetycznej, a także 
zwraca się o przedstawienie Radzie i 
Parlamentowi sprawozdania w sprawie 
niezbędnych inwestycji;

Or. en

Poprawka 308
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. domaga się, by Komisja krytycznie 
oceniła i w razie konieczności dostosowała 
kwoty przeznaczone na potrzeby 
inwestycyjne określone w komunikacie w 
sprawie priorytetów w zakresie 
infrastruktury energetycznej, a także 
zwraca się o przedstawienie Radzie i 
Parlamentowi sprawozdania w sprawie 
niezbędnych inwestycji;

18. domaga się, by Komisja krytycznie 
oceniła i w razie konieczności dostosowała 
kwoty przeznaczone na potrzeby 
inwestycyjne związane z priorytetowymi 
korytarzami, określone w komunikacie w 
sprawie priorytetów w zakresie 
infrastruktury energetycznej, a także 
zwraca się o przedstawienie Radzie i 
Parlamentowi sprawozdania w sprawie 
niezbędnych inwestycji oraz niezbędnej 
kwoty przyszłego finansowania UE;

Or. en
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Poprawka 309
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. domaga się, by Komisja krytycznie 
oceniła i w razie konieczności dostosowała 
kwoty przeznaczone na potrzeby 
inwestycyjne określone w komunikacie w 
sprawie priorytetów w zakresie 
infrastruktury energetycznej, a także 
zwraca się o przedstawienie Radzie i 
Parlamentowi sprawozdania w sprawie 
niezbędnych inwestycji;

18. domaga się, by Komisja po 
wysłuchaniu istotnych operatorów sieci i 
podmiotów krytycznie oceniła i w razie 
konieczności dostosowała kwoty 
przeznaczone na potrzeby inwestycyjne 
określone w komunikacie w sprawie 
priorytetów w zakresie infrastruktury 
energetycznej, a także zwraca się o 
przedstawienie Radzie i Parlamentowi 
sprawozdania w sprawie niezbędnych 
inwestycji;

Or. de

Poprawka 310
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. domaga się, by Komisja krytycznie 
oceniła i w razie konieczności dostosowała 
kwoty przeznaczone na potrzeby 
inwestycyjne określone w komunikacie w 
sprawie priorytetów w zakresie 
infrastruktury energetycznej, a także 
zwraca się o przedstawienie Radzie i 
Parlamentowi sprawozdania w sprawie 
niezbędnych inwestycji;

18. domaga się, by Komisja, we 
współpracy z istotnymi podmiotami,
krytycznie oceniła i dostosowała kwoty 
przeznaczone na potrzeby inwestycyjne 
określone w komunikacie w sprawie 
priorytetów w zakresie infrastruktury 
energetycznej, a także zwraca się o 
przedstawienie Radzie i Parlamentowi 
sprawozdania w sprawie niezbędnych 
inwestycji;

Or. de
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Poprawka 311
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. domaga się, by Komisja krytycznie 
oceniła i w razie konieczności dostosowała 
kwoty przeznaczone na potrzeby 
inwestycyjne określone w komunikacie w 
sprawie priorytetów w zakresie 
infrastruktury energetycznej, a także 
zwraca się o przedstawienie Radzie i 
Parlamentowi sprawozdania w sprawie 
niezbędnych inwestycji;

18. domaga się, by Komisja, we 
współpracy ze wszystkimi odnośnymi 
podmiotami na rynku, krytycznie oceniła i 
w razie konieczności dostosowała kwoty 
przeznaczone na potrzeby inwestycyjne 
określone w komunikacie w sprawie 
priorytetów w zakresie infrastruktury 
energetycznej, a także zwraca się o 
przedstawienie Radzie i Parlamentowi 
sprawozdania w sprawie niezbędnych 
inwestycji;

Or. en

Poprawka 312
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że od operatorów systemów 
przesyłowych (OSP) powinno się 
wymagać, by przekazywali wszystkie linie 
przesyłowe do pełnej dyspozycji dla rynku; 
w ten sposób zapobiegliby rezerwacji 
objętości przesyłowych dla bilansowania 
transgranicznego itd.; powinno to być 
ustalone we wiążącym akcie 
ustawodawczym opartym na bieżących 
wytycznych dotyczących dobrych praktyk 
przez Europejski Organ Nadzoru Energii 
Elektrycznej i Gazu (ERGEG);

Or. en
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Poprawka 313
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wspiera poszerzoną współpracę 
pomiędzy państwami członkowskimi 
mającą na celu stworzenie regionalnych 
organów regulacyjnych dla wielu państw 
członkowskich; wyraża zadowolenie z 
powodu podobnych inicjatyw 
przedsięwziętych w celu stworzenia 
pojedynczych regionalnych OSP;

Or. en

Poprawka 314
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do rozpoczęcia kampanii 
UE dotyczącej potrzeby szeroko 
zakrojonego ulepszania infrastruktur 
energetycznych w Europie w celu 
osiągnięcia celów UE dotyczących energii 
i klimatu;

Or. en

Poprawka 315
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 18b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa Komisję i ACER do realizacji 
zadania stworzenia wspólnego 
europejskiego rynku dnia bieżącego do 
roku 2014, ponieważ pozwoliłoby to na 
swobodną wymianę energii elektrycznej 
na wszystkich połączeniach przesyłowych 
pomiędzy państwami oraz/lub różnymi 
obszarami cenowymi;

Or. en

Poprawka 316
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że infrastruktura energetyczna 
powinna uwzględniać w większym stopniu 
użytkownika końcowego i że należy też 
skoncentrować się bardziej na wzajemnym 
oddziaływaniu między potencjałem 
systemów dystrybucji a zużyciem energii; 
podkreśla korzyści płynące z nowego 
systemu elektroenergetycznego 
wykorzystującego nowe technologie i 
usługi, takie jak inteligentne systemy 
pomiarowe, inteligentne sieci czy 
interoperacyjne usługi ICT w zakresie 
zarządzania zarówno dostawami, jak i 
zużyciem energii;

19. uważa, że infrastruktura energetyczna 
powinna uwzględniać w większym stopniu 
użytkownika końcowego i że należy też 
skoncentrować się bardziej na wzajemnym 
oddziaływaniu między potencjałem 
systemów dystrybucji a zużyciem energii; 
podkreśla korzyści płynące z nowego 
systemu elektroenergetycznego 
wykorzystującego nowe technologie i 
usługi, takie jak inteligentne systemy 
pomiarowe, inteligentne sieci czy 
interoperacyjne usługi ICT w zakresie 
zarządzania zarówno dostawami, jak i 
zużyciem energii; podkreśla, że 
wykorzystanie tych urządzeń powinno być 
przede wszystkim z korzyścią dla 
konsumenta, co wymaga szczególnego 
skupienia się na budowaniu świadomości, 
organizowaniu szkoleń, zapewnianiu 
opłacalności i promowaniu rozwoju 
technologii przyjaznych użytkownikowi;

Or. en



AM\861992PL.doc 55/108 PE462.547v01-00

PL

Poprawka 317
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Fiona Hall, Bendt Bendtsen, Gunnar 
Hökmark, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że infrastruktura energetyczna 
powinna uwzględniać w większym stopniu 
użytkownika końcowego i że należy też 
skoncentrować się bardziej na wzajemnym 
oddziaływaniu między potencjałem 
systemów dystrybucji a zużyciem energii; 
podkreśla korzyści płynące z nowego 
systemu elektroenergetycznego 
wykorzystującego nowe technologie i 
usługi, takie jak inteligentne systemy 
pomiarowe, inteligentne sieci czy 
interoperacyjne usługi ICT w zakresie 
zarządzania zarówno dostawami, jak i 
zużyciem energii;

19. uważa, że infrastruktura energetyczna 
powinna uwzględniać w większym stopniu 
użytkownika końcowego i że należy też 
skoncentrować się bardziej na wzajemnym 
oddziaływaniu między potencjałem 
systemów dystrybucji a zużyciem energii; 
w tym celu zaznacza potrzebę 
odbywających się w czasie rzeczywistym 
dwukierunkowych przepływów energii i 
informacji; podkreśla korzyści płynące z 
nowego systemu elektroenergetycznego 
wykorzystującego nowe technologie i 
usługi, takie jak inteligentne systemy 
pomiarowe, inteligentne sieci czy 
interoperacyjne usługi ICT w zakresie 
zarządzania zarówno dostawami, jak i 
zużyciem energii;

Or. en

Poprawka 318
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że infrastruktura energetyczna 
powinna uwzględniać w większym stopniu 
użytkownika końcowego i że należy też 
skoncentrować się bardziej na wzajemnym 
oddziaływaniu między potencjałem 
systemów dystrybucji a zużyciem energii; 
podkreśla korzyści płynące z nowego 

19. uważa, że infrastruktura energetyczna 
powinna uwzględniać w większym stopniu 
użytkownika końcowego i że należy też 
skoncentrować się bardziej na wzajemnym 
oddziaływaniu między produkcją i 
przesyłem energii a potencjałem systemów 
jej dystrybucji; podkreśla korzyści płynące 
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systemu elektroenergetycznego 
wykorzystującego nowe technologie i 
usługi, takie jak inteligentne systemy 
pomiarowe, inteligentne sieci czy 
interoperacyjne usługi ICT w zakresie 
zarządzania zarówno dostawami, jak i 
zużyciem energii;

z nowego niezawodnego systemu 
elektroenergetycznego wykorzystującego 
efektywne technologie, materiały i usługi, 
takie jak inteligentne systemy pomiarowe, 
inteligentne sieci czy interoperacyjne 
usługi ICT w zakresie zarządzania zarówno 
dostawami, jak i zużyciem energii;

