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Poprawka 1
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Odniesienie 2

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając projekt rezolucji w 
sprawie oddziaływania urządzeń 
fotowoltaicznych zainstalowanych na 
użytkach zielonych (B7-0186/2012),

skreślone

Or. en

Poprawka 2
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Odniesienie 3

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając projekt rezolucji w 
sprawie elektrowni wykorzystujących 
energię fal i pływów morskich (B7-
0192/2012),

skreślone

Or. en

Poprawka 3
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Odniesienie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając nową dyrektywę w 
sprawie efektywności energetycznej,
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Or. en

Poprawka 4
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Odniesienie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając osiągnięte między 
Parlamentem Europejskim a Radą 
nieformalne porozumienie dotyczące 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej,

Or. en

Poprawka 5
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze konieczność 
przypomnienia, że filarami polityki 
energetycznej UE są bezpieczeństwo 
dostaw (dywersyfikacja źródeł), 
konkurencyjne ceny i efektywność 
energetyczna, uzupełniane przez 
określony w polityce cel, jakim jest 
ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 6
Niki Tzavela, Konrad Szymański
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Projekt rezolucji
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze konieczność wzięcia 
pod uwagę konkurencyjności przemysłu 
europejskiego, za pomocą odpowiednich 
strategii politycznych i instrumentów oraz 
poprzez dostosowanie do procesu 
służącego ponownemu uprzemysłowieniu 
naszej gospodarki;

Or. en

Poprawka 7
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Punkt A c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że w interesie 
państw członkowskich leżą zmniejszenie 
ich zależności od importu energii po 
niestabilnych cenach oraz dywersyfikacja 
dostaw energii;

Or. en

Poprawka 8
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Punkt A d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że wyzwanie w 
zakresie bezpieczeństwa energetycznego 
polega na ograniczeniu niepewności 
powodującej napięcia pomiędzy 
państwami oraz na ograniczeniu 
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niedoskonałości rynku, które osłabiają 
korzyści handlowe zarówno dla 
dostawców, jak i dla konsumentów;

Or. en

Poprawka 9
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Punkt A e preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że istotne znaczenie 
ma uzyskanie na wczesnym etapie 
wskazówki na temat tego, czy możliwe jest 
osiągnięcie ambitnych celów planu 
działania, oraz dokonanie przeglądu 
wpływu na gospodarkę UE, w tym na 
konkurencyjność globalną, zatrudnienie i 
zabezpieczenie społeczne;

Or. en

Poprawka 10
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Punkt A f preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Af. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie, przedsiębiorstwa 
energetyczne i całe społeczeństwo muszą 
mieć jasne informacje na temat kierunku 
polityki energetycznej UE, a także większą 
pewność, z uwzględnieniem celów 
pośrednich i celów końcowych do 2030 r., 
z myślą o zapewnieniu zachęt i 
zmniejszeniu zagrożenia dla inwestycji 
długoterminowych;
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Poprawka 11
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan 
działania je ogranicza;

1. Dostrzega korzyści, jakie mogą płynąć
dla państw członkowskich ze współpracy 
na rzecz przekształcenia systemów 
energetycznych, które powinno się 
rozpocząć bez zbędnej zwłoki w tempie 
uzależnionym od postępu w zakresie 
globalnych negocjacji klimatycznych, 
uważa zatem opracowany przez Komisję 
plan działania w zakresie energii do roku 
2050 jako podstawę do dyskusji.

