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Poprawka 1
Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że należy uwzględnić 
obecny kryzys finansowy;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że należy uwzględnić 
obecny kryzys finansowy, uważa jednak, 
że nie powinno to odwracać uwagi od 
potencjału, jaki mają środki zmierzające 
do osiągnięcia społeczeństwa 
niskoemisyjnego pod względem wzrostu 
gospodarczego i większego zatrudnienia, 
szczególnie dla zielonych miejsc pracy; 
uważa również, że Unia Europejska musi 
osiągnąć przewagę konkurencyjną dzięki 
wykorzystaniu swojej pozycji prekursora;

Or. it

Poprawka 2
Graham Watson

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że należy uwzględnić 
obecny kryzys finansowy;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że chociaż należy 
uwzględnić obecny kryzys finansowy, to 
gospodarka oparta na technologiach 
niskoemisyjnych stanowi wielką szansę 
gospodarczą i być może również 
odpowiedź na kryzys, a także że przejście 
na odnawialne źródła energii może 
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potencjalnie znacząco zmniejszyć koszty 
energii w perspektywie długookresowej ze 
względu na nieograniczone zasoby 
paliwowe;

Or. en

Poprawka 3
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że należy uwzględnić 
obecny kryzys finansowy;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że chociaż należy 
uwzględnić obecny kryzys finansowy, to 
gospodarka oparta na technologiach 
niskoemisyjnych stanowi wielką szansę 
gospodarczą i być może również
odpowiedź na kryzys;

Or. en

Poprawka 4
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że należy uwzględnić 
obecny kryzys finansowy;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że należy uwzględnić 
obecny kryzys gospodarczy i finansowy 
oraz że potrzebne są rozwiązania 
innowacyjne w celu zmobilizowania 
inwestycji, które mogą zwiększyć 
efektywność energetyczną w dziedzinie 
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zaopatrzenia w energię, transportu, 
produkcji oraz technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych;

Or. ro

Poprawka 5
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że należy uwzględnić 
obecny kryzys finansowy;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że należy uwzględnić 
obecny kryzys finansowy oraz sytuację 
gospodarczą, finansową i społeczną we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. ro

Poprawka 6
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że należy uwzględnić
obecny kryzys finansowy;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że obecny kryzys finansowy 
trzeba uznać za szansę dokonania 
niezbędnych produktywnych inwestycji, 
które przyczyniają się do wzrostu 
gospodarczego i pomagają osiągnąć cele 
przyjęte na rok 2030 i 2050;
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Or. sv

Poprawka 7
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że należy uwzględnić 
obecny kryzys finansowy;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że przy tworzeniu strategii 
należy uwzględnić obecny kryzys 
finansowy, aby zapewnić i wspierać 
skumulowanie wcześniejszych inwestycji 
niezbędnych do ekonomicznych działań w 
dziedzinie klimatu, które mają zostać 
osiągnięte w perspektywie 
długookresowej;

Or. en

Poprawka 8
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że należy uwzględnić 
obecny kryzys finansowy;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że należy uwzględnić 
obecny kryzys gospodarczy i finansowy;

Or. en

Poprawka 9
Matthias Groote
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że należy uwzględnić 
obecny kryzys finansowy;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 r.” 
i podkreśla, że chociaż kryzys finansowy 
stanowi ogromne obciążenie, można go 
pokonać, podczas gdy kryzys klimatyczny 
nieustannie się rozwija;

Or. de

Poprawka 10
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Niki Tzavela

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że należy uwzględnić 
obecny kryzys finansowy;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych do 2050 r.” 
w najbardziej ekonomiczny i skuteczny 
sposób; podkreśla, że należy uwzględnić 
obecny kryzys finansowy;

Or. en

Poprawka 11
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Plan działania na rzecz 
wprowadzenia gospodarki opartej na 
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technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że należy uwzględnić 
obecny kryzys finansowy;

technologiach niskoemisyjnych do 2050 
r.”; podkreśla, że należy uwzględnić 
obecny kryzys finansowy, że proponowane 
środki muszą być ekonomiczne i że nie 
mogą powodować negatywnych skutków 
pod względem redystrybucji;

Or. lt

Poprawka 12
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża ubolewanie z powodu 
nieliniowego sposobu zmniejszania emisji 
przewidzianego w planie działania do 
2050 r. sprzecznego z tym, że konieczne 
jest podjęcie stanowczych działań w celu 
wyzwolenia innowacji i zdecydowanego 
obniżenia kosztów zrównoważonych 
technologii; uważa, że jest to sprzeczne z 
konkurencyjnością gospodarki 
europejskiej;

Or. en

Poprawka 13
Graham Watson

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że jak wykazał zlecony 
przez rząd Wielkiej Brytanii raport Sterna 
na temat ekonomicznych aspektów zmiany 
klimatu, długoterminowe koszty 
niepodejmowania działań 
zapobiegających zmianie klimatu znacznie 
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przewyższają krótkoterminowe koszty 
podjęcia obecnie poważnych i 
zdecydowanych działań;

Or. en

Poprawka 14
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że zapotrzebowanie na 
energię pierwotną na świecie wzrośnie o 
ponad 30% do roku 2035, co zwiększy 
globalną konkurencję o zasoby 
energetyczne;

Or. en

Poprawka 15
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji i że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
spoza UE;

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji i że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
spoza UE; uznaje jednak, że z perspektywy 
przemysłu UE pierwsi inicjatorzy 
technologii niskoemisyjnych mają 
przewagę konkurencyjną w dzisiejszym i 
jutrzejszym świecie niskich emisji 
dwutlenku węgla;

Or. en



PE473.944v01-00 10/60 AM\880367PL.doc

PL

Poprawka 16
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji i że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
spoza UE;

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji i że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
spoza UE oraz że konieczne jest zawarcie 
międzynarodowego porozumienia 
następującego po protokole z Kioto, które 
będzie obejmować cele i zdecydowane 
zobowiązania wszystkich krajów 
rozwiniętych na świecie;

Or. ro

Poprawka 17
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji i że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
spoza UE;

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji i że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
spoza UE; stwierdza, że w związku z tym 
zmniejszenie emisji trzeba osiągnąć w 
sposób, który nie jest szkodliwy dla 
konkurencyjności UE;

Or. en

Poprawka 18
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji i że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
spoza UE;

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
łącznego globalnego poziomu emisji w 
wystarczająco szybkim tempie, ale że UE 
musi w dalszym ciągu prowadzić 
konstruktywne działania w ramach 
globalnych negocjacji w dziedzinie 
klimatu;

Or. sv

Poprawka 19
Niki Tzavela

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji i że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
spoza UE;

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji i że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
spoza UE, aby dokończyć tworzenie 
wewnętrznego rynku energii UE;

Or. en

Poprawka 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji i że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
spoza UE;

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji i że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
spoza UE w ramach globalnego, prawnie 
wiążącego porozumienia w zakresie 
redukcji emisji obejmującego okres po 
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roku 2012;

Or. pl

Poprawka 21
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji i że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
spoza UE;

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji i że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
spoza UE; podkreśla, że choć cele przyjęte 
w zakresie klimatu przez większość państw 
są niewystarczające do zakładanego 
obniżenia temperatury o 2°C, UE nie jest 
bez wątpienia osamotniona ani 
najbardziej ambitna w swoich 
działaniach;

Or. en

Poprawka 22
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji i że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
spoza UE;

2. przypomina, że do zmniejszenia 
poziomu emisji potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
spoza UE, aby zapewnić szybkie 
wprowadzenie w życie;