Or. pl

Poprawka 319
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że infrastruktura energetyczna 
powinna uwzględniać w większym stopniu 
użytkownika końcowego i że należy też 
skoncentrować się bardziej na wzajemnym 
oddziaływaniu między potencjałem 
systemów dystrybucji a zużyciem energii; 
podkreśla korzyści płynące z nowego 
systemu elektroenergetycznego 
wykorzystującego nowe technologie i 
usługi, takie jak inteligentne systemy 
pomiarowe, inteligentne sieci czy 
interoperacyjne usługi ICT w zakresie 
zarządzania zarówno dostawami, jak i 
zużyciem energii;

19. uważa, że infrastruktura energetyczna 
powinna uwzględniać w większym stopniu 
użytkownika końcowego i że należy też 
skoncentrować się bardziej na wzajemnym 
oddziaływaniu między potencjałem 
systemów dystrybucji a zużyciem energii; 
podkreśla korzyści płynące z nowego 
systemu gazowego i elektroenergetycznego 
wykorzystującego nowe technologie i 
usługi, takie jak inteligentne systemy 
pomiarowe, inteligentne sieci czy 
interoperacyjne usługi ICT w zakresie 
zarządzania zarówno dostawami, jak i 
zużyciem energii;

Or. en

Poprawka 320
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

19a. uważa, że kiedy zostaną one 
wprowadzone, inteligentne sieci zapewnią 
dużo większą elastyczność i większe 
uczestnictwo po stronie popytu; zauważa, 
że klienci poprzez dynamiczne 
wyznaczanie cen i umowy o zarządzaniu 
popytem będą mogli kompensować 
niektóre przerwy w dostawie 
odnawialnych źródeł energii i przyczynią 
się do rozwoju lepiej reagującego i 
bardziej elastycznego łańcucha wartości w 
obszarze energii elektrycznej;

Or. en

Poprawka 321
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla kluczowe znaczenie 
stymulowania rozwoju rynku zarządzania 
popytem w celu skoncentrowania się na 
sektorach mających bardzo duży 
potencjał, np. na budynkach o dużej 
powierzchni czy obszarach 
przemysłowych, w których następuje 
niskie zużycie energii, co pozwoli 
zmniejszyć koszty i przyspieszyć 
wprowadzanie inteligentnych rozwiązań;

Or. fr
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Poprawka 322
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19a. uważa, że w siódmym i ósmym 
programie ramowym na rzecz badań i 
rozwoju należy przede wszystkim stworzyć 
warunki dla rozwoju technologii 
inteligentnych sieci w odniesieniu do 
prywatnej infrastruktury ładowania 
samochodów elektrycznych, tak aby 
szybko stworzyć zdecentralizowaną, 
dwukierunkową sieć energetyczną w tym 
obszarze;

Or. nl

Poprawka 323
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19a. uważa, że upowszechnienie 
inteligentnych sieci jest kwestią pilną, 
ponieważ bez nich nie będzie możliwa 
integracja produkcji przesyłanej energii 
odnawialnej, samochodów napędzanych 
energią elektryczną i polepszenie 
skuteczności zużycia energii, co jest 
podstawą dla osiągnięcia celów 
europejskich 20-20-20;

Or. en

Poprawka 324
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że kwestią kluczową jest, 
by rozwój rynku zarządzania popytem 
skupił się na sektorach o wysokim 
potencjale, takich jak duże obiekty oraz 
obiekty przemysłowe niewymagające 
dużych nakładów energii, w celu 
obniżenia kosztów i przyspieszenia 
wdrażania rozwiązań;

Or. en

Poprawka 325
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że upowszechnienie 
inteligentnych sieci powinno być jednym z 
priorytetów infrastruktury energetycznej, 
ponieważ pomoże w ograniczeniu 
zależności energetycznej poprzez 
zwiększenie efektywności energetycznej, 
ograniczenie ekstremalnych cen 
szczytowych i rozwój elastyczności i 
pojemności systemu elektrycznego;

Or. en

Poprawka 326
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 19b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19b. podkreśla potrzebę zarządzania 
popytem w celu zapewnienia 
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wykorzystania technologii inteligentnych 
sieci i systemów aktywnie reagujących na 
popyt; następnie podkreśla, że korzyści 
płynące z inteligentnych sieci będą w pełni 
osiągnięte jedynie wtedy, jeśli wszystkie 
podmioty zainteresowane będą gotowe na 
przyjęcie inteligentnych sieci; a zatem 
zaznacza potrzebę promowania rozwoju 
technologii przyjaznych użytkownikowi;

Or. en

Poprawka 327
Herbert Reul, Werner Langen, Markus Pieper, Robert Goebbels, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość podniesienia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, przy 
szczególnym uwzględnieniu MŚP;
nawołuje Komisję do przedstawienia 
nowych propozycji zawierających wiążący 
wymóg upowszechnienia inteligentnych 
systemów pomiarowych wśród wszystkich 
klientów instytucjonalnych do roku 2014;

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość podniesienia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, przy 
szczególnym uwzględnieniu MŚP;

Or. de

Poprawka 328
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 20 
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Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość podniesienia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, przy 
szczególnym uwzględnieniu MŚP; 
nawołuje Komisję do przedstawienia 
nowych propozycji zawierających wiążący 
wymóg upowszechnienia inteligentnych 
systemów pomiarowych wśród wszystkich 
klientów instytucjonalnych do roku 2014;

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość podniesienia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, przy 
szczególnym uwzględnieniu MŚP; 
nawołuje Komisję do przedstawienia 
nowych propozycji zawierających wiążący 
wymóg upowszechnienia inteligentnych 
systemów pomiarowych wśród wszystkich 
klientów instytucjonalnych do roku 2014;
w odniesieniu do instalowania 
inteligentnych liczników w 
gospodarstwach domowych jest zdania, że 
powinny one przede wszystkim być 
funkcjonalne i korzystne z punktu 
widzenia konsumentów końcowych oraz 
że należy przedsięwziąć środki 
umożliwiające konsumentom końcowym 
prawidłowe wykorzystanie tych liczników 
(wyświetlacze, kampanie zwiększające 
świadomość, przejrzyste faktury, itp.);

Or. nl

Poprawka 329
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość podniesienia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, przy 
szczególnym uwzględnieniu MŚP;
nawołuje Komisję do przedstawienia 
nowych propozycji zawierających wiążący 
wymóg upowszechnienia inteligentnych 
systemów pomiarowych wśród wszystkich
klientów instytucjonalnych do roku 2014;

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość podniesienia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, przy 
szczególnym uwzględnieniu MŚP; zachęca
Komisję do ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi i gałęziami 
przemysłu w celu zapewnienia
upowszechnienia inteligentnych systemów 
pomiarowych zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy elektrycznej i gazowej 
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(2009/72/WE i 2009/73/WE), 
uwzględniając wyniki analizy kosztów i 
korzyści dla klientów;

Or. en

Poprawka 330
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość podniesienia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, przy 
szczególnym uwzględnieniu MŚP; 
nawołuje Komisję do przedstawienia 
nowych propozycji zawierających wiążący 
wymóg upowszechnienia inteligentnych 
systemów pomiarowych wśród wszystkich 
klientów instytucjonalnych do roku 2014;

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią, w połączeniu ze zmiennymi 
taryfami, stwarzają warunki prowadzące 
do obniżenia wydatków na energię 
użytkowników końcowych i zwiększenia 
efektywności energetycznej oraz oferują 
jedyną w swoim rodzaju możliwość 
podniesienia konkurencyjności przemysłu 
europejskiego, przy szczególnym 
uwzględnieniu MŚP, którym umożliwiają 
lepszą kontrolę własnego zużycia energii; 
nawołuje Komisję do przedstawienia 
nowych propozycji zawierających wiążący 
wymóg upowszechnienia inteligentnych 
systemów pomiarowych wśród wszystkich 
klientów instytucjonalnych do roku 2014;

Or. fr

Poprawka 331
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 20 
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Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość podniesienia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, przy 
szczególnym uwzględnieniu MŚP; 
nawołuje Komisję do przedstawienia 
nowych propozycji zawierających wiążący 
wymóg upowszechnienia inteligentnych 
systemów pomiarowych wśród wszystkich 
klientów instytucjonalnych do roku 2014;

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość podniesienia innowacyjności, 
utworzenia miejsc pracy, jak również
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego, przy szczególnym 
uwzględnieniu MŚP; nawołuje Komisję do
ścisłego monitorowania spełnienia 
zobowiązań trzeciego pakietu 
energetycznego, które narzucają 
gospodarstwom domowym konieczność 
posiadania inteligentnych systemów 
pomiarowych do roku 2014;

Or. en

Poprawka 332
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość podniesienia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, przy 
szczególnym uwzględnieniu MŚP; 
nawołuje Komisję do przedstawienia 
nowych propozycji zawierających wiążący 
wymóg upowszechnienia inteligentnych 
systemów pomiarowych wśród wszystkich 
klientów instytucjonalnych do roku 2014;