Or. pl

Poprawka 12
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
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działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 
2030 r., z uwzględnieniem celów 
pośrednich i celów końcowych; zaznacza, 
że określenie celów energetycznych do 
roku 2050 zakłada zarządzanie 
paneuropejskie; realizuje w duchu Unii 
strategię, która umożliwi państwom 
członkowskim współpracę bez poczucia, że 
plan działania je ogranicza;

działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r.; wzywa Komisję do zaproponowania 
pakietu klimatyczno-energetycznego 
obejmującego ambitne cele na 2030 r. w 
zakresie odnawialnych źródeł energii, 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
oraz efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 13
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 
2030 r., z uwzględnieniem celów 
pośrednich i celów końcowych; zaznacza, 
że określenie celów energetycznych do 
roku 2050 zakłada zarządzanie 
paneuropejskie; realizuje w duchu Unii 
strategię, która umożliwi państwom 
członkowskim współpracę bez poczucia, że 
plan działania je ogranicza;

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., opartych na celach odnoszących się do 
emisji gazów cieplarnianych, energii ze 
źródeł odnawialnych i efektywności 
energetycznej; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada niemal bezemisyjne systemy 
energetyczne zgodne z uznanymi przez 
ONZ podstawami naukowymi dotyczącymi 
klimatu i konkluzjami Rady Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; uważa 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
za wytyczne dla propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie stabilnych w długim 
okresie ram polityki na rzecz 
niskoemisyjnego konkurencyjnego i 
bezpiecznego systemu energetycznego do 
2050 r., z uwzględnieniem celów 
pośrednich i celu, jakim jest ograniczenie 
emisji; zaznacza, że określenie celów 
energetycznych do roku 2050 zakłada 
zarządzanie paneuropejskie; realizuje w 
duchu Unii neutralną pod względem 
technologii strategię, która umożliwi 
państwom członkowskim współpracę bez 
poczucia, że plan działania je ogranicza; 
popiera działania służące opracowaniu 
ram polityki do 2030 r. zgodnie z 
odpowiednim harmonogramem, celem 
zapewnienia bezpieczeństwa inwestorów;

Or. en

Poprawka 15
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; 
zaznacza, że określenie celów 
energetycznych do roku 2050 zakłada 
zarządzanie paneuropejskie - utworzenie 
Europejskiej Wspólnoty Energetycznej; 
realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczność utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energetycznej została potwierdzona w 
rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 listopada 2010 r. zatytułowanej „W kierunku 
nowej strategii energetycznej dla Europy 2011–2020” (sprawozdanie poseł Kolarskiej-
Bobińskiej). Europejska Wspólnota Energetyczna, wraz z silnym wspólnym rynkiem energii, 
wspólnym, europejskim finansowaniem nowych niskoemisyjnych technologii energetycznych 
oraz koordynacją zakupów energii poza Unią Europejską, ma kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia celów „Planu działania w zakresie energii do roku 2050”.

Poprawka 16
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
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które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie;
realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki 
energetycznej i klimatycznej do 2030 r., z 
uwzględnieniem celów dotyczących emisji 
gazów cieplarnianych, odnawialnych 
źródeł energii i efektywności 
energetycznej oraz celów pośrednich do 
roku 2040 i 2050; realizuje w duchu Unii 
strategię, która umożliwi państwom 
członkowskim współpracę bez poczucia, że 
plan działania je ogranicza;

Or. en

Poprawka 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 
2030 r., z uwzględnieniem celów 
pośrednich i celów końcowych; zaznacza, 
że określenie celów energetycznych do 
roku 2050 zakłada zarządzanie 
paneuropejskie; realizuje w duchu Unii 
strategię, która umożliwi państwom 
członkowskim współpracę bez poczucia, że 
plan działania je ogranicza;

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć natychmiast; 
popiera zatem opracowany przez Komisję 
plan działania w zakresie energii do roku 
2050 jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., w oparciu o cele dotyczące emisji gazów 
cieplarnianych, energii ze źródeł 
odnawialnych i efektywności 
energetycznej; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
swobodną współpracę, aby wdrożyć plan 



PE496.406v01-00 12/156 AM\913063PL.doc

PL

działania;

Or. en

Poprawka 18
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., w oparciu o prawnie wiążące cele 
(dotyczące emisji gazów cieplarnianych, 
odnawialnych źródeł energii i 
efektywności energetycznej); zaznacza, że 
określenie celów energetycznych do roku 
2050 zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