Or. de

Poprawka 23
Matthias Groote
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji i że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
spoza UE;

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji, że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
spoza UE oraz że należy stworzyć 
europejską dyplomację klimatyczną pod 
egidą ESDZ w celu zaangażowania jak 
największej liczby państw;

Or. de

Poprawka 24
Konrad Szymański

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji i że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
spoza UE;

2. uznaje, że zmiana klimatu jest kwestią 
globalną, która wymaga ogromnego 
zaangażowania państw spoza UE; same 
jednostronne działania nie są wystarczające 
do zapewnienia skutecznego zmniejszenia 
poziomu emisji;

Or. en

Poprawka 25
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji i że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 

2. przypomina, że jednostronne działania 
nie są wystarczające do zmniejszenia 
poziomu emisji i że potrzebne jest duże 
zaangażowanie również ze strony państw 
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spoza UE; spoza UE; podkreśla, że główne wyzwanie
gospodarki opartej na technologiach 
niskoemisyjnych polega na włączeniu 
strategii w dziedzinie zmiany klimatu we 
wszystkie kluczowe obszary działalności w 
odniesieniu do energii, transportu, 
rolnictwa, edukacji, innowacji itp.;

Or. lt

Poprawka 26
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że łączny poziom emisji ma 
decydujące znaczenie dla klimatu; 
zauważa, że nawet w przypadku 
osiągnięcia celu zmniejszenia emisji o 
30% do roku 2020, o 55% do 2030 r. i o 
90% do 2050 r. UE nadal odpowiadałaby 
za około dwukrotnie więcej emisji niż 
wynosiłby jej udział na mieszkańca w
globalnym budżecie klimatycznym 
pozwalającym na osiągnięcie celu 2°C 
oraz że opóźnianie ograniczania emisji 
znacznie zwiększa udział łączny;

Or. en

Poprawka 27
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. stwierdza, że – jak wynika z planu 
działania – obecny cel zmniejszenia emisji 
o 20% do roku 2020, z którego ponad 
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połowę można osiągnąć dzięki 
kompensacjom pozakrajowym, nie 
stanowi skutecznej drogi w kierunku 
zmniejszenia emisji o 80% w 2050 r. w 
stosunku do 1990 r.; zwraca uwagę, że 
80% to dolna granica zakresu 80–95%, 
który IPCC uznał za niezbędny dla państw 
uprzemysłowionych i który Rada 
Europejska ustanowiła celem UE do 
2050 r.;

Or. en

Poprawka 28
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 2c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla, że bez silniejszego 
ograniczenia emisji do 2020 r. 
wytwarzanie energii elektrycznej oraz 
zasoby budynków będą w większości 
wysokoemisyjne i konieczne będzie ich 
opuszczenie i szybkie zastąpienie w 
późniejszych latach przy dużych kosztach; 
podkreśla ponadto, że przekładanie 
działań na 2020 r. spowoduje 
zmniejszenie potencjału obniżenia emisji 
do roku 2030 i później;

Or. en

Poprawka 29
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do większej spójności ze 
wspólnotowymi programami i strategiami 
politycznymi, aby osiągnąć cele planu 

3. wzywa do szybkiego podjęcia 
niezbędnych działań w skoordynowany 
sposób oraz do większej spójności ze 
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działania; wspólnotowymi programami i strategiami 
politycznymi, aby osiągnąć cele planu 
działania;

Or. nl

Poprawka 30
Mario Pirillo, Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do większej spójności ze 
wspólnotowymi programami i strategiami 
politycznymi, aby osiągnąć cele planu 
działania;

3. wzywa do większej spójności ze 
wspólnotowymi programami i strategiami 
politycznymi oraz między nimi, aby 
osiągnąć cele planu działania; ponagla do 
pełnego uwzględnienia priorytetów w 
nowych wieloletnich ramach finansowych 
na lata 2014–2020, aby umożliwić 
najpierw osiągnięcie wszystkich celów UE 
na rok 2020;

Or. en

Poprawka 31
Konrad Szymański

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do większej spójności ze 
wspólnotowymi programami i strategiami 
politycznymi, aby osiągnąć cele planu 
działania;

3. wzywa do większej spójności ze 
wspólnotowymi programami i strategiami 
politycznymi, jeżeli są one odpowiednie i 
ekonomiczne, aby osiągnąć cele planu 
działania;

Or. en

Poprawka 32
Silvia-Adriana Ţicău
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Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że Chiny są światowym 
liderem pod względem mocy 
zainstalowanych farm wiatrowych, że 
pośród dziesięciu czołowych producentów 
turbin wiatrowych znajdują się 
producenci chińscy i indyjscy oraz że 
Chiny i Tajwan wytwarzają obecnie 
większość światowych paneli 
fotowoltaicznych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do podejmowania 
działań mających na celu propagowanie w 
UE ekologicznie wydajnego rozwoju i 
produkcji w zakresie tych technologii oraz 
nowych innowacyjnych technologii, które 
są niezbędne do osiągnięcia ambitnych 
celów związanych z ograniczeniem emisji 
gazów cieplarnianych;

Or. ro

Poprawka 33
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa do umocnienia obecnych 
systemów finansowania, jak również do 
ułatwienia lepszej synergii między 
krajowymi a europejskimi programami 
finansowania w celu wsparcia założeń 
przewidzianych w planie działania; jest 
zdania, że programy finansowania z wielu 
źródeł mogą stanowić skuteczny 
instrument pozwalający osiągnąć ten cel;

Or. en
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Poprawka 34
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża nadzieję, że zostaną 
ustanowione wiążące cele sektorowe i 
realistyczny harmonogram celem 
stworzenia klimatu zaufania 
pobudzającego prywatne inwestycje;

skreślony

Or. fi

Poprawka 35
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 
wiążące cele sektorowe i realistyczny 
harmonogram celem stworzenia klimatu 
zaufania pobudzającego prywatne 
inwestycje;

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 
wiążące cele sektorowe i realistyczny 
harmonogram celem stworzenia klimatu 
zaufania pobudzającego prywatne 
inwestycje; z zadowoleniem przyjmuje 
wnioski wynikające z planu działania, a 
mianowicie to, że sektor energii 
elektrycznej powinien i może być 
całkowicie bezemisyjny do 2050 r. 
(zmniejszenie emisji o 93–99%);

Or. en

Poprawka 36
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 4. wyraża nadzieję, że zostaną szybko 
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wiążące cele sektorowe i realistyczny 
harmonogram celem stworzenia klimatu 
zaufania pobudzającego prywatne 
inwestycje;

ustanowione wiążące i wykonalne cele 
sektorowe i realistyczny harmonogram 
celem stworzenia klimatu zaufania i 
współpracy pobudzającego prywatne 
inwestycje i lepsze wykorzystanie 
funduszy europejskich;

Or. ro

Poprawka 37
Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 
wiążące cele sektorowe i realistyczny 
harmonogram celem stworzenia klimatu 
zaufania pobudzającego prywatne 
inwestycje;

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 
cele sektorowe, które spowodują obniżenie 
emisji przypadających na jednostkę PKB,
i realistyczny harmonogram celem 
stworzenia klimatu zaufania 
pobudzającego prywatne inwestycje;

Or. en

Poprawka 38
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 
wiążące cele sektorowe i realistyczny 
harmonogram celem stworzenia klimatu 
zaufania pobudzającego prywatne 
inwestycje;

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 
wiążące cele sektorowe i ambitny 
harmonogram celem stworzenia klimatu 
zaufania pobudzającego prywatne 
inwestycje;