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość stymulowania innowacyjności i 
procesu tworzenia miejsc pracy oraz
podniesienia konkurencyjności przemysłu 
europejskiego, przy szczególnym 
uwzględnieniu MŚP; nawołuje Komisję do 
przedstawienia nowych propozycji
promujących wprowadzenie inteligentnych 
systemów pomiarowych wśród wszystkich 
klientów instytucjonalnych;

Or. fr
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Poprawka 333
Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość podniesienia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, przy 
szczególnym uwzględnieniu MŚP; 
nawołuje Komisję do przedstawienia 
nowych propozycji zawierających wiążący 
wymóg upowszechnienia inteligentnych 
systemów pomiarowych wśród wszystkich 
klientów instytucjonalnych do roku 2014;

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość zachęcenia do innowacyjności 
i tworzenia miejsc pracy, jak również
podniesienia konkurencyjności przemysłu 
europejskiego, przy szczególnym 
uwzględnieniu MŚP; nawołuje Komisję do 
przedstawienia nowych propozycji 
zawierających wiążący wymóg 
upowszechnienia inteligentnych systemów 
pomiarowych wśród wszystkich klientów 
instytucjonalnych do roku 2014;

Or. en

Poprawka 334
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość podniesienia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, przy 
szczególnym uwzględnieniu MŚP; 
nawołuje Komisję do przedstawienia 
nowych propozycji zawierających wiążący 
wymóg upowszechnienia inteligentnych 
systemów pomiarowych wśród wszystkich 
klientów instytucjonalnych do roku 2014;

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość stymulowania innowacyjności, 
tworzenia miejsc pracy oraz
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego, przy szczególnym 
uwzględnieniu MŚP; nawołuje Komisję do 
przedstawienia nowych propozycji 
zawierających wiążący wymóg 
upowszechnienia inteligentnych systemów 
pomiarowych wśród wszystkich klientów 
instytucjonalnych do roku 2014;
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Or. en

Poprawka 335
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość podniesienia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, przy 
szczególnym uwzględnieniu MŚP; 
nawołuje Komisję do przedstawienia 
nowych propozycji zawierających wiążący 
wymóg upowszechnienia inteligentnych 
systemów pomiarowych wśród wszystkich 
klientów instytucjonalnych do roku 2014;

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość podniesienia innowacyjności, 
tworzenia miejsc pracy oraz
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego, przy szczególnym 
uwzględnieniu MŚP; nawołuje Komisję do 
przedstawienia nowych propozycji 
zawierających wiążący wymóg 
upowszechnienia inteligentnych systemów 
pomiarowych wśród wszystkich klientów 
instytucjonalnych do roku 2014;

Or. en

Poprawka 336
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość podniesienia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, przy 
szczególnym uwzględnieniu MŚP; 
nawołuje Komisję do przedstawienia 
nowych propozycji zawierających wiążący 
wymóg upowszechnienia inteligentnych 
systemów pomiarowych wśród wszystkich 

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość podniesienia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, przy 
szczególnym uwzględnieniu MŚP oraz 
zwiększenia innowacyjności i 
zatrudnienia; nawołuje Komisję do 
przedstawienia nowych propozycji 
zawierających wiążący wymóg 
upowszechnienia inteligentnych systemów 
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klientów instytucjonalnych do roku 2014; pomiarowych wśród wszystkich klientów 
instytucjonalnych do roku 2014;

Or. en

Poprawka 337
Theodoros Skylakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość podniesienia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, przy 
szczególnym uwzględnieniu MŚP; 
nawołuje Komisję do przedstawienia 
nowych propozycji zawierających wiążący 
wymóg upowszechnienia inteligentnych 
systemów pomiarowych wśród wszystkich 
klientów instytucjonalnych do roku 2014;

20. uważa, że inteligentne sieci oraz 
rozwiązania w zakresie zarządzania 
energią oferują jedyną w swoim rodzaju 
możliwość podniesienia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, przy 
szczególnym uwzględnieniu MŚP; 
nawołuje Komisję do przedstawienia 
nowych propozycji zawierających wiążący 
wymóg upowszechnienia inteligentnych 
systemów pomiarowych wśród wszystkich 
klientów instytucjonalnych do roku 2014, 
który tymczasowo wyłączy 
mikroprzedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 338
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

20a. jest przekonany, że innowacje 
technologiczne w dziedzinie 
inteligentnych sieci przyczynią się do 
wzrostu i utworzenia setek tysięcy miejsc 
pracy dzięki efektowi mnożnikowemu oraz 
zachęcaniu do prowadzenia badań 
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naukowych;

Or. fr

Poprawka 339
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zauważa potrzebę stworzenia 
stabilnych ram regulacyjnych w celu 
promowania bardzo szerokich inwestycji 
potrzebnych w Europie w celu utworzenia 
inteligentnych sieci;

Or. en

Poprawka 340
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że sieci powinny być 
dostosowane do nowych przedsiębiorców 
w celu wdrożenia ułatwień dla nowych 
źródeł produkcji na małą skalę, takich jak 
gospodarstwa domowe i MŚP;

Or. en
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Poprawka 341
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 20b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

20b. zaznacza potrzebę przygotowania i 
przystosowania sieci produkcji energii, 
takiej jak energia elektryczna i biogaz ze 
źródeł rolniczych i leśnych, w wyniku 
zreformowanej wspólnej polityki rolnej;

Or. en

Poprawka 342
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 20c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

20c. uważa, że należy zwrócić uwagę na 
nowe rozwiązania technologiczne w 
dziedzinie wykorzystania energii 
odpadowej z przemysłu, np. gazu 
spalanego w pochodniach, ciepła 
odpadowego itd.;

Or. en

Poprawka 343
Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się, by państwa członkowskie 
we współpracy z europejskimi organami 
normalizacji oraz z sektorem przemysłu 
przyspieszyły prace nad wypracowaniem 

21. podkreśla, że standaryzacja 
inteligentnych sieci i interoperacyjność 
powinny być priorytetem; domaga się, by 
państwa członkowskie we współpracy z 
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standardów technicznych dla pojazdów 
elektrycznych oraz inteligentnych sieci i 
instrumentów pomiarowych, z zamiarem 
ich ukończenia w 2012 r.;

europejskimi organami normalizacji oraz z 
sektorem przemysłu przyspieszyły prace 
nad wypracowaniem standardów 
technicznych dla pojazdów elektrycznych 
oraz inteligentnych sieci i instrumentów 
pomiarowych, z zamiarem ich ukończenia 
w 2012 r.; podkreśla, że technologie 
powinny być oparte na otwartych 
międzynarodowych standardach w celu 
zapewnienia ich opłacalności, co 
podniesie interoperacyjność systemów 
oraz zapewni konsumentom wybór 
rozwiązań;

Or. en

Poprawka 344
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się, by państwa członkowskie 
we współpracy z europejskimi organami 
normalizacji oraz z sektorem przemysłu 
przyspieszyły prace nad wypracowaniem 
standardów technicznych dla pojazdów 
elektrycznych oraz inteligentnych sieci i 
instrumentów pomiarowych, z zamiarem 
ich ukończenia w 2012 r.;

21. podkreśla, że standaryzacja 
inteligentnych sieci i interoperacyjność 
powinny być priorytetem; domaga się, by 
państwa członkowskie we współpracy z 
europejskimi organami normalizacji oraz z 
sektorem przemysłu przyspieszyły prace 
nad wypracowaniem standardów 
technicznych dla pojazdów elektrycznych 
oraz inteligentnych sieci i instrumentów 
pomiarowych, z zamiarem ich ukończenia 
w 2012 r.; podkreśla, że technologie 
powinny być oparte na otwartych 
międzynarodowych standardach w celu 
zapewnienia ich opłacalności, co 
podniesie interoperacyjność systemów 
oraz zapewni konsumentom wybór 
rozwiązań;

Or. en
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Poprawka 345
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Gunnar 
Hökmark, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się, by państwa członkowskie 
we współpracy z europejskimi organami 
normalizacji oraz z sektorem przemysłu 
przyspieszyły prace nad wypracowaniem 
standardów technicznych dla pojazdów 
elektrycznych oraz inteligentnych sieci i 
instrumentów pomiarowych, z zamiarem 
ich ukończenia w 2012 r.;

21. domaga się, by państwa członkowskie 
we współpracy z europejskimi organami 
normalizacji oraz z sektorem przemysłu 
przyspieszyły prace nad wypracowaniem 
standardów technicznych i 
interoperacyjności dla pojazdów 
elektrycznych, infrastruktury do 
ładowania inteligentnych sieci i 
instrumentów pomiarowych, z zamiarem 
ich ukończenia w 2012 r.; podkreśla, że 
technologie powinny być oparte na 
otwartych międzynarodowych 
standardach w celu zapewnienia ich 
opłacalności, co podniesie 
interoperacyjność systemów oraz zapewni 
konsumentom wybór rozwiązań;

Or. en

Poprawka 346
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się, by państwa członkowskie 
we współpracy z europejskimi organami 
normalizacji oraz z sektorem przemysłu 
przyspieszyły prace nad wypracowaniem 
standardów technicznych dla pojazdów 
elektrycznych oraz inteligentnych sieci i 
instrumentów pomiarowych, z zamiarem 
ich ukończenia w 2012 r.;