Or. en

Poprawka 19
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
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państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie;
proponuje przyjęcie w duchu solidarności 
strategii, która umożliwi państwom 
członkowskim współpracę bez poczucia, że 
plan działania je ogranicza; zwraca w tym 
kontekście uwagę na istotny brak planu 
działania, który nie uwzględnia oceny 
oddziaływania na każde państwo 
członkowskie z osobna;

Or. pl

Poprawka 20
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie; 

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych, aby ustanowić ambitne 
i stabilne ramy prawne i regulacyjne; 
zaznacza, że określenie celów 
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realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

energetycznych do roku 2050 zakłada 
zarządzanie paneuropejskie; realizuje w 
duchu Unii strategię, która umożliwi 
państwom członkowskim współpracę bez 
poczucia, że plan działania je ogranicza;

Or. fr

Poprawka 21
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem właściwych celów 
pośrednich i celów końcowych
dotyczących opłacalnej dekarbonizacji; 
zaznacza, że określenie celów 
energetycznych do roku 2050 zakłada 
zarządzanie paneuropejskie; realizuje w 
duchu Unii neutralną pod względem 
technologii strategię, która umożliwi 
państwom członkowskim współpracę bez 
poczucia, że plan działania je ogranicza;

Or. en

Poprawka 22
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych oraz działań na szczeblu 
międzynarodowym; zaznacza, że 
określenie celów energetycznych do roku 
2050 zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
realizuje w duchu Unii neutralną pod 
względem technologii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

Or. sl

Poprawka 23
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii; 
popiera zatem opracowany przez Komisję 
plan działania w zakresie energii do roku 
2050 jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celu; zaznacza, że 
określenie celów energetycznych do roku 
2050 zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
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celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

Or. de

Poprawka 24
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie -
utworzenie Europejskiej Wspólnoty 
Energetycznej; realizuje w duchu Unii 
strategię, która umożliwi państwom 
członkowskim współpracę bez poczucia, że 
plan działania je ogranicza;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczność utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energetycznej została potwierdzona w 
rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2010 r. zatytułowanej „W kierunku 
nowej strategii energetycznej dla Europy 2011–2020” (sprawozdanie poseł Kolarskiej-
Bobińskiej). Europejska Wspólnota Energetyczna, wraz z silnym wspólnym rynkiem energii, 
wspólnym, europejskim finansowaniem nowych niskoemisyjnych technologii energetycznych 
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oraz koordynacją zakupów energii poza UE, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów 
„Planu działania w zakresie energii do roku 2050”.

Poprawka 25
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 i 
okresu interwencji zakłada zarządzanie 
paneuropejskie; realizuje w duchu Unii 
strategię, która umożliwi państwom 
członkowskim współpracę bez poczucia, że 
plan działania je ogranicza;

Or. nl

Poprawka 26
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
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zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
realizuje w duchu Unii neutralną pod 
względem technologii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

Or. en

Poprawka 27
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę na podstawie planu działania;

Or. en
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Poprawka 28
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem celów pośrednich i 
celów końcowych; zaznacza, że określenie 
celów energetycznych do roku 2050 
zakłada zarządzanie paneuropejskie; 
realizuje w duchu Unii strategię, która 
umożliwi państwom członkowskim 
współpracę bez poczucia, że plan działania 
je ogranicza;

1. dostrzega korzyści, jakie płyną dla 
państw członkowskich ze współpracy na 
rzecz przekształcenia systemu energii, 
które musi się rozpocząć już teraz; popiera 
zatem opracowany przez Komisję plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jako podstawę propozycji inicjatyw 
ustawodawczych i innych inicjatyw w 
dziedzinie polityki energetycznej mających 
na celu opracowanie ram polityki do 2030 
r., z uwzględnieniem niewiążących celów 
pośrednich i celów końcowych; zaznacza, 
że określenie celów energetycznych do 
roku 2050 zakłada zarządzanie 
paneuropejskie; realizuje w duchu Unii 
strategię, która umożliwi państwom 
członkowskim współpracę bez poczucia, że 
plan działania je ogranicza;

Or. en

Poprawka 29
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. Zauważa, że realizacja polityk 
środowiskowej i klimatycznej, 
niebiorących pod uwagę takich wyzwań 
jak bezpieczeństwo energetyczne, nie może 
zastąpić polityki energetycznej, która 
powinna być prowadzona w myśl zasady 
zrównoważonego rozwoju, gwarantując 
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obecnym oraz przyszłym pokoleniom 
równy, powszechny oraz konkurencyjny 
dostęp do zasobów energii, z 
poszanowaniem środowiska naturalnego.