Or. sv

Poprawka 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 
wiążące cele sektorowe i realistyczny 
harmonogram celem stworzenia klimatu 
zaufania pobudzającego prywatne 
inwestycje;

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 
cele sektorowe i realistyczny harmonogram 
celem stworzenia klimatu zaufania 
pobudzającego prywatne inwestycje;

Or. pl

Poprawka 40
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 
wiążące cele sektorowe i realistyczny 
harmonogram celem stworzenia klimatu 
zaufania pobudzającego prywatne 
inwestycje;

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 
wiążące cele sektorowe i realistyczny 
harmonogram celem stworzenia klimatu 
zaufania pobudzającego prywatne 
inwestycje i zagwarantowania tworzenia 
miejsc pracy w UE;

Or. ro

Poprawka 41
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Niki Tzavela

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 
wiążące cele sektorowe i realistyczny 
harmonogram celem stworzenia klimatu 
zaufania pobudzającego prywatne 
inwestycje;

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 
konkretne cele sektorowe w ramach 
ogólnych celów obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych i realistyczny 
harmonogram celem stworzenia klimatu 
zaufania pobudzającego prywatne 
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inwestycje;

Or. en

Poprawka 42
Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 
wiążące cele sektorowe i realistyczny 
harmonogram celem stworzenia klimatu 
zaufania pobudzającego prywatne 
inwestycje;

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 
jasne i wiążące cele sektorowe i 
realistyczny harmonogram, obejmujący 
cele pośrednie na rok 2030 i 2040, z 
zamiarem stworzenia klimatu zaufania 
wśród inwestorów prywatnych i 
pobudzenia wzrostu inwestycji 
prywatnych;

Or. it

Poprawka 43
Konrad Szymański

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 
wiążące cele sektorowe i realistyczny 
harmonogram celem stworzenia klimatu 
zaufania pobudzającego prywatne 
inwestycje;

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 
łatwo mierzalne cele sektorowe i 
realistyczny harmonogram celem 
stworzenia klimatu zaufania 
pobudzającego prywatne inwestycje, jak
również uniknięcia zaburzeń konkurencji 
w UE oraz zapobieżenia spadkowi 
konkurencyjności sektorów 
energochłonnych UE na rynku 
światowym;

Or. en
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Poprawka 44
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 
wiążące cele sektorowe i realistyczny 
harmonogram celem stworzenia klimatu 
zaufania pobudzającego prywatne 
inwestycje;

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione 
prawnie wiążące umowy sektorowe i 
realistyczny harmonogram celem 
stworzenia klimatu zaufania 
pobudzającego prywatne inwestycje;

Or. en

Poprawka 45
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 4 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że każdy proponowany sposób 
zmniejszenia emisji CO2 musi zostać 
poddany ocenie skutków, co pozwoli jasno 
pokazać wpływ na politykę społeczną;

Or. de

Poprawka 46
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na to, że UE i państwa 
członkowskie nie dokonały 
wystarczających inwestycji w środki 
zmniejszenia emisji CO2 lub zwiększenia 
efektywności energetycznej w sektorze 
budownictwa i transportu; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do przeznaczenia 
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większych środków na zwiększenie 
efektywności energetycznej budynków 
oraz ogrzewania miejskiego i systemów 
chłodzenia zarówno podczas przeglądu 
obecnych ram finansowych, jak i w 
przyszłych wieloletnich ramach 
finansowych;

Or. ro

Poprawka 47
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję Europejską, aby w 
swoim planie działania w sektorze energii 
do roku 2050 skoncentrowała się na 
okresie do roku 2030, między innymi 
poprzez określenie etapów do roku 2030; 
wzywa Komisję Europejską do oceny 
rozszerzenia celów w zakresie 
odnawialnych źródeł energii na okres po 
2020 r., gdyż zapewniłoby to branży, w 
której UE osiągnęła przewagę 
konkurencyjną, jasną sytuację dla 
inwestycji i wzmocniłoby przywódczą 
pozycję UE i innowacyjność przemysłu 
unijnego;

Or. en

Poprawka 48
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że proponowane 
scenariusze działań w zakresie redukcji 
emisji powinny w pełni uwzględniać 
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specyfikę, potencjał i możliwości 
poszczególnych państw członkowskich;

Or. pl

Poprawka 49
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zwraca uwagę na to, że obecny cel w 
wysokości 20% opiera się na udziale 
energii jądrowej w niektórych państwach 
członkowskich; z zadowoleniem przyjmuje 
decyzję Komisji dotyczącą 
przeprowadzenia testów warunków 
skrajnych w elektrowniach jądrowych w 
UE, co umożliwi przedsięwzięcie 
odpowiednich środków celem zapewnienia 
ich bezpieczeństwa; uważa, że podjęta 
przez niektóre państwa członkowskie 
decyzja o zamknięciu kilku istniejących 
reaktorów jądrowych, a także zwiększenie 
nakładów inwestycyjnych na budowę 
nowych elektrowni jądrowych, mogłyby 
skłonić niektóre państwa członkowskie do 
przeprowadzenia przeglądu przyjętych 
środków krajowych, aby osiągnąć obecny 
cel na poziomie 20%;

Or. ro

Poprawka 50
Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 
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będzie mogło zapewnić UE 
bezpieczeństwo dostaw energii i większy 
wzrost zatrudnienia;

będzie mogło zapewnić UE mniejsze 
zużycie energii, bezpieczeństwo dostaw, 
ograniczenie zmienności cen energii i 
odnowiony wzrost zatrudnienia; podkreśla 
również, że dzięki należytemu stosowaniu
dyrektywy w sprawie ekoprojektu 
osiągnąć można znaczne oszczędności 
energii;

Or. it

Poprawka 51
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 
będzie mogło zapewnić UE 
bezpieczeństwo dostaw energii i większy 
wzrost zatrudnienia;

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 
będzie mogło zapewnić UE większe 
bezpieczeństwo dostaw energii i większy 
wzrost zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 52
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 
będzie mogło zapewnić UE 
bezpieczeństwo dostaw energii i większy 
wzrost zatrudnienia;

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 
będzie mogło zapewnić UE 
bezpieczeństwo dostaw energii, poprawę 
konkurencyjności UE i spowodować 
większy wzrost zatrudnienia;

Or. nl

Poprawka 53
Marita Ulvskog
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 
będzie mogło zapewnić UE 
bezpieczeństwo dostaw energii i większy 
wzrost zatrudnienia;

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 
pomogłoby zapewnić UE bezpieczeństwo 
dostaw energii i większy wzrost 
zatrudnienia;

Or. sv

Poprawka 54
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 
będzie mogło zapewnić UE 
bezpieczeństwo dostaw energii i większy 
wzrost zatrudnienia;

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 
będzie mogło zapewnić UE 
bezpieczeństwo i trwałość dostaw energii, 
uczciwe i konkurencyjne ceny energii dla 
konsumentów i przedsiębiorstw oraz
większy wzrost zatrudnienia;

Or. lt

Poprawka 55
Graham Watson

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 
będzie mogło zapewnić UE 
bezpieczeństwo dostaw energii i większy 
wzrost zatrudnienia;

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 
będzie mogło zapewnić UE 
bezpieczeństwo dostaw energii i większy 
wzrost zatrudnienia, i podkreśla rolę, jaką 
wzajemne połączenia europejskiej 
supersieci przesyłowej mogą odegrać w 
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dalszej poprawie bezpieczeństwa i 
niezawodności dostaw;

Or. en

Poprawka 56
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 
będzie mogło zapewnić UE 
bezpieczeństwo dostaw energii i większy 
wzrost zatrudnienia;