21. domaga się, by państwa członkowskie 
we współpracy z europejskimi organami 
normalizacji oraz z sektorem przemysłu 
przyspieszyły prace nad wypracowaniem 
standardów technicznych dla pojazdów 
elektrycznych oraz inteligentnych sieci i 
instrumentów pomiarowych, z zamiarem 
ich ukończenia w 2012 r.; podkreśla 
potrzebę informowania konsumentów na 
temat ich zużycia energii bądź poprzez 
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jego wyświetlanie za pomocą 
inteligentnych systemów pomiarowych, 
bądź za pomocą Internetu, w celu 
aktywnego włączenia ich w wysiłki 
podejmowane na rzecz oszczędzania 
energii;

Or. en

Poprawka 347
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się, by państwa członkowskie 
we współpracy z europejskimi organami 
normalizacji oraz z sektorem przemysłu 
przyspieszyły prace nad wypracowaniem 
standardów technicznych dla pojazdów 
elektrycznych oraz inteligentnych sieci i 
instrumentów pomiarowych, z zamiarem 
ich ukończenia w 2012 r.;

21. uznaje, że standaryzacja i 
interoperacyjność inteligentnych sieci 
powinny być kwestiami priorytetowymi;
domaga się, by państwa członkowskie we 
współpracy z europejskimi organami 
normalizacji oraz z sektorem przemysłu 
przyspieszyły prace nad wypracowaniem 
standardów technicznych dla pojazdów 
elektrycznych oraz inteligentnych sieci i 
instrumentów pomiarowych, z zamiarem 
ich ukończenia w 2012 r.;

Or. en

Poprawka 348
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się, by państwa członkowskie 
we współpracy z europejskimi organami 
normalizacji oraz z sektorem przemysłu 
przyspieszyły prace nad wypracowaniem 
standardów technicznych dla pojazdów 

21. podkreśla, że standaryzacja i 
interoperacyjność inteligentnych sieci 
powinny być kwestiami priorytetowymi;
domaga się, by państwa członkowskie we 
współpracy z europejskimi organami 
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elektrycznych oraz inteligentnych sieci i 
instrumentów pomiarowych, z zamiarem 
ich ukończenia w 2012 r.;

normalizacji oraz z sektorem przemysłu 
przyspieszyły prace nad wypracowaniem 
standardów technicznych dla pojazdów 
elektrycznych oraz inteligentnych sieci i 
instrumentów pomiarowych, z zamiarem 
ich ukończenia w 2012 r.;

Or. en

Poprawka 349
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się, by państwa członkowskie
we współpracy z europejskimi organami 
normalizacji oraz z sektorem przemysłu
przyspieszyły prace nad wypracowaniem 
standardów technicznych dla pojazdów 
elektrycznych oraz inteligentnych sieci i 
instrumentów pomiarowych, z zamiarem 
ich ukończenia w 2012 r.;

21. domaga się, by Komisja we współpracy 
z europejskimi i międzynarodowymi
organami normalizacji oraz z sektorem 
przemysłu przyspieszyła prace nad 
wypracowaniem standardów technicznych
i standardów bezpieczeństwa dla pojazdów 
elektrycznych oraz inteligentnych sieci i 
instrumentów pomiarowych, z zamiarem 
ich ukończenia w 2012 r.;

Or. nl

Poprawka 350
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się, by państwa członkowskie 
we współpracy z europejskimi organami 
normalizacji oraz z sektorem przemysłu 
przyspieszyły prace nad wypracowaniem 
standardów technicznych dla pojazdów 
elektrycznych oraz inteligentnych sieci i 
instrumentów pomiarowych, z zamiarem 

21. domaga się, by państwa członkowskie 
we współpracy z europejskimi organami 
normalizacji oraz z sektorem przemysłu 
przyspieszyły prace nad wypracowaniem 
standardów technicznych dla pojazdów 
elektrycznych, infrastruktury do 
ładowania oraz inteligentnych sieci i 
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ich ukończenia w 2012 r.; instrumentów pomiarowych, z zamiarem 
ich ukończenia do końca 2012 r.;

Or. de

Poprawka 351
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się, by państwa członkowskie 
we współpracy z europejskimi organami 
normalizacji oraz z sektorem przemysłu 
przyspieszyły prace nad wypracowaniem 
standardów technicznych dla pojazdów 
elektrycznych oraz inteligentnych sieci i 
instrumentów pomiarowych, z zamiarem 
ich ukończenia w 2012 r.;

domaga się, by państwa członkowskie we 
współpracy z europejskimi organami 
normalizacji oraz z sektorem przemysłu 
przyspieszyły prace nad wypracowaniem 
standardów technicznych dla pojazdów 
elektrycznych, infrastruktury do 
ładowania oraz inteligentnych sieci i 
instrumentów pomiarowych, z zamiarem 
ich ukończenia w 2012 r.;

Or. de

Poprawka 352
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się, by państwa członkowskie 
we współpracy z europejskimi organami 
normalizacji oraz z sektorem przemysłu 
przyspieszyły prace nad wypracowaniem 
standardów technicznych dla pojazdów 
elektrycznych oraz inteligentnych sieci i 
instrumentów pomiarowych, z zamiarem 
ich ukończenia w 2012 r.;

21. domaga się, by państwa członkowskie 
we współpracy z europejskimi organami 
normalizacji oraz z sektorem przemysłu 
przyspieszyły prace nad wypracowaniem 
standardów technicznych dla pojazdów 
elektrycznych oraz inteligentnych sieci i 
instrumentów pomiarowych, z zamiarem 
ich ukończenia do końca 2012 r.;
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Or. en

Poprawka 353
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

21a. Uznaje, że standaryzacja pracy w 
zakresie inteligentnych systemów 
pomiarowych postępuje wraz ze 
standaryzacją mandatu M/441 wydanego 
przez Komisję Europejską dla 
europejskich organizacji ds. standaryzacji 
(CEN, CENELEC i ETSI) i podkreśla, że 
standardy techniczne dla inteligentnych 
systemów pomiarowych powinny 
uwzględniać dodatkowe funkcjonalności 
określone w sprawozdaniu końcowym 
grupy koordynującej ds. inteligentnych 
systemów pomiarowych 
CEN/CELENEC/ETSI (SM-CG), a 
mianowicie:
– zdalne odczyty rejestrów 
metrologicznych,
– dwukierunkowa komunikacja,
– wsparcie dla zaawansowanej 
taryfikacji/przedpłat,
– zdalne umożliwienie i uniemożliwienie 
dostaw, ograniczenie dostaw energii,
– komunikacja i w razie konieczności 
bezpośrednia kontrola indywidualnych 
urządzeń w domach i budynkach,
– zapewnienie informacji za pomocą 
strony internetowej/bramy sieciowej na 
monitorze domowym,

Or. en
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Poprawka 354
Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

21a. z zadowoleniem przyjmuje prace 
zrealizowane przez Europejską Inicjatywę 
Inteligentnych Sieci (EEGI) oraz grupę 
roboczą Komisji ds. inteligentnych sieci; 
nawołuje Komisję do szczególnego 
uwzględnienia ich wniosków dotyczących 
szczegółowego prawodawstwa dotyczącego 
inteligentnych sieci, które zostaną 
wyciągnięte w ciągu pierwszej połowy 
2011 r.;

Or. en

Poprawka 355
Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. zaznacza, że państwa członkowskie są 
już zobowiązane do upowszechnienia do 
roku 2020 inteligentnych instrumentów 
pomiarowych wśród przynajmniej 80% ich 
odbiorców końcowych; podkreśla, że 
państwa członkowskie powinny wspierać 
wystarczającą liczbę projektów 
pilotażowych wśród odbiorców 
prywatnych w celu poprawy 
innowacyjności, zgodnie z treścią trzeciego 
pakietu dotyczącego rynku energii; 
domaga się ustanowienia jasnych i 
zgodnych z obowiązującym prawem UE 
zasad w zakresie prywatności i ochrony 
danych;

22. zaznacza, że, zgodnie z zapisami 
dyrektywy elektrycznej 2009/72/WE, w 
przypadku pozytywnej oceny, państwa 
członkowskie są już zobowiązane do 
upowszechnienia do roku 2020 
inteligentnych instrumentów pomiarowych 
wśród przynajmniej 80% ich odbiorców 
końcowych; zaznacza, że celem 
inteligentnych systemów pomiarowych jest 
zapewnienie klientom skutecznego 
monitorowania i kontroli ich zużycia 
energii; podkreśla, że państwa 
członkowskie powinny wspierać 
wystarczającą liczbę projektów 
pilotażowych wśród odbiorców 
prywatnych w celu poprawy 
innowacyjności, zgodnie z treścią trzeciego 
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pakietu dotyczącego rynku energii; 
domaga się ustanowienia jasnych i 
zgodnych z obowiązującym prawem UE 
zasad w zakresie prywatności i ochrony 
danych;