Or. pl

Poprawka 30
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. akceptuje najważniejsze ustalenia z 
planu działania w zakresie energii do 
2050 r., zgodnie z którymi koszty 
dekarbonizacji są rozsądne i nie wyższe, 
niż kontynuacja obecnej polityki, jeżeli 
działania zaczną się wcześnie, by 
restrukturyzacja systemów energetycznych 
współgrała z cyklami inwestycyjnymi, co 
umożliwi uniknięcie niepożądanych 
inwestycji, a także kosztownej zależności 
od technologii wysokoemisyjnych, które 
będą nieopłacalne w średnim i długim 
okresie;

Or. en

Poprawka 31
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że jednolity cel, jakim jest 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r., na poziomie odpowiadającym 
dążeniom UE do dekarbonizacji do roku 
2050, ułatwiłby obniżenie ogólnych 
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kosztów polityki i uprościłby ramy 
ustawodawcze UE;

Or. en

Poprawka 32
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że zaproponowane strategie do 
roku 2030 i 2050 nie mają charakteru 
deterministycznego, lecz służą raczej za 
podstawę dla konstruktywnego dialogu w 
kwestiach związanych z przemysłem, 
badaniami i energią;

2. zauważa, że zaproponowane strategie do 
roku 2030 i 2050 nie mają charakteru 
deterministycznego, lecz służą raczej jako 
ramy dla opracowania precyzyjniejszych 
instrumentów polityki służących 
osiągnięciu założeń i wiążących celów, na 
podstawie konstruktywnego dialogu ze 
wszystkimi zainteresowanymi podmiotami 
w kwestiach związanych z przemysłem, 
badaniami i energią;

Or. en

Poprawka 33
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że zaproponowane strategie do 
roku 2030 i 2050 nie mają charakteru 
deterministycznego, lecz służą raczej za 
podstawę dla konstruktywnego dialogu w 
kwestiach związanych z przemysłem, 
badaniami i energią;

2. zauważa, że zaproponowane strategie do 
roku 2030 i 2050 służą za podstawę dla 
postępowych środków, konstruktywnego 
dialogu w kwestiach związanych z 
przemysłem, badaniami i energią oraz 
ochrony środowiska zgodnie z Traktatami;

Or. en
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Poprawka 34
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że zaproponowane strategie do 
roku 2030 i 2050 nie mają charakteru 
deterministycznego, lecz służą raczej za 
podstawę dla konstruktywnego dialogu w 
kwestiach związanych z przemysłem, 
badaniami i energią;

2. zauważa, że zaproponowane scenariusze 
dla roku 2050 nie mają charakteru
deterministycznego, lecz służą raczej za 
podstawę dla konstruktywnego dialogu 
dotyczącego sposobu przemiany systemu 
energetycznego Europy;

Or. en

Poprawka 35
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że zaproponowane strategie do 
roku 2030 i 2050 nie mają charakteru 
deterministycznego, lecz służą raczej za 
podstawę dla konstruktywnego dialogu w 
kwestiach związanych z przemysłem, 
badaniami i energią;

2. zauważa, że zaproponowane strategie do 
roku 2030 i 2050 nie mają charakteru 
deterministycznego, lecz służą raczej za 
podstawę dla konstruktywnego dialogu w 
kwestiach związanych z przemysłem, 
badaniami i energią; podkreśla, że 
wszystkie przewidywania dotyczące energii 
w przyszłości, w tym plan działania w 
zakresie energii, bazują na niepewnych 
założeniach dotyczących rozwoju sytuacji 
technologicznej i gospodarczej; zwraca 
zatem uwagę, że jakiekolwiek decyzje 
polityczne muszą być przedmiotem 
ciągłego przeglądu i dostosowania oraz 
opierać się na jak najostrożniejszych 
założeniach;