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r., 
bez przesądzania o preferencjach państw 
członkowskich w zakresie koszyka 
energetycznego odzwierciedlającego 
specyficzne uwarunkowania krajowe,
będzie mogło zapewnić UE większe 
zróżnicowanie i bezpieczeństwo dostaw 
energii i większy wzrost zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 57
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 
będzie mogło zapewnić UE
bezpieczeństwo dostaw energii i większy 
wzrost zatrudnienia;

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 
będzie mogło zwiększyć bezpieczeństwo 
dostaw energii i wskaźnik zatrudnienia 
wśród ludności aktywnej zawodowo w UE;

Or. ro

Poprawka 58
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 
będzie mogło zapewnić UE 
bezpieczeństwo dostaw energii i większy 
wzrost zatrudnienia;

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 
będzie mogło zapewnić UE 
bezpieczeństwo dostaw energii, 
konkurencyjność, zrównoważenie 
środowiskowe i większy wzrost 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 59
Konrad Szymański

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 
będzie mogło zapewnić UE 
bezpieczeństwo dostaw energii i większy 
wzrost zatrudnienia;

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. 
będzie mogło zapewnić UE 
bezpieczeństwo dostaw energii i większy 
wzrost zatrudnienia i powinno zmierzać do 
zmniejszenia ryzyka ucieczki emisji w UE, 
szczególnie w sektorach energochłonnych;

Or. en

Poprawka 60
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że ETS okazał się nieskuteczny 
jako instrument zachęcania do 
ograniczenia emisji, toteż wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do oceny i 
wdrożenia nowych instrumentów, które 
wspierają rozwój efektywnych 
ekologicznie branż przemysłu, zapewniają 
większą efektywność energetyczną oraz 
wydajne wykorzystanie zasobów;
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Or. ro

Poprawka 61
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że osiągnięcie celu, jakim 
jest zwiększenie do 2020 r. efektywności 
energetycznej o 20%. jest mało 
prawdopodobne; wzywa do zwiększenia 
zasobów, zwłaszcza w celu zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków, 
zgodnie z dyrektywą dotyczącą 
efektywności energetycznej;

6. przypomina istniejące oceny, z których 
wynika, że cel, jakim jest zwiększenie do 
2020 r. efektywności energetycznej o 20%,
nie zostanie osiągnięty; wzywa do 
przyjęcia bardziej ambitnej polityki 
efektywności energetycznej, która ponadto 
powinna wykraczać poza rok 2020; 
podkreśla, że środki na rzecz efektywności 
energetycznej powodują tworzenie miejsc 
pracy, oszczędności dla gospodarki, 
bezpieczeństwo dostaw, zwiększenie 
konkurencyjności i zmniejszenie emisji;

Or. sv

Poprawka 62
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że osiągnięcie celu, jakim 
jest zwiększenie do 2020 r. efektywności 
energetycznej o 20%. jest mało 
prawdopodobne; wzywa do zwiększenia 
zasobów, zwłaszcza w celu zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków, 
zgodnie z dyrektywą dotyczącą 
efektywności energetycznej;

6. przypomina, że osiągnięcie celu, jakim 
jest zwiększenie do 2020 r. efektywności 
energetycznej o 20%, nie jest obecnie na 
dobrej drodze do realizacji; wzywa do 
większej ambicji, zwiększenia zasobów i 
silniejszych zobowiązań politycznych, 
zwłaszcza w celu poprawy efektywności 
energetycznej budynków, zgodnie z 
dyrektywą dotyczącą efektywności 
energetycznej;
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Or. en

Poprawka 63
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że osiągnięcie celu, jakim 
jest zwiększenie do 2020 r. efektywności 
energetycznej o 20%. jest mało 
prawdopodobne; wzywa do zwiększenia 
zasobów, zwłaszcza w celu zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków, 
zgodnie z dyrektywą dotyczącą 
efektywności energetycznej;

6. przypomina, że osiągnięcie celu, jakim
jest zwiększenie do 2020 r. efektywności 
energetycznej o 20%, jest mało 
prawdopodobne oraz że należy w tym celu 
zapewnić wsparcie dzięki rozwijaniu 
nowych instrumentów finansowych na 
szczeblu europejskim i krajowym; wzywa 
do zwiększenia zasobów, zwłaszcza w celu 
zwiększenia efektywności energetycznej 
budynków, zgodnie z dyrektywą dotyczącą 
efektywności energetycznej;

Or. ro

Poprawka 64
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że osiągnięcie celu, jakim 
jest zwiększenie do 2020 r. efektywności 
energetycznej o 20%. jest mało 
prawdopodobne; wzywa do zwiększenia 
zasobów, zwłaszcza w celu zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków, 
zgodnie z dyrektywą dotyczącą 
efektywności energetycznej;

6. przypomina, że osiągnięcie celu, jakim 
jest poprawa do 2020 r. efektywności 
energetycznej o 20%, jest mało 
prawdopodobne; wzywa do zwiększenia 
zasobów, zwłaszcza w celu zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków, 
zgodnie z dyrektywą dotyczącą 
efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 65
Kathleen Van Brempt
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że osiągnięcie celu, jakim 
jest zwiększenie do 2020 r. efektywności 
energetycznej o 20%. jest mało 
prawdopodobne; wzywa do zwiększenia 
zasobów, zwłaszcza w celu zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków, 
zgodnie z dyrektywą dotyczącą 
efektywności energetycznej;

6. przypomina, że osiągnięcie celu, jakim 
jest zwiększenie do 2020 r. efektywności 
energetycznej o 20%, jest mało 
prawdopodobne, o ile nie zostaną przyjęte 
wiążące cele, które przyciągną 
odpowiednie inwestycje; wzywa do 
szybszych działań, zwiększenia zasobów, 
wyraźnych porozumień i wiążących 
środków w celu zwiększenia efektywności 
energetycznej we wszystkich sektorach, a 
przede wszystkim w przypadku budynków, 
zgodnie z dyrektywą dotyczącą 
efektywności energetycznej;

Or. nl

Poprawka 66
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że osiągnięcie celu, jakim 
jest zwiększenie do 2020 r. efektywności 
energetycznej o 20%. jest mało 
prawdopodobne; wzywa do zwiększenia 
zasobów, zwłaszcza w celu zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków, 
zgodnie z dyrektywą dotyczącą 
efektywności energetycznej;

6. przypomina, że osiągnięcie celu, jakim 
jest zwiększenie do 2020 r. efektywności 
energetycznej o 20%, jest mało 
prawdopodobne; wzywa do zwiększenia 
zasobów, w celu zwiększenia efektywności 
energetycznej budynków, zgodnie z 
dyrektywą dotyczącą efektywności 
energetycznej, zwłaszcza dzięki renowacji 
istniejących budynków, i wzywa do 
rozważenia możliwości pozyskania 
nowych źródeł finansowania;

Or. lt
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Poprawka 67
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że osiągnięcie celu, jakim 
jest zwiększenie do 2020 r. efektywności 
energetycznej o 20%. jest mało 
prawdopodobne; wzywa do zwiększenia 
zasobów, zwłaszcza w celu zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków, 
zgodnie z dyrektywą dotyczącą 
efektywności energetycznej;

6. przypomina, że osiągnięcie celu, jakim 
jest zwiększenie do 2020 r. efektywności 
energetycznej o 20%, jest mało 
prawdopodobne; wzywa do zwiększenia 
zasobów, zwłaszcza w celu zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków, 
zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków, oraz w celu wykorzystywania 
energii ze źródeł odnawialnych;