Or. en

Poprawka 356
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. zaznacza, że państwa członkowskie są 
już zobowiązane do upowszechnienia do 
roku 2020 inteligentnych instrumentów 
pomiarowych wśród przynajmniej 80% ich 
odbiorców końcowych; podkreśla, że 
państwa członkowskie powinny wspierać 
wystarczającą liczbę projektów 
pilotażowych wśród odbiorców 
prywatnych w celu poprawy 
innowacyjności, zgodnie z treścią trzeciego 
pakietu dotyczącego rynku energii; 
domaga się ustanowienia jasnych i 
zgodnych z obowiązującym prawem UE 
zasad w zakresie prywatności i ochrony 
danych;

22. zaznacza, że państwa członkowskie są 
już zobowiązane do upowszechnienia do 
roku 2020 inteligentnych instrumentów 
pomiarowych wśród przynajmniej 80% ich 
odbiorców końcowych; podkreśla, że 
państwa członkowskie powinny wspierać 
wystarczającą liczbę projektów 
pilotażowych wśród odbiorców 
prywatnych w celu poprawy 
innowacyjności, zgodnie z treścią trzeciego 
pakietu dotyczącego rynku energii; 
domaga się ustanowienia jasnych i 
zgodnych z obowiązującym prawem UE 
zasad w zakresie prywatności i ochrony 
danych; podkreśla, że korzyści dla 
konsumenta są warunkiem koniecznym 
instalacji inteligentnych liczników i muszą 
one być wyraźnie odczuwalne;

Or. nl

Poprawka 357
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. zaznacza, że państwa członkowskie są 22. zaznacza, że państwa członkowskie są 
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już zobowiązane do upowszechnienia do 
roku 2020 inteligentnych instrumentów 
pomiarowych wśród przynajmniej 80% ich 
odbiorców końcowych; podkreśla, że 
państwa członkowskie powinny wspierać 
wystarczającą liczbę projektów 
pilotażowych wśród odbiorców 
prywatnych w celu poprawy 
innowacyjności, zgodnie z treścią trzeciego 
pakietu dotyczącego rynku energii; 
domaga się ustanowienia jasnych i 
zgodnych z obowiązującym prawem UE 
zasad w zakresie prywatności i ochrony 
danych;

już zobowiązane do upowszechnienia do 
roku 2020 inteligentnych instrumentów 
pomiarowych wśród przynajmniej 80% ich 
odbiorców końcowych i przypomina cel 
okresowy, który zakłada, że 50% 
gospodarstw domowych będzie mieć 
inteligentne instrumenty pomiarowe do 
2015 r., jak zostało uzgodnione w nowej 
agendzie cyfrowej dla Europy: 2015.eu,
podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny wspierać wystarczającą liczbę 
projektów pilotażowych wśród odbiorców 
prywatnych w celu poprawy 
innowacyjności, zgodnie z treścią trzeciego 
pakietu dotyczącego rynku energii; 
domaga się ustanowienia jasnych i 
zgodnych z obowiązującym prawem UE 
zasad w zakresie bezpieczeństwa,
prywatności i ochrony danych
inteligentnych sieci;

Or. en

Poprawka 358
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. zaznacza, że państwa członkowskie są 
już zobowiązane do upowszechnienia do 
roku 2020 inteligentnych instrumentów 
pomiarowych wśród przynajmniej 80% ich 
odbiorców końcowych; podkreśla, że 
państwa członkowskie powinny wspierać 
wystarczającą liczbę projektów 
pilotażowych wśród odbiorców 
prywatnych w celu poprawy 
innowacyjności, zgodnie z treścią trzeciego 
pakietu dotyczącego rynku energii; 
domaga się ustanowienia jasnych i 
zgodnych z obowiązującym prawem UE 
zasad w zakresie prywatności i ochrony 
danych;

22. zaznacza, że państwa członkowskie są 
już zobowiązane do upowszechnienia do 
roku 2020 inteligentnych instrumentów 
pomiarowych wśród przynajmniej 80% ich 
odbiorców końcowych; zaznacza, że celem 
inteligentnych systemów pomiarowych jest 
zapewnienie klientom skutecznego 
monitorowania i kontroli ich zużycia 
energii, podkreśla, że państwa 
członkowskie powinny wspierać 
wystarczającą liczbę projektów 
pilotażowych wśród odbiorców 
prywatnych w celu poprawy 
innowacyjności, zgodnie z treścią trzeciego 
pakietu dotyczącego rynku energii; 
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domaga się ustanowienia jasnych i 
zgodnych z obowiązującym prawem UE 
zasad w zakresie prywatności i ochrony 
danych;

Or. en

Poprawka 359
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. zaznacza, że państwa członkowskie są 
już zobowiązane do upowszechnienia do 
roku 2020 inteligentnych instrumentów 
pomiarowych wśród przynajmniej 80% ich 
odbiorców końcowych; podkreśla, że 
państwa członkowskie powinny wspierać 
wystarczającą liczbę projektów 
pilotażowych wśród odbiorców 
prywatnych w celu poprawy 
innowacyjności, zgodnie z treścią trzeciego 
pakietu dotyczącego rynku energii; 
domaga się ustanowienia jasnych i 
zgodnych z obowiązującym prawem UE 
zasad w zakresie prywatności i ochrony 
danych;

22. zaznacza, że państwa członkowskie są 
już zobowiązane do upowszechnienia do 
roku 2020 inteligentnych instrumentów 
pomiarowych wśród przynajmniej 80% ich 
odbiorców końcowych; zaznacza, że celem 
inteligentnych systemów pomiarowych jest 
zapewnienie klientom skutecznego 
monitorowania i kontroli ich zużycia 
energii; podkreśla, że państwa 
członkowskie powinny wspierać 
wystarczającą liczbę projektów 
pilotażowych wśród odbiorców 
prywatnych w celu poprawy 
innowacyjności, zgodnie z treścią trzeciego 
pakietu dotyczącego rynku energii; 
domaga się ustanowienia jasnych i 
zgodnych z obowiązującym prawem UE 
zasad w zakresie prywatności i ochrony 
danych;

Or. en

Poprawka 360
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 22 
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Projekt rezolucji Poprawka

22. zaznacza, że państwa członkowskie są 
już zobowiązane do upowszechnienia do 
roku 2020 inteligentnych instrumentów 
pomiarowych wśród przynajmniej 80% ich 
odbiorców końcowych; podkreśla, że 
państwa członkowskie powinny wspierać 
wystarczającą liczbę projektów 
pilotażowych wśród odbiorców 
prywatnych w celu poprawy 
innowacyjności, zgodnie z treścią trzeciego 
pakietu dotyczącego rynku energii; 
domaga się ustanowienia jasnych i 
zgodnych z obowiązującym prawem UE 
zasad w zakresie prywatności i ochrony 
danych;

22. zaznacza, że, zgodnie z zapisami 
dyrektywy elektrycznej 2009/72/WE w 
przypadku pozytywnej oceny, państwa 
członkowskie są już zobowiązane do 
upowszechnienia do roku 2020 
inteligentnych instrumentów pomiarowych 
wśród przynajmniej 80% ich odbiorców 
końcowych; podkreśla, że państwa 
członkowskie powinny wspierać 
wystarczającą liczbę projektów 
pilotażowych wśród odbiorców 
prywatnych w celu poprawy 
innowacyjności, zgodnie z treścią trzeciego 
pakietu dotyczącego rynku energii; 
domaga się ustanowienia jasnych i 
zgodnych z obowiązującym prawem UE 
zasad w zakresie prywatności i ochrony 
danych;

Or. en

Poprawka 361
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. zaznacza, że państwa członkowskie są 
już zobowiązane do upowszechnienia do 
roku 2020 inteligentnych instrumentów 
pomiarowych wśród przynajmniej 80% ich 
odbiorców końcowych; podkreśla, że 
państwa członkowskie powinny wspierać 
wystarczającą liczbę projektów 
pilotażowych wśród odbiorców 
prywatnych w celu poprawy 
innowacyjności, zgodnie z treścią trzeciego 
pakietu dotyczącego rynku energii; 
domaga się ustanowienia jasnych i 
zgodnych z obowiązującym prawem UE 
zasad w zakresie prywatności i ochrony 

22. zaznacza, że państwa członkowskie są 
już zobowiązane do upowszechnienia do 
roku 2020 inteligentnych instrumentów 
pomiarowych wśród przynajmniej 80% ich 
odbiorców końcowych; podkreśla, że 
państwa członkowskie powinny wspierać 
wystarczającą liczbę projektów 
pilotażowych wśród odbiorców 
prywatnych w celu podniesienia 
akceptacji publicznej tego narzędzia oraz
poprawy innowacyjności, zgodnie z treścią 
trzeciego pakietu dotyczącego rynku 
energii; domaga się ustanowienia jasnych i 
zgodnych z obowiązującym prawem UE 
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danych; zasad w zakresie prywatności i ochrony 
danych;

Or. en

Poprawka 362
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję do oceny, czy 
konieczne są dalsze inicjatywy 
ustawodawcze do wdrożenia 
inteligentnych sieci, zgodnie z regułami 
III pakietu energetycznego dla rynku 
wewnętrznego; uważa, że ocena powinna 
uwzględniać następujące cele: i) 
zapewnienie odpowiedniego otwartego 
dostępu i dzielenia się informacjami 
operacyjnymi pomiędzy aktorami i ich 
fizycznymi interfejsami; ii) stworzenie 
sprawnie działającego rynku usług 
energetycznych; oraz iii) zapewnienie 
odpowiednich zachęt dla operatorów sieci, 
tak aby inwestowali w inteligentne 
technologie dla inteligentnych sieci;