Or. en
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Poprawka 36
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że zaproponowane strategie do 
roku 2030 i 2050 nie mają charakteru 
deterministycznego, lecz służą raczej za 
podstawę dla konstruktywnego dialogu w 
kwestiach związanych z przemysłem, 
badaniami i energią;

2. zauważa, że zaproponowane strategie do 
roku 2030 i 2050 nie mają charakteru 
deterministycznego, lecz służą raczej za 
podstawę dla konstruktywnego dialogu w 
kwestiach związanych z przemysłem, 
badaniami i energią; podkreśla jednak 
potrzebę ustanowienia stabilnych ram 
prawnych i regulacyjnych, obejmujących 
jasne, policzalne cele, umożliwiające 
prognozowanie rozwoju sytuacji w 
przyszłości i zachęcające do inwestycji 
długoterminowych;

Or. fr

Poprawka 37
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że zaproponowane strategie do 
roku 2030 i 2050 nie mają charakteru 
deterministycznego, lecz służą raczej za 
podstawę dla konstruktywnego dialogu w 
kwestiach związanych z przemysłem, 
badaniami i energią;

2. zauważa, że zaproponowane strategie do 
roku 2030 i 2050 nie mają charakteru 
deterministycznego, lecz służą raczej za 
podstawę dla konstruktywnego dialogu w 
kwestiach związanych z przemysłem, 
badaniami i energią; wzywa Komisję 
Europejską do regularnego 
aktualizowania planu działania, z 
należytym uwzględnieniem strategicznych 
decyzji państw członkowskich dotyczących 
polityki energetycznej oraz rozwoju 
technologicznego;

Or. en



PE496.406v01-00 24/156 AM\913063PL.doc

PL

Poprawka 38
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że zaproponowane strategie do 
roku 2030 i 2050 nie mają charakteru 
deterministycznego, lecz służą raczej za 
podstawę dla konstruktywnego dialogu w 
kwestiach związanych z przemysłem, 
badaniami i energią;

2. zauważa, że zaproponowane strategie do 
roku 2030 i 2050 nie mają charakteru 
deterministycznego, lecz służą raczej za 
podstawę dla konstruktywnego dialogu w 
kwestiach związanych z przemysłem, 
badaniami i energią, bez braku 
elastyczności zakładanego w dokumencie 
zalecającym współpracę międzynarodową 
i ogólnoświatowe działania w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

Or. sl

Poprawka 39
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że zaproponowane strategie do 
roku 2030 i 2050 nie mają charakteru 
deterministycznego, lecz służą raczej za 
podstawę dla konstruktywnego dialogu w 
kwestiach związanych z przemysłem, 
badaniami i energią;

2. zauważa, że zaproponowane scenariusze 
dla roku 2050 nie mają charakteru 
deterministycznego, lecz służą raczej za 
podstawę dla konstruktywnego dialogu 
dotyczącego sposobu przemiany systemu 
energetycznego Europy, aby zrealizować 
nasz długoterminowy cel obniżenia do 
roku 2050 emisji gazów cieplarnianych o 
80-95% w porównaniu do poziomu z 1990 
r.;

Or. en
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Poprawka 40
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje nakreślenie 
scenariuszy w opracowanym przez 
Komisję planie działania w zakresie 
energii do roku 2050; podkreśla, że 
zarówno scenariusze oparte na obecnych 
tendencjach, jak i oparte na 
dekarbonizacji są po prostu prognozami, 
które z pewnością nie obejmują pełnego 
spektrum możliwości, dlatego nie są w 
stanie zapewnić nic poza koncepcjami 
przyszłej struktury dostaw energii w 
Europie;
podkreśla, że prognozy przygotowane na 
potrzeby opracowanego przez Komisję 
planu działania w zakresie energii do 
roku 2050 muszą zostać rozwinięte, 
również na podstawie innych modeli niż 
model systemu energetycznego PRIMES, 
oraz że należy przedstawić dodatkowe 
scenariusze niskoemisyjne (np. „szersze 
zastosowanie energii jądrowej” i „szersze 
zastosowanie gazu w połączeniu z CCS”), 
aby wspierać lepsze zrozumienie 
alternatywnych sposobów podchodzenia 
do rozwoju w przyszłości bezpiecznych, 
opłacalnych, niskoemisyjnych dostaw 
energii dla Europy;