Or. ro

Poprawka 68
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Niki Tzavela

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że osiągnięcie celu, jakim 
jest zwiększenie do 2020 r. efektywności 
energetycznej o 20%. jest mało 
prawdopodobne; wzywa do zwiększenia 
zasobów, zwłaszcza w celu zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków, 
zgodnie z dyrektywą dotyczącą 
efektywności energetycznej;

6. przypomina, że osiągnięcie celu, jakim 
jest zwiększenie efektywności 
energetycznej o 20% w stosunku do 
prognoz na 2020 r., jest mało 
prawdopodobne; zgadza się w pełni z 
wnioskami wynikającymi z planu 
działania Komisji, że strategie na rzecz 
efektywności energetycznej są kluczem do 
dalszego zmniejszenia emisji dwutlenku 
węgla; z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym priorytety określone we 
wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej; stwierdza, że 
konieczne jest zwiększenie ilości zasobów, 
zwłaszcza w celu zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków, i 
podkreśla znaczenie prywatnych 
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inwestycji dla przełamania obecnych 
ograniczeń budżetowych w sektorze 
publicznym;

Or. en

Poprawka 69
Mario Pirillo, Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że osiągnięcie celu, jakim 
jest zwiększenie do 2020 r. efektywności 
energetycznej o 20%. jest mało 
prawdopodobne; wzywa do zwiększenia 
zasobów, zwłaszcza w celu zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków, 
zgodnie z dyrektywą dotyczącą 
efektywności energetycznej;

6. przypomina, że osiągnięcie celu, jakim 
jest zwiększenie do 2020 r. efektywności 
energetycznej o 20%, jest mało 
prawdopodobne; wzywa do zwiększenia 
zasobów i środków, zwłaszcza w celu 
zwiększenia efektywności energetycznej 
budynków, zgodnie z nowym wnioskiem 
dotyczącym efektywności energetycznej; 
zgadza się z przyjęciem celu 3% w 
przypadku renowacji budynków 
publicznych;

Or. it

Poprawka 70
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Niki Tzavela

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uznaje, że – zgodnie z planem 
działania Komisji do roku 2050 – jeżeli 
UE wywiąże się z realizowanych obecnie 
strategii, szczególnie pod względem 
zwiększenia efektywności energetycznej o 
20%, umożliwi to UE wewnętrzne 
zmniejszenie emisji CO2 o 25% lub więcej 
do 2020 r. oraz że takie zmniejszenie 
będzie nadal opłacalne w dążeniu do 
osiągnięcia długoterminowego celu 
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zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
o 80–95% do roku 2050 w stosunku do 
emisji z roku 1990; stwierdza, że według 
planu działania mniej ambitne założenia 
powodują znacznie wyższe koszty w całym 
okresie; przypomina jednak, że 
opłacalność inwestycji należy zawsze 
oceniać w świetle implikacji budżetowych;

Or. en

Poprawka 71
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zauważa, że zgodnie z prognozą MAE 
w sprawie sytuacji energetycznej na 
świecie w 2011 r., która obejmuje 
zmniejszenie udziału energii jądrowej, 
przewidywany wzrost emisji CO2 dla 
sektora energii będzie znaczenie wyższy w 
perspektywie średniookresowej ze względu 
na większe zużycie paliw kopalnych; 
stwierdza, że zgodnie z założeniami MAE 
osiągnięcie celu w postaci 2 stopni 
wymagałoby szybszego rozwijania i 
wprowadzania technologii CCS, zarówno 
w elektrowniach węglowych, jak i 
gazowych;

Or. en

Poprawka 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie badań i rozwoju dla 
rozwoju technologii niskoemisyjnych i 
wzywa do przeznaczenia przynajmniej 
dwa razy większych funduszy na badania 
nad energią w ramach programu Horyzont 
2020;

7. podkreśla znaczenie badań i rozwoju dla 
rozwoju technologii niskoemisyjnych i 
wzywa do skoncentrowania funduszy na 
badania nad energią w ramach programu 
Horyzont 2020 na czystych i trwałych 
technologiach, które umożliwią osiąganie 
korzyści do roku 2020 i później, co 
zwiększy fundusze na odnawialne źródła 
energii do 1,5 mld rocznie; przypomina, że 
strategiczny plan w dziedzinie technologii 
energetycznych (EPSTE) stanowi 
inicjatywę przewodnią UE w dziedzinie 
technologii niskoemisyjnych, i w związku 
z tym wzywa do zapewnienia 
wystarczających środków dla każdej 
technologii EPSTE określonych w 
oddzielnych pozycjach budżetowych 
EPSTE; przypomina, że faktyczne środki 
finansowe w dziedzinie energii stanowią 
jedynie 0,5% w budżecie UE na lata 
2007–2013, co nie jest zgodne z 
priorytetami politycznymi UE;

Or. en

Poprawka 73
Graham Watson

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie badań i rozwoju dla 
rozwoju technologii niskoemisyjnych i 
wzywa do przeznaczenia przynajmniej dwa 
razy większych funduszy na badania nad 
energią w ramach programu Horyzont 
2020;

7. podkreśla znaczenie badań i rozwoju dla 
rozwoju technologii niskoemisyjnych i o 
zerowej emisji oraz wzywa do 
przeznaczenia przynajmniej dwa razy 
większych funduszy na badania nad 
energią w ramach programu Horyzont 
2020; przypomina, że w swojej rezolucji z 
dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 
europejskiego strategicznego planu w 
dziedzinie technologii energetycznych 
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Parlament Europejski wezwał do 
przeznaczenia z budżetu UE kwoty 2 mld 
EUR rocznie na badania i rozwój 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych, aby pomóc w 
obniżeniu kosztów technologii 
niskoemisyjnej;

Or. en

Poprawka 74
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie badań i rozwoju dla 
rozwoju technologii niskoemisyjnych i 
wzywa do przeznaczenia przynajmniej dwa 
razy większych funduszy na badania nad 
energią w ramach programu Horyzont 
2020;

7. podkreśla znaczenie badań i rozwoju dla 
rozwoju nowych technologii 
energetycznych, a przede wszystkim 
technologii niskoemisyjnych i wzywa do 
przeznaczenia przynajmniej dwa razy 
większych funduszy na badania nad 
energią w ramach programu Horyzont 
2020;

Or. ro

Poprawka 75
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie badań i rozwoju dla 
rozwoju technologii niskoemisyjnych i 
wzywa do przeznaczenia przynajmniej dwa 
razy większych funduszy na badania nad 
energią w ramach programu Horyzont 
2020;

7. podkreśla znaczenie badań i rozwoju dla 
rozwoju technologii niskoemisyjnych i 
wykazujących efektywność energetyczną i 
wzywa do przeznaczenia przynajmniej dwa 
razy większych funduszy na badania nad 
energią w ramach programu Horyzont 
2020;

Or. en
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Poprawka 76
Mario Pirillo, Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie badań i rozwoju dla 
rozwoju technologii niskoemisyjnych i 
wzywa do przeznaczenia przynajmniej dwa 
razy większych funduszy na badania nad 
energią w ramach programu Horyzont 
2020;

7. podkreśla znaczenie badań i rozwoju dla 
rozwoju technologii niskoemisyjnych, ze 
szczególnym podkreśleniem planu 
EPSTE, i wzywa do przeznaczenia 
przynajmniej dwa razy większych 
funduszy na wszelkie badania nad energią 
w ramach programu Horyzont 2020;

Or. en

Poprawka 77
Konrad Szymański

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie badań i rozwoju dla 
rozwoju technologii niskoemisyjnych i 
wzywa do przeznaczenia przynajmniej 
dwa razy większych funduszy na badania 
nad energią w ramach programu Horyzont 
2020;