Or. en

Poprawka 363
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zaznacza, że dostosowanie sieci 
dystrybucji do wzrastającego 
zapotrzebowania na energię elektryczną 
oraz nowe wymogi, jak również 
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inwestowanie w konieczne urządzenia 
zastępcze i nowe technologie zapewni 
znaczne wydatki inwestycyjne ze strony 
europejskich OSP; podkreśla, że w 
większości państw członkowskich UE 
regulowane modele obliczeń taryf nie 
dopuszczają odzyskania kosztów 
wszystkich nakładów kapitałowych 
związanych z sieciami, które będą 
konieczne ze strony OSP w celu przejścia 
na inteligentne sieci;

Or. en

Poprawka 364
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla w związku z tym 
pierwszorzędne znaczenie wsparcia na 
rzecz badań naukowych i innowacji, które 
powinno być udzielane w ramach 
aktywnej polityki finansowania, w tym w 
ramach innowacyjnych instrumentów, 
które trzeba opracować, np. europejskiego 
funduszu finansowania innowacji lub 
europejskiego funduszu patentowego;

Or. fr

Poprawka 365
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa do większego 
skoncentrowania się na interakcji 
pomiędzy mocami produkcyjnymi 
systemów dystrybucji a konsumpcją, z 
uwzględnieniem wspólnej europejskiej 
strategii dotyczącej inteligentnych sieci;
jak zostało podkreślone we wnioskach 
Rady Europejskiej z 4 lutego 2011 r., 
standardy techniczne dla inteligentnych 
sieci powinny być przyjęte najpóźniej do 
końca 2012 r.; 

Or. en

Poprawka 366
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pracy na rzecz wyboru 
standardowego licencjonowanego pasma 
widma radiowego dla inteligentnych 
instrumentów pomiarowych i sieci;

Or. en

Poprawka 367
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy) (po śródtytule IV) 

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję, by we współpracy z 
państwami członkowskimi przedsięwzięła 
mapowanie potencjalnych złóż w Europie, 
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które moglibyśmy zbadać, wykorzystać i 
wydobywać, aby sprzyjać dalszej 
europejskiej wartości dodanej w ramach 
dążenia do ogólnego celu bezpieczeństwa 
energetycznego UE;

Or. en

Poprawka 368
Theodoros Skylakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. wyraża zadowolenie z wyznaczenia 
przez Komisję priorytetowych korytarzy 
oraz przyznaje, że istnieje potrzeba 
bardziej optymalnego wykorzystania 
ograniczonych środków finansowych; 
domaga się wypracowania jasnej i 
przejrzystej metodologii mającej na celu 
określenie projektów priorytetowych, które 
wychodzą naprzeciw najpilniejszym 
europejskim potrzebom w zakresie 
umocnienia zasady bezpieczeństwa, 
równowagi i rozwoju rynku 
wewnętrznego;

23. wyraża zadowolenie z wyznaczenia 
przez Komisję priorytetowych korytarzy 
oraz przyznaje, że istnieje potrzeba 
bardziej optymalnego wykorzystania 
ograniczonych środków finansowych;
jednakże zauważa, że żadne znaczniejsze 
geograficzne terytorium europejskie nie 
powinno być wyłączone z priorytetowego 
planowania projektowego; domaga się 
wypracowania jasnej i przejrzystej 
metodologii mającej na celu określenie 
projektów priorytetowych, które wychodzą 
naprzeciw najpilniejszym europejskim 
potrzebom w zakresie umocnienia zasady 
bezpieczeństwa, równowagi i rozwoju 
rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 369
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. wyraża zadowolenie z wyznaczenia 23. wyraża zadowolenie z wyznaczenia 
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przez Komisję priorytetowych korytarzy 
oraz przyznaje, że istnieje potrzeba 
bardziej optymalnego wykorzystania 
ograniczonych środków finansowych; 
domaga się wypracowania jasnej i 
przejrzystej metodologii mającej na celu
określenie projektów priorytetowych, które 
wychodzą naprzeciw najpilniejszym 
europejskim potrzebom w zakresie 
umocnienia zasady bezpieczeństwa, 
równowagi i rozwoju rynku 
wewnętrznego;

przez Komisję priorytetowych korytarzy 
oraz przyznaje, że istnieje potrzeba 
bardziej optymalnego wykorzystania 
ograniczonych środków finansowych; 
domaga się wypracowania jasnej i 
przejrzystej metodologii mającej na celu
ocenę korzyści społeczno-gospodarczych
projektów z perspektywy regionalnej, 
prowadzącą do określenia projektów
priorytetowych, które wychodzą naprzeciw 
najpilniejszym europejskim potrzebom w 
zakresie umocnienia zasady 
bezpieczeństwa, równowagi i rozwoju 
rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 370
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. wyraża zadowolenie z wyznaczenia 
przez Komisję priorytetowych korytarzy 
oraz przyznaje, że istnieje potrzeba 
bardziej optymalnego wykorzystania 
ograniczonych środków finansowych; 
domaga się wypracowania jasnej i 
przejrzystej metodologii mającej na celu 
określenie projektów priorytetowych, które 
wychodzą naprzeciw najpilniejszym 
europejskim potrzebom w zakresie 
umocnienia zasady bezpieczeństwa, 
równowagi i rozwoju rynku 
wewnętrznego;

23. wyraża zadowolenie z wyznaczenia 
przez Komisję priorytetowych korytarzy
przy wykorzystaniu osiągnięć istniejących 
inicjatyw oraz przyznaje, że istnieje 
potrzeba bardziej optymalnego 
wykorzystania ograniczonych środków 
finansowych; domaga się wypracowania 
jasnej i przejrzystej metodologii mającej na 
celu określenie projektów priorytetowych, 
które wychodzą naprzeciw najpilniejszym 
europejskim potrzebom w zakresie 
umocnienia zasady bezpieczeństwa, 
równowagi i konkurencyjnego rozwoju 
rynku wewnętrznego;

Or. en
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Poprawka 371
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. wyraża zadowolenie z wyznaczenia 
przez Komisję priorytetowych korytarzy 
oraz przyznaje, że istnieje potrzeba 
bardziej optymalnego wykorzystania 
ograniczonych środków finansowych; 
domaga się wypracowania jasnej i 
przejrzystej metodologii mającej na celu 
określenie projektów priorytetowych, które 
wychodzą naprzeciw najpilniejszym 
europejskim potrzebom w zakresie 
umocnienia zasady bezpieczeństwa, 
równowagi i rozwoju rynku 
wewnętrznego;

23. wyraża zadowolenie z wyznaczenia 
przez Komisję priorytetowych korytarzy
przy wykorzystaniu osiągnięć istniejących 
inicjatyw oraz przyznaje, że istnieje 
potrzeba bardziej optymalnego 
wykorzystania ograniczonych środków 
finansowych; domaga się wypracowania 
jasnej i przejrzystej metodologii mającej na 
celu określenie projektów priorytetowych, 
które wychodzą naprzeciw najpilniejszym 
europejskim potrzebom w zakresie 
umocnienia zasady bezpieczeństwa, 
równowagi i konkurencyjnego rozwoju 
rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 372
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. wyraża zadowolenie z wyznaczenia 
przez Komisję priorytetowych korytarzy 
oraz przyznaje, że istnieje potrzeba 
bardziej optymalnego wykorzystania 
ograniczonych środków finansowych; 
domaga się wypracowania jasnej i 
przejrzystej metodologii mającej na celu 
określenie projektów priorytetowych, które 
wychodzą naprzeciw najpilniejszym 
europejskim potrzebom w zakresie 
umocnienia zasady bezpieczeństwa, 
równowagi i rozwoju rynku 
wewnętrznego;

23. wyraża zadowolenie z wyznaczenia 
przez Komisję priorytetowych korytarzy 
oraz przyznaje, że istnieje potrzeba 
bardziej optymalnego wykorzystania 
ograniczonych środków finansowych; 
domaga się wypracowania jasnej i 
przejrzystej metodologii mającej na celu 
określenie i wybór projektów 
priorytetowych, które wychodzą naprzeciw 
najpilniejszym europejskim potrzebom w 
zakresie umocnienia zasady 
bezpieczeństwa dostaw, równowagi i 
rozwoju rynku wewnętrznego;



PE462.547v01-00 86/108 AM\861992PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 373
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. wyraża zadowolenie z wyznaczenia 
przez Komisję priorytetowych korytarzy 
oraz przyznaje, że istnieje potrzeba 
bardziej optymalnego wykorzystania 
ograniczonych środków finansowych; 
domaga się wypracowania jasnej i 
przejrzystej metodologii mającej na celu 
określenie projektów priorytetowych, które 
wychodzą naprzeciw najpilniejszym 
europejskim potrzebom w zakresie 
umocnienia zasady bezpieczeństwa, 
równowagi i rozwoju rynku 
wewnętrznego;