Or. de

Poprawka 41
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. proponuje przeprowadzanie 
regularnego przeglądu założeń leżących u 
podstaw różnych scenariuszy, w 
szczególności kosztów przypisywanych 
poszczególnym źródłom energii; w tych 
ocenach należy zwrócić szczególną uwagę 
na zmiany wymogów dotyczących 
inwestycji, wykonalności technicznej i 
opłacalności, rozwoju technologicznego, 
ryzyka zależności oraz kosztów całego 
cyklu życia poszczególnych sposobów 
wytwarzania energii;

Or. en

Poprawka 42
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla potrzebę zachowania 
równowagi między celami klimatycznymi 
a potrzebą zapewnienia zrównoważonego i 
konkurencyjnego wzrostu oraz 
bezpieczeństwa energetycznego w każdym 
państwie członkowskim; w związku z tym 
zauważa, że plan działania jest niepełny, 
ponieważ nie pokazuje skutków decyzji 
politycznych dla poszczególnych państw 
członkowskich; wzywa Komisję do pilnego 
opracowania takich analiz krajowych;

Or. en

Poprawka 43
Bendt Bendtsen
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. potwierdza, że energia elektryczna ze 
źródeł niskoemisyjnych jest niezbędna dla 
dekarbonizacji, wymagającej niemal 
bezemisyjnego sektora energii elektrycznej 
w UE do roku 2050 oraz obniżenia emisji 
CO2 o około 60% do roku 2030;

Or. en

Poprawka 44
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła ramy 
europejskiej polityki energetycznej do
roku 2030; zachęca państwa członkowskie 
do jeszcze bardziej wytężonych działań w 
celu osiągnięcia obowiązujących obecnie 
celów z myślą o realizacji do 2020 w 
zakresie polityki energetycznej UE;

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
może odegrać w pobudzaniu wzrostu 
gospodarczego i konkurencyjności w UE; 
wzywa Komisję, by zaproponowała 
prawodawstwo dotyczące okresu po roku 
2020, służące odnowieniu i rozszerzeniu 
pakietu klimatyczno-energetycznego dla 
zapewnienia stabilnych europejskich ram 
polityki energetycznej w okresie do 2030 i 
2040 r., uwypuklając wiążące cele w 
zakresie efektywności energetycznej, 
emisji gazów cieplarnianych i energii ze 
źródeł odnawialnych oraz poprzez pełne 
uwzględnienie wariantów „no regrets” w 
planie działania w zakresie energii do 
roku 2050; zachęca państwa członkowskie 
do jeszcze bardziej wytężonych działań w 
celu osiągnięcia obowiązujących obecnie 
celów z myślą o realizacji do 2020 w 
zakresie polityki energetycznej UE; 
podkreśla w tym kontekście, że terminowe 
i pełne wdrożenie wszystkich postanowień 
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dyrektywy 2009/28/WE w sprawie energii 
ze źródeł odnawialnych ma kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia wiążących 
celów UE w wysokości co najmniej 20% 
do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 45
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła ramy 
europejskiej polityki energetycznej do 
roku 2030; zachęca państwa członkowskie 
do jeszcze bardziej wytężonych działań w 
celu osiągnięcia obowiązujących obecnie 
celów z myślą o realizacji do 2020 w 
zakresie polityki energetycznej UE;