7. podkreśla znaczenie badań i rozwoju dla 
rozwoju technologii niskoemisyjnych i 
wzywa do przeprowadzenia przynajmniej 
przeglądu funduszy na badania nad energią 
w ramach programu Horyzont 2020;

Or. en

Poprawka 78
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie badań i rozwoju dla 7. podkreśla znaczenie badań i rozwoju dla 
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rozwoju technologii niskoemisyjnych i 
wzywa do przeznaczenia przynajmniej dwa 
razy większych funduszy na badania nad 
energią w ramach programu Horyzont 
2020;

rozwoju technologii niskoemisyjnych i 
wzywa do przeznaczenia przynajmniej 
dotychczasowego poziomu finansowania z
funduszy na badania nad energią w ramach 
programu Horyzont 2020;

Or. pl

Poprawka 79
Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 7 – tiret pierwsze (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uważa, że wyższą efektywność 
energetyczną można osiągnąć dzięki 
zastąpieniu istniejących systemów 
najnowszymi systemami grzewczymi i 
chłodzącymi;

Or. it

Poprawka 80
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uznania za priorytetowe 
inwestycji w rozwój ogólnoeuropejskiej 
inteligentnej sieci energetycznej, która 
może wykorzystywać energię wytworzoną 
na szczeblu lokalnym i regionalnym ze 
źródeł odnawialnych i która jest pomocna 
w rozwijaniu infrastruktury niezbędnej do 
korzystania z pojazdów z napędem 
elektrycznym, w celu ograniczenia 
zanieczyszczeń powodowanych przez 
transport;
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Or. ro

Poprawka 81
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca uwagę, iż zaproponowane cele 
redukcyjne dla sektora energii i przemysłu 
opierają się w znaczącym stopniu na 
technologii CCS, która nadal znajduje się 
w fazie testowej i prekomercyjnej, 
podkreśla potrzebę analizy scenariuszy 
alternatywnych biorąc pod uwagę 
poważne wątpliwości co do możliwości 
zastosowania na dużą skalę tej technologii 
a także dużego prawdopodobieństwa jej 
komercyjnego niepowodzenia,

Or. pl

Poprawka 82
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla potrzebę pełnego i 
należytego wdrożenia środków 
przewidzianych w planie na rzecz 
efektywności energetycznej, niezbędnych 
do wypełnienia przyjętych założeń 
efektywności energetycznej;

Or. lt

Poprawka 83
Ioannis A. Tsoukalas
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Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla konieczność przyjęcia przez 
Europę przewodniej roli w badaniach nad 
klimatem i technologiami zwiększającymi 
efektywność energetyczną oraz 
prowadzenia bliskiej współpracy 
naukowej w tej dziedzinie z 
międzynarodowymi partnerami, a 
zwłaszcza z Brazylią, Rosją, Indiami i 
Chinami (państwa BRIC);

Or. en

Poprawka 84
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. stwierdza, że na pozycji lidera 
innowacji w zakresie trwałych technologii 
Europę zaczynają zastępować inne części 
świata, wskutek czego UE może utracić 
czołową pozycję i stać się importerem 
netto tych technologii i związanych z nimi 
produktów gotowych; podkreśla w tym 
zakresie znaczenie europejskiej wartości 
dodanej dla rozwoju i wytwarzania na 
miejscu technologii i produktów 
związanych z efektywnością energetyczną 
i odnawialnymi źródłami energii;

Or. en

Poprawka 85
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7b. zwraca uwagę, że ostatnie decyzje w 
niektórych państwach członkowskich w 
zakresie ograniczenia wykorzystania 
energii nuklearnej będą miały poważny 
wpływ na strukturę źródeł energii w UE w 
przyszłości, co nie zostało uwzględnione 
zarówno w Komunikacie jak też w 
towarzyszącej analizie wpływu

Or. pl

Poprawka 86
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla istotną rolę energii 
odnawialnej, również wytwarzanej za 
pomocą innowacyjnych technologii, oraz 
pilną potrzebę stworzenia lepszych 
rozwiązań w zakresie przechowywania
takiej energii i zwiększenia jej wydajności;

8. podkreśla istotną rolę energii 
odnawialnej, również wytwarzanej za 
pomocą innowacyjnych technologii;
wzywa Komisję do oceny możliwości i 
skutków makroekonomicznych przyjęcia 
dalszych wiążących celów dla takiej 
energii na poziomie 45% do roku 2030, w 
tym 60% dla energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, zapewnienia jasności dla 
inwestycji oraz wsparcia czołowej pozycji 
w dziedzinie technologii i innowacji 
przemysłowych;

Or. en

Poprawka 87
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla istotną rolę energii 8. podkreśla istotną rolę energii 
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odnawialnej, również wytwarzanej za 
pomocą innowacyjnych technologii, oraz 
pilną potrzebę stworzenia lepszych 
rozwiązań w zakresie przechowywania 
takiej energii i zwiększenia jej wydajności;

odnawialnej, również wytwarzanej za 
pomocą innowacyjnych technologii, oraz 
pilną potrzebę stworzenia lepszych 
rozwiązań w zakresie przechowywania 
takiej energii i zwiększenia jej wydajności
oraz efektywnego jej przesyłu;

Or. pl

Poprawka 88
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla istotną rolę energii 
odnawialnej, również wytwarzanej za 
pomocą innowacyjnych technologii, oraz 
pilną potrzebę stworzenia lepszych 
rozwiązań w zakresie przechowywania 
takiej energii i zwiększenia jej wydajności;

8. podkreśla istotną rolę energii 
odnawialnej, również wytwarzanej za 
pomocą innowacyjnych technologii, oraz 
pilną potrzebę stworzenia lepszych 
rozwiązań w zakresie przechowywania 
takiej energii i zwiększenia jej wydajności, 
w tym przedsięwzięcia odpowiednich 
środków infrastrukturalnych;

Or. de

Poprawka 89
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla istotną rolę energii 
odnawialnej, również wytwarzanej za 
pomocą innowacyjnych technologii, oraz 
pilną potrzebę stworzenia lepszych 
rozwiązań w zakresie przechowywania 
takiej energii i zwiększenia jej wydajności;

8. podkreśla, że odnawialne źródła energii, 
innowacje oraz opracowywanie 
i wdrażanie przełomowych technologii 
mają kluczowe znaczenie w walce ze 
zmianą klimatu, a jednocześnie 
w przekonywaniu partnerów UE na całym 
świecie, że emisje można zmniejszyć bez 
utraty konkurencyjności i miejsc pracy; 
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uważa, że ważne jest, aby Europa dała 
przykład, znacznie zwiększając wydatki 
przeznaczone na badania w dziedzinie 
technologii przemysłowych i 
energetycznych, które są przyjazne 
środowisku i energooszczędne;

Or. en

Poprawka 90
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zwraca uwagę na znaczenie dalszego 
rozwijania odnawialnych źródeł energii i 
wyznaczenie celów dla odnawialnych 
źródeł energii na rok 2030, gdyż będą one 
stanowiły wsparcie dla osiągnięcia celów 
na rok 2050, zapewnią przemysłowi 
niezbędną pewność inwestycyjną, w 
istotny sposób obniżą emisje gazów 
cieplarnianych, przyczynią się do 
tworzenia miejsc pracy i promowania 
niezależności energetycznej UE;

Or. nl

Poprawka 91
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że poprawa w zakresie 
efektywnego użytkowania zasobów 
poprzez np. recykling odpadów, lepsze 
gospodarowanie odpadami oraz zmianę 
zachowań odgrywa bardzo istotną rolę w 
osiąganiu celów strategicznych 
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dotyczących zmniejszenia emisji CO2;