23. wyraża zadowolenie z wyznaczenia 
przez Komisję priorytetowych korytarzy 
oraz przyznaje, że istnieje potrzeba 
bardziej optymalnego wykorzystania 
ograniczonych środków finansowych; 
domaga się wypracowania jasnej i 
przejrzystej metodologii mającej na celu 
określenie projektów priorytetowych, które 
wychodzą naprzeciw najpilniejszym 
europejskim potrzebom w zakresie 
umocnienia zasady bezpieczeństwa
dostaw, równowagi, konkurencyjności i 
rozwoju rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 374
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. wyraża zadowolenie z wyznaczenia 
przez Komisję priorytetowych korytarzy 
oraz przyznaje, że istnieje potrzeba 
bardziej optymalnego wykorzystania 
ograniczonych środków finansowych; 
domaga się wypracowania jasnej i 
przejrzystej metodologii mającej na celu 
określenie projektów priorytetowych, które 
wychodzą naprzeciw najpilniejszym 
europejskim potrzebom w zakresie 
umocnienia zasady bezpieczeństwa, 

23. wyraża zadowolenie z wyznaczenia 
przez Komisję priorytetowych korytarzy 
oraz przyznaje, że istnieje potrzeba 
bardziej optymalnego wykorzystania 
ograniczonych środków finansowych; 
domaga się wypracowania jasnej i 
przejrzystej metodologii mającej na celu 
określenie projektów priorytetowych, które 
wychodzą naprzeciw najpilniejszym 
europejskim potrzebom w zakresie 
umocnienia zasady bezpieczeństwa
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równowagi i rozwoju rynku 
wewnętrznego;

dostaw, równowagi i rozwoju rynku 
wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 375
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla znaczenie współpracy 
regionalnej w przypadku planowania, 
wdrażania i kontroli ustalonych 
priorytetów i sporządzania planów 
inwestycyjnych oraz opracowywania 
konkretnych projektów; uważa, że obecne 
strategie dla makroregionów (takich jak 
na przykład region Morza Bałtyckiego czy 
Dunaju) mogą również posłużyć za 
modele platform współpracy przy 
uzgadnianiu i wdrażaniu projektów 
energetycznych;

Or. lt

Poprawka 376
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

23a. zwraca się do Komisji, by ułatwiła 
pilne wykorzystanie dużych projektów 
pokazowych inteligentnych sieci jako 
najlepszego sposóbu mierzenia kosztów i 
korzyści dla społeczeństwa europejskiego; 
zauważa, że w celu podziału ryzyka 
związanego z inwestycjami niezbędnymi 
dla tych projektów, konieczne jest 
finansowanie publiczne w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego, jakie 
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oferuje Europejska Inicjatywa 
Inteligentnych Sieci (EEGI);

Or. en

Poprawka 377
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

23a. zauważa, że instalacja inteligentnych 
systemów pomiarowych powinna łączyć 
się z określonymi korzyściami dla 
konsumentów, zwłaszcza tych 
znajdujących się w szczególnej sytuacji z 
uwagi na to, że nie mogą łatwo zmieniać 
swojego zużycia energii z taryf w szczycie 
na taryfy poza szczytem;

Or. en

Poprawka 378
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, że wybór projektów
leżących w interesie Europy powinien być 
prowadzony w oparciu o obiektywne i 
przejrzyste kryteria oraz przy 
zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów; podkreśla, 
że wszystkie projekty leżące w interesie 
europejskim powinny przyczynić się do 
realizacji celów polityki energetycznej UE 
oraz uważa, że następujące kryteria 
powinny być wiążące:

24. wyraża opinię, że w zależności od 
charakteru infrastruktury oraz w celu 
zapewnienia dalszej priorytetyzacji
projektów, kryteria brane pod uwagę
powinny:
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Or. en

Poprawka 379
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, że wybór projektów 
leżących w interesie Europy powinien być 
prowadzony w oparciu o obiektywne i 
przejrzyste kryteria oraz przy 
zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów; podkreśla, 
że wszystkie projekty leżące w interesie 
europejskim powinny przyczynić się do 
realizacji celów polityki energetycznej UE 
oraz uważa, że następujące kryteria 
powinny być wiążące:

24. podkreśla, że rynek, w tym także 
operatorzy systemów przesyłowych, 
ponoszą główną odpowiedzialność za 
planowanie inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną; dodatkowe środki podjęte w 
celu rozwiązywania problemów 
związanych z zawodnością rynku powinny 
być komplementarne w stosunku do 
narzędzi wymienionych w III pakiecie 
energetycznym dla rynku wewnętrznego; 
a zatem, powinna być określona 
komplementarna metoda wyboru
projektów leżących w interesie Europy w 
oparciu o obiektywne i przejrzyste kryteria 
oraz przy zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów; podkreśla, 
że wszystkie projekty leżące w interesie 
europejskim powinny przyczynić się do 
realizacji celów polityki energetycznej UE 
oraz uważa, że następujące kryteria 
powinny być wiążące:

Or. en

Poprawka 380
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, że wybór projektów 
leżących w interesie Europy powinien być 
prowadzony w oparciu o obiektywne i 

24. podkreśla, że rynek, w tym także 
operatorzy systemów przesyłowych, 
ponoszą główną odpowiedzialność za 
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przejrzyste kryteria oraz przy 
zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów; podkreśla, 
że wszystkie projekty leżące w interesie 
europejskim powinny przyczynić się do 
realizacji celów polityki energetycznej UE 
oraz uważa, że następujące kryteria 
powinny być wiążące:

planowanie inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną; dodatkowe środki podjęte w 
celu rozwiązywania problemów 
związanych z zawodnością rynku powinny 
być komplementarne w stosunku do 
narzędzi wymienionych w III pakiecie 
energetycznym dla rynku wewnętrznego; 
a zatem, powinna być określona 
komplementarna metoda wyboru
projektów leżących w interesie Europy w 
oparciu o obiektywne i przejrzyste kryteria 
oraz przy zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów; podkreśla, 
że wszystkie projekty leżące w interesie 
europejskim powinny przyczynić się do 
realizacji celów polityki energetycznej UE 
oraz uważa, że następujące kryteria 
powinny być wiążące:

Or. en

Poprawka 381
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, że wybór projektów 
leżących w interesie Europy powinien być 
prowadzony w oparciu o obiektywne i 
przejrzyste kryteria oraz przy 
zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów; podkreśla, 
że wszystkie projekty leżące w interesie 
europejskim powinny przyczynić się do 
realizacji celów polityki energetycznej UE 
oraz uważa, że następujące kryteria 
powinny być wiążące:

24. podkreśla, że wybór projektów 
leżących w interesie Europy powinien być 
prowadzony w oparciu o obiektywne i 
przejrzyste kryteria oraz przy 
zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów; podkreśla, 
że wszystkie projekty leżące w interesie 
europejskim powinny przyczynić się do 
realizacji celów polityki energetycznej i 
klimatycznej UE oraz uważa, że 
następujące kryteria powinny być wiążące:

Or. en
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Poprawka 382
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi mieć pierwszorzędne 
znaczenie dla Europy,

skreślone

Or. en

Poprawka 383
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi mieć pierwszorzędne 
znaczenie dla Europy,

skreślone

Or. en

Poprawka 384
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi mieć pierwszorzędne 
znaczenie dla Europy,

skreślone

Or. en



PE462.547v01-00 92/108 AM\861992PL.doc

PL

Poprawka 385
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi mieć pierwszorzędne 
znaczenie dla Europy,

– przyczynić się do położenia kresu 
wyspom energetycznym i rozwiązania 
problemu zależności od jednego dostawcy,

Or. en

Poprawka 386
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi mieć pierwszorzędne 
znaczenie dla Europy,

– projekt musi mieć pierwszorzędne 
znaczenie dla Europy, a w tym dla jej 
solidarności wewnętrznej wyrażającej się 
w tych samych lub zbliżonych cenach, 
również w przypadku importu z krajów 
trzecich,

Or. pl

Poprawka 387
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi pomóc w osiągnięciu celów 
wspólnej polityki energetycznej UE, w 
pierwszej kolejności poprzez zakończenie 
tworzenia wewnętrznego rynku energii i 
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zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw

Or. en

Poprawka 388
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt powinien wzmacniać 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej i surowców energetycznych, 
w tym ropy naftowej, do UE,

Or. pl

Poprawka 389
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi być efektywny pod 
względem głębokiej dywersyfikacji 
szlaków przesyłowych i pochodzenia 
zasobów,

Or. en

Poprawka 390
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret pierwsze a (nowe) 
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Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi zwiększyć integrację rynku 
i konkurencyjność, jak również 
ograniczyć koncentrację rynku,

Or. en

Poprawka 391
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi być wykonalny pod 
względem handlowym i technicznym,

Or. en

Poprawka 392
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret pierwsze b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt powinien umożliwić przyłączanie 
do sieci odnawialnych źródeł energii w 
sposób niepowodujący zakłóceń pracy 
systemów elektroenergetycznych, 
zmniejszanie strat przesyłowych i 
ograniczeń przesyłowych,

Or. pl
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Poprawka 393
Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret pierwsze b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi przyczynić się do 
bezpieczeństwa dostaw,

Or. en

Poprawka 394
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– konieczność jego realizacji musi zostać 
określona na podstawie hierarchii 
infrastruktury;

skreślone

Or. en

Poprawka 395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– konieczność jego realizacji musi zostać 
określona na podstawie hierarchii 
infrastruktury;

– przyczynić się do integracji 
wewnętrznego rynku energii UE,

Or. en



PE462.547v01-00 96/108 AM\861992PL.doc

PL

Poprawka 396
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– konieczność jego realizacji musi zostać 
określona na podstawie hierarchii 
infrastruktury;

– konieczność jego realizacji musi zostać 
określona na podstawie hierarchii 
infrastruktury, tj. efektywność 
energetyczna powinna być postrzegana 
jako pierwszy wybór, co ograniczy
potrzebę infrastruktury energetycznej,

Or. en

Poprawka 397
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– konieczność jego realizacji musi zostać 
określona na podstawie hierarchii 
infrastruktury;

– konieczność jego realizacji musi zostać 
określona na podstawie hierarchii 
infrastruktury, tj. tworzenia jej optymalnej 
sieci na całym obszarze UE;

Or. pl

Poprawka 398
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– konieczność jego realizacji musi zostać 
określona na podstawie hierarchii 

– konieczność jego realizacji musi zostać 
określona na podstawie hierarchii 
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infrastruktury; infrastruktury opartej na kryteriach 
efektywności;

Or. de

Poprawka 399
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– konieczność jego realizacji musi zostać 
określona na podstawie hierarchii
infrastruktury;

– konieczność jego realizacji musi zostać 
określona na podstawie efektywności
infrastruktury;

Or. en

Poprawka 400
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– konieczność jego realizacji musi zostać 
określona na podstawie hierarchii
infrastruktury;

– konieczność jego realizacji musi zostać 
określona na podstawie efektywności
infrastruktury;

Or. en

Poprawka 401
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret drugie a (nowe) 
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Projekt rezolucji Poprawka

– w przypadku projektów szczególne 
znaczenie ma rozpatrzenie kryterium 
geograficznego, tj. aby każdemu 
regionowi UE udoskonalenia przyniosły 
korzyści,

Or. hu

Poprawka 402
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret drugie a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– musi być zgodny z realizacją zasady 
unijnej solidarności oraz eliminowania 
dysproporcji w rozwoju infrastruktury 
energetycznej,

Or. pl

Poprawka 403
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret drugie a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– przyczynienie się do dywersyfikacji 
źródeł energii w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw UE,

Or. en
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Poprawka 404
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret drugie a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi być wykonalny pod 
względem handlowym i technicznym,

Or. en

Poprawka 405
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret drugie b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– przyczynienie się do rozwoju prawdziwie 
unijnego rynku wewnętrznego, położenie 
kresu wyspom energetycznym,

Or. en

Poprawka 406
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi być zgodny z dążeniami w 
zakresie klimatu i ochrony środowiska;

– projekt musi mieć właściwy stosunek 
kosztów i korzyści,

Or. en
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Poprawka 407
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi być zgodny z dążeniami w 
zakresie klimatu i ochrony środowiska;

– projekt musi być zgodny z dążeniami w 
zakresie klimatu, ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa dostaw i 
konkurencyjności;

Or. fr

Poprawka 408
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi być zgodny z dążeniami w 
zakresie klimatu i ochrony środowiska;

– projekt musi być zgodny z dążeniami w 
zakresie bezpieczeństwa dostaw i 
dywersyfikacji państw pochodzenia oraz 
dróg dostaw,

Or. de

Poprawka 409
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi być zgodny z dążeniami w 
zakresie klimatu i ochrony środowiska;

– projekt musi być zgodny z dążeniami w 
zakresie efektywności energetycznej,

Or. pl
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Poprawka 410
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi być zgodny z dążeniami w 
zakresie klimatu i ochrony środowiska;

– projekt musi być zgodny z głównymi 
celami UE,

Or. en

Poprawka 411
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi być zgodny z dążeniami w 
zakresie klimatu i ochrony środowiska;

– projekt musi być zgodny z dążeniami w 
zakresie klimatu i ochrony środowiska, jak 
również bezpieczeństwa i dywersyfikacji 
dostaw,

Or. en

Poprawka 412
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi być zgodny z dążeniami w 
zakresie klimatu i ochrony środowiska;

– projekt musi być zgodny z dążeniami w 
zakresie klimatu i ochrony środowiska, jak 
również bezpieczeństwa i dywersyfikacji 
dostaw,

Or. en
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Poprawka 413
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi być zgodny z dążeniami w 
zakresie klimatu i ochrony środowiska;

– projekt musi być zgodny z dążeniami w 
zakresie bezpieczeństwa dostaw, 
konkurencyjności oraz klimatu i ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 414
Yannick Jadot, Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi być zgodny z dążeniami w 
zakresie klimatu i ochrony środowiska;

– projekt musi być zgodny z dążeniami w 
zakresie klimatu, efektywności 
energetycznej i ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 415
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt musi być zgodny z dążeniami w 
zakresie klimatu i ochrony środowiska;

– projekt musi być zgodny z
długoterminowymi dążeniami w zakresie 
klimatu i ochrony środowiska;

Or. en
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Poprawka 416
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– musi on wpisywać się w ramy 
długoterminowej polityki UE w dziedzinie 
energii (umożliwiając elastyczne i 
wielofunkcyjne zastosowanie i unikając 
efektu zamknięcia),

– uwzględniać wysoki poziom projektów,

Or. en

Poprawka 417
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– musi on wpisywać się w ramy 
długoterminowej polityki UE w dziedzinie 
energii (umożliwiając elastyczne i 
wielofunkcyjne zastosowanie i unikając 
efektu zamknięcia),

– musi on wpisywać się w ramy 
długoterminowej polityki UE w dziedzinie 
energii (umożliwiając elastyczne i 
wielofunkcyjne wykorzystanie koszyka 
energetycznego krajów członkowskich i 
unikając efektu zamknięcia), co 
spowoduje, że gospodarka UE w ujęciu 
globalnym stanie się najbardziej 
konkurencyjna,

Or. pl

Poprawka 418
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret czwarte 
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Projekt rezolucji Poprawka

– musi on wpisywać się w ramy 
długoterminowej polityki UE w dziedzinie 
energii (umożliwiając elastyczne i 
wielofunkcyjne zastosowanie i unikając 
efektu zamknięcia),

– musi on wpisywać się w ramy 
długoterminowej polityki UE w dziedzinie 
energii,

Or. en

Poprawka 419
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– musi on wpisywać się w ramy 
długoterminowej polityki UE w dziedzinie 
energii (umożliwiając elastyczne i 
wielofunkcyjne zastosowanie i unikając 
efektu zamknięcia),

– musi on wpisywać się w ramy 
długoterminowej polityki UE w dziedzinie 
energii (umożliwiając elastyczne i 
wielofunkcyjne zastosowanie),

Or. en

Poprawka 420
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret czwarte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– projekt powinien być uzasadniony 
ekonomicznie w perspektywie 
długoterminowej,

Or. en
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Poprawka 421
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret piąte 

Projekt rezolucji Poprawka

– w jego ramach należy korzystać ze 
sprawdzonych technologii, takich jak ICT 
i inteligentne sieci;

skreślone

Or. fr

Poprawka 422
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret piąte 

Projekt rezolucji Poprawka

– w jego ramach należy korzystać ze 
sprawdzonych technologii, takich jak ICT i 
inteligentne sieci;

– w jego ramach należy korzystać ze 
sprawdzonych technologii, takich jak ICT i 
inteligentne sieci oraz elastyczności w 
integracji przyszłych osiągnięć 
technologicznych;

Or. en

Poprawka 423
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret piąte 

Projekt rezolucji Poprawka

–w jego ramach należy korzystać ze 
sprawdzonych technologii, takich jak ICT 
i inteligentne sieci;

– w jego ramach należy korzystać ze 
sprawdzonych technologii,

Or. en
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Poprawka 424
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret piąte 

Projekt rezolucji Poprawka

– w jego ramach należy korzystać ze 
sprawdzonych technologii, takich jak ICT i 
inteligentne sieci;

– w jego ramach należy korzystać ze 
sprawdzonych materiałów i technologii, 
takich jak ICT i inteligentne sieci
dystrybucyjne;

Or. pl

Poprawka 425

Yannick Jadot w imienu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret piąte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– powinien być alternatywą dla projektu, 
mającą najmniejszy wpływ na środowisko 
i będącą najlepszym rozwiązaniem dla 
zaniepokojonych środowisk lokalnych,

Or. en

Poprawka 426
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret piąte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– powinien stosować zasady rynkowe w 
zasadzie do całego projektu, podlegając 
ograniczonym zwolnieniom,
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Or. en

Poprawka 427
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret piąte b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– odnośnie do niego powinny być 
dostępne przejrzyste informacje na temat 
własności i finansowania,

Or. en

Poprawka 428
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

24a. domaga się, by Komisja, w ścisłej 
współpracy z Europejskim Nadzorcą 
Ochrony Danych, oceniła potrzebę 
zastosowania dodatkowych środków 
ochrony danych, role i odpowiedzialności 
różnych aktorów w odniesieniu do 
dostępu, posiadania i ochrony 
bezpieczeństwa, takich jak własność, 
posiadanie i dostęp, by przeczytała i 
zmieniła prawa oraz zaproponowała, jeśli 
okaże się to konieczne, odpowiednie 
projekty regulacyjne i/lub wytyczne;

Or. en
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Poprawka 429
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uważa, że wszelkie zwolnienia z tych 
kryteriów powinny podlegać głosowaniu 
większością kwalifikowaną zarówno w 
Radzie, jak i w Parlamencie;

Or. en