Or. lt

Poprawka 92
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla znaczenie stabilnego i 
sprzyjającego klimatu inwestycyjnego dla 
wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii po roku 2020; wzywa w związku z 
tym Komisję do opracowania strategii 
wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii po roku 2020 w oparciu o 
przejściowy, wiążący europejski cel 
pozyskiwania 45% energii ze źródeł 
odnawialnych do roku 2030;

Or. en

Poprawka 93
Chris Davies

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uznaje, że państwa członkowskie 
osiągnęły ogromny postęp w rozwijaniu 
odnawialnych źródeł energii od momentu 
przyjęcia wiążących celów na rok 2020, i 
wzywa Komisję do zaproponowania 
odpowiednio ambitnych celów na rok 
2030;

Or. en
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Poprawka 94
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. ponownie podkreśla znaczenie 
zapewnienia bodźców dla inwestycji 
publicznych i prywatnych 
ukierunkowanych na zaprojektowanie i 
rozwinięcie technologii dających się łatwo 
powielać w celu poprawienia jakości 
oszczędzania energii i efektywności 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 95
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. podkreśla, że osiągnięcie celów 
określonych w krajowych planach działań 
w dziedzinie odnawialnych źródeł energii 
ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
ogólnych celów UE na rok 2050, i uważa, 
że Komisja powinna podjąć działania, 
jeżeli cele krajowe nie zostaną osiągnięte;

Or. nl

Poprawka 96
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. podkreśla, że zamówienia publiczne 
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mogą się znacząco przyczynić do 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, przede wszystkim dzięki 
wprowadzeniu kryteriów efektywności 
energetycznej do procedur przetargowych 
w dziedzinie budownictwa i usług 
publicznych;

Or. lt

Poprawka 97
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. przypomina, że konieczne będą 
modernizacja i rozwój energetycznych 
sieci przesyłowych, szczególnie do 
przesyłu energii ze źródeł odnawialnych 
wytworzonej na obszarach o dużym 
potencjale, takich jak morskie farmy 
wiatrowe na Morzu Północnym i energia 
słoneczna w Europie Południowej, a także 
do przystosowania do 
zdecentralizowanego wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 98
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. podkreśla, że normalizacja TIK może 
przynieść ogromne korzyści dla sektorów 
rynkowych, które wymagają 
interoperacyjności; ponadto inwestowanie 
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w rozwój TIK będzie miało pozytywny 
wpływ w długim okresie na 
wykorzystywanie pojazdów z napędem 
elektrycznym oraz inteligentnych sieci 
przesyłowych i liczników;

Or. en

Poprawka 99
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne liczniki 
i wzajemne połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej;

9. uznaje, że ze względu na to, że 
zbudowanie infrastruktury do przesyłu 
energii wymaga kilku lat, a sama 
infrastruktura ma długi cykl życia, 
długoterminowa wizja majątku sieci 
przesyłowej jest pilnie potrzebna, aby 
ukierunkować obecne i przyszłe 
inwestycje, wraz z optymalnym 
wykorzystaniem istniejącej sieci; z 
zadowoleniem przyjmuje skoncentrowanie 
instrumentu „Łącząc Europę” na 
infrastrukturze energetycznej i ponagla 
państwa członkowskie do przeznaczenia 
większej ilości zasobów na infrastrukturę 
energetyczną, w szczególności na sieci, 
inteligentne liczniki i wzajemne połączenia 
regionalne, poprzez uruchomienie planu 
inwestycyjnego w oparciu o pakiet UE w 
sprawie infrastruktury energetycznej; 
stwierdza, że przyczyni się to do poprawy 
konkurencyjności na wewnętrznym rynku 
energii elektrycznej i zwiększy 
bezpieczeństwo dostaw; wzywa Komisję do 
przedstawienia praktycznych rozwiązań 
dotyczących tego, jak najlepiej zachęcić 
do tworzenia morskiej sieci przesyłowej w 
Europie, wzmocnienia przesyłu drogą 
lądową oraz transeuropejskiej sieci 
wzajemnych powiązań, aby zapewnić 
przesył znacznych ilości energii 
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pozyskanej ze źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 100
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne liczniki 
i wzajemne połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej;

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na modernizację i rozwój 
sieci, inteligentne liczniki i wzajemne 
połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego 
zwłaszcza w oparciu o pakiet UE w 
sprawie infrastruktury energetycznej;

Or. ro

Poprawka 101
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne liczniki 
i wzajemne połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej;

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne 
liczniki, które razem stanowią warunek 
wstępny utworzenia wydajnego rynku 
energii, i wzajemne połączenia regionalne, 
poprzez uruchomienie planu 
inwestycyjnego w oparciu o pakiet UE w 
sprawie infrastruktury energetycznej;

Or. en
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Poprawka 102
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne liczniki 
i wzajemne połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej;

9. wzywa UE i państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne liczniki 
i wzajemne połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej;

Or. nl

Poprawka 103
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne liczniki 
i wzajemne połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej;

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne liczniki 
i wzajemne połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o priorytety krajowe i pakiet UE w 
sprawie infrastruktury energetycznej;

Or. sv

Poprawka 104
Niki Tzavela

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne liczniki 
i wzajemne połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej;

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, infrastrukturę 
LNG, inteligentne liczniki i wzajemne 
połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej;

Or. en

Poprawka 105
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne liczniki 
i wzajemne połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej;

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na inteligentne sieci 
przesyłowe, inteligentne liczniki i 
wzajemne połączenia regionalne sieci 
energetycznych, poprzez uruchomienie 
planu inwestycyjnego w oparciu o pakiet 
UE w sprawie infrastruktury 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 106
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne liczniki
i wzajemne połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej;

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną niezbędną do 
transformacji zrównoważonej gospodarki 
w dziedzinie energii, w szczególności na 
inteligentne sieci i wzajemne połączenia 
regionalne, poprzez uruchomienie planu 
inwestycyjnego w oparciu o pakiet UE w 
sprawie infrastruktury energetycznej;

Or. en

Poprawka 107
Graham Watson

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne liczniki 
i wzajemne połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej;

9. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
Europejską do przeznaczenia większej 
ilości zasobów na infrastrukturę 
energetyczną, w szczególności na sieci 
przesyłu energii elektrycznej, inteligentne 
liczniki i wzajemne połączenia regionalne, 
poprzez uruchomienie planu 
inwestycyjnego w oparciu o pakiet UE w 
sprawie infrastruktury energetycznej;

Or. en

Poprawka 108
Pilar del Castillo Vera

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 9. podkreśla, że Europa powinna być 
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przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne liczniki 
i wzajemne połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej;

najbardziej zaawansowana pod względem 
rozwijania technologii internetowych 
powiązanych z energią oraz 
niskoemisyjnych zastosowań technologii 
informacyjno-komunikacyjnych; wzywa 
państwa członkowskie do przeznaczenia 
większej ilości zasobów na infrastrukturę 
energetyczną, w szczególności na sieci, 
inteligentne liczniki i wzajemne połączenia 
regionalne, poprzez uruchomienie planu 
inwestycyjnego w oparciu o pakiet UE w 
sprawie infrastruktury energetycznej;

Or. en

Poprawka 109
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne liczniki 
i wzajemne połączenia regionalne, 
poprzez uruchomienie planu 
inwestycyjnego w oparciu o pakiet UE w 
sprawie infrastruktury energetycznej;

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne sieci 
przesyłowe oraz pełne i terminowe 
wprowadzenie inteligentnych liczników i 
wzajemnych połączeń regionalnych, 
poprzez uruchomienie planu 
inwestycyjnego w oparciu o pakiet UE w 
sprawie infrastruktury energetycznej;

Or. en

Poprawka 110
Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 9 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
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infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne liczniki 
i wzajemne połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej;

infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne liczniki 
i systemy inteligentnego domu oraz 
wzajemne połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej;

Or. it

Poprawka 111
Konrad Szymański

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne liczniki 
i wzajemne połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej;

9. wzywa państwa członkowskie do 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności w sieci, inteligentne liczniki 
i wzajemne połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej, w celu 
zapewnienia znacznej dywersyfikacji 
źródeł zaopatrzenia w energię, co oznacza 
zarówno dywersyfikację tras 
tranzytowych, jak i państw pochodzenia;

Or. en

Poprawka 112
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne liczniki 

9. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej ilości zasobów na 
infrastrukturę energetyczną, w 
szczególności na sieci, inteligentne liczniki 
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i wzajemne połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej;

i wzajemne połączenia regionalne, poprzez 
uruchomienie planu inwestycyjnego w 
oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej; wzywa 
Komisję Europejską do należytego 
zareagowania na potrzeby finansowe 
budowanej zintegrowanej sieci 
europejskiej;

Or. en

Poprawka 113
Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 9 – tiret pierwsze (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– podkreśla potrzebę przyjęcia wiążących 
celów dla energii ze źródeł odnawialnych i 
efektywności energetycznej po roku 2020 
(cele orientacyjne na rok 2030, 2040 i 
2050) w celu zapewnienia jasności dla 
inwestycji oraz wspierania pozycji lidera w 
dziedzinie technologii i innowacji 
przemysłowych;

Or. it

Poprawka 114
Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 9 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt opinii Poprawka

wyraża nadzieję, że wkrótce zostaną 
podjęte dyskusje na temat instrumentów 
finansowych, których uruchomienie jest 
warunkiem osiągnięcia celów 
politycznych przyjętych w planie działania 
i bez których trudno byłoby utworzyć 
system inwestowania w nowe technologie 
niskoemisyjne o wysokiej efektywności 
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energetycznej;

Or. it

Poprawka 115
Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 9 – akapit drugi (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla istotną rolę finansowania 
regionalnego i finansowania w ramach 
polityki spójności jako głównego 
instrumentu współfinansowania 
regionalnych środków przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną i uważa, że 
znaczną część finansowania na okres 
programowania 2014–2020 należy 
przeznaczyć na osiąganie celów przyjętych 
w planie działania do roku 2050;

Or. it

Poprawka 116
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. uznaje, że poza odpowiednią 
infrastrukturą przesyłu energii 
elektrycznej niezbędne do skutecznej 
integracji dużych zasobów energii ze 
źródeł odnawialnych są zasady rynkowe, 
które umożliwią skuteczną i przejrzystą 
wymianę energii na skalę 
międzynarodową; wzywa zatem do 
szybkiej integracji i tworzenia 
transgranicznych rynków energii 
elektrycznej, szczególnie rynków 
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śróddziennych i rynków dnia następnego;

Or. en

Poprawka 117
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla znaczenie należytego 
działania rynku w celu rozwinięcia 
niezbędnej infrastruktury energetycznej, 
zauważa jednak, że w niektórych 
przypadkach siła rynku nie wystarczy do 
osiągnięcia pożądanych rezultatów, a 
zatem kluczowe znaczenie zapewnienie 
przez rząd niezbędnego wsparcia 
finansowego, szczególnie na finansowanie 
projektów transgranicznych lub projektów 
kluczowych, które w krótkim terminie nie 
są atrakcyjne dla rynku, a jednak są 
niezbędne do rozwinięcia zintegrowanej 
europejskiej sieci infrastruktury;

Or. nl

Poprawka 118
Chris Davies

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa Komisję do dania inwestorom 
jasnej wskazówki polegającej na 
zaproponowaniu, że od 2030 r. nie będzie 
dozwolone żadne nowe źródło energii, z 
którego emisje przekraczają 50 g 
CO2/kWh, z jednoczesnym podkreśleniem, 
że w celu spełnienia tego wymogu 
dostępne będą wszelkie środki osiągnięcia 
takiego niskiego poziomu emisji 
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dwutlenku węgla (z udziałem 
odnawialnych źródeł energii, energii 
jądrowej, wykorzystania technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz biomasy wytwarzanej w sposób 
zrównoważony);

Or. en

Poprawka 119
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego w sprawie 
obligacji projektowych na finansowanie 
projektów infrastruktury europejskiej 
(energetycznej i transportowej) o 
znaczeniu strategicznym;

Or. en

Poprawka 120
Pilar del Castillo Vera

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że technologie 
informacyjno-komunikacyjne mogą i 
powinny odgrywać istotną rolę w 
promowaniu odpowiedzialnego zużycia 
energii przez gospodarstwa domowe i 
transport oraz do wytwarzania energii i 
produkcji; uważa, że inteligentne liczniki, 
wydajne oświetlenie, przetwarzanie w 
chmurze i oprogramowanie rozproszone 
mają potencjał do spowodowania zmiany 
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w sposobach korzystania z energii;

Or. en

Poprawka 121
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. zauważa wkład energii jądrowej w 
ograniczanie emisji dwutlenku węgla, 
jako że zamknięcie elektrowni jądrowych 
działających w UE doprowadziłoby do 50-
procentowego wzrostu emisji; podziela 
jednak obawy obywateli europejskich 
dotyczące zagrożeń związanych z 
wykorzystaniem energii jądrowej oraz 
wzywa do bardziej restrykcyjnych 
europejskich ram w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego i 
natychmiastowego zamknięcia elektrowni 
jądrowych opartych na przestarzałej 
technologii;

Or. en

Poprawka 122
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla bezwzględną konieczność 
dostosowania polityki normalizacji do 
zmian rynkowych wymagających 
interoperacyjności, co przyczyni się do 
przyspieszenia prac nad normami 
technicznymi dla samochodów o napędzie 
elektrycznym oraz inteligentnych sieci i 
liczników z perspektywą ukończenia prac 
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do 2012 r.;

Or. en

Poprawka 123
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 9b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. podkreśla konieczność uwzględnienia 
dla cen elektryczności w przyszłości efektu 
rankingu cenowego, w którym duże ilości 
odnawialnych źródeł energii o niskich 
kosztach marginalnych powodują 
obniżenie cen;

Or. en

Poprawka 124
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby ponaglały do szybszego 
wdrożenia porozumienia G-20 w sprawie 
zlikwidowania dotacji dla paliw 
kopalnych; podkreśla, że międzynarodowa 
koordynacja wdrożenia jest niezbędna do 
osiągnięcia pożądanych skutków;

Or. en

Poprawka 125
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

10a. zauważa, że wraz ze zbliżającym się 
przejściem na gospodarkę opartą na 
technologiach niskoemisyjnych jedną z 
najbardziej istotnych kwestii stanowi 
zapewnienie konkurencyjności UE, i w 
związku z tym jest zdania, że należy 
potraktować z dużą uwagą 
międzynarodowe negocjacje w dziedzinie 
zmiany klimatu, aby zagwarantować 
przyjęcie przez wszystkie kraje rozwinięte i 
państwa o wysokim wskaźniku wzrostu 
gospodarczego ambitnych i 
wystarczających celów zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych;

Or. lt