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; zachęca do podjęcia działań 
zmierzających do ograniczenia 
negatywnego wpływu energetyki na 
środowisko, jednak z uwzględnieniem 
skutków podejmowanych działań na 
konkurencyjność krajowych i unijnej 
gospodarki oraz na bezpieczeństwo 
zaopatrzenia obywateli w energię 
elektryczną. Szczególnie w dobie kryzysu 
gospodarczego należy w bardzo ostrożny 
sposób podejmować kolejne zobowiązania 
obciążające – w sposób zróżnicowany -
gospodarki państw członkowskich; 
zachęca państwa członkowskie do jeszcze 
bardziej wytężonych działań w celu 
osiągnięcia obowiązujących obecnie celów 
z myślą o realizacji do 2020 w zakresie 
polityki energetycznej UE;

Or. pl

Poprawka 46
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła ramy 
europejskiej polityki energetycznej do roku 
2030; zachęca państwa członkowskie do 
jeszcze bardziej wytężonych działań w celu 
osiągnięcia obowiązujących obecnie celów 
z myślą o realizacji do 2020 w zakresie 
polityki energetycznej UE;

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką 
dekarbonizacja może ewentualnie odegrać 
w pobudzaniu wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjności gospodarczej i 
zatrudnienia w UE; wzywa Komisję, by 
zaproponowała strategie dotyczące okresu 
po roku 2020 i przedstawiła ramy 
europejskiej polityki energetycznej do roku 
2030, w oparciu o warianty „no regrets” 
zidentyfikowane w planie działania; 
zachęca państwa członkowskie do jeszcze 
bardziej wytężonych działań w celu 
osiągnięcia obowiązujących obecnie celów 
z myślą o realizacji do 2020 w zakresie 
polityki energetycznej UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem celu w zakresie 
efektywności energetycznej w wysokości 
20% do roku 2020, którego realizacja 
obecnie nie postępuje właściwie;

Or. en

Poprawka 47
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła ramy 
europejskiej polityki energetycznej do roku 
2030; zachęca państwa członkowskie do 
jeszcze bardziej wytężonych działań w celu 

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i
tworzenia miejsc pracy oraz
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i możliwie jak 
najszybciej przedstawiła ramy europejskiej 
polityki energetycznej do roku 2030; 
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osiągnięcia obowiązujących obecnie celów 
z myślą o realizacji do 2020 w zakresie 
polityki energetycznej UE;

przypomina Komisji, że wczesne 
zagwarantowanie pewności dotyczącej 
przyszłych ram regulacyjnych stanowi 
ułatwienie przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych; zachęca państwa 
członkowskie do jeszcze bardziej 
wytężonych działań w celu osiągnięcia 
obowiązujących obecnie celów z myślą o 
realizacji do 2020 w zakresie polityki 
energetycznej UE;

Or. nl

Poprawka 48
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła ramy 
europejskiej polityki energetycznej do roku 
2030; zachęca państwa członkowskie do 
jeszcze bardziej wytężonych działań w celu 
osiągnięcia obowiązujących obecnie celów 
z myślą o realizacji do 2020 w zakresie 
polityki energetycznej UE;

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła ramy 
europejskiej polityki energetycznej do roku 
2030, w tym wniosek dotyczący 
jednolitego celu, jakim jest ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych, zgodnego z 
dążeniami UE do dekarbonizacji do roku 
2050 oraz wspartego oceną skutków; 
zachęca państwa członkowskie do jeszcze 
bardziej wytężonych działań w celu 
osiągnięcia obowiązujących obecnie celów 
z myślą o realizacji do 2020 w zakresie 
polityki energetycznej UE;

Or. en
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Poprawka 49
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła ramy 
europejskiej polityki energetycznej do roku 
2030; zachęca państwa członkowskie do 
jeszcze bardziej wytężonych działań w celu 
osiągnięcia obowiązujących obecnie celów 
z myślą o realizacji do 2020 w zakresie 
polityki energetycznej UE;

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
ze źródeł odnawialnych i oszczędzanie 
energii odgrywają w pobudzaniu 
zatrudnienia, niezależności energetycznej 
i konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła ramy 
europejskiej polityki energetycznej do roku 
2030 w oparciu o zidentyfikowane 
warianty „no regrets”; zachęca państwa 
członkowskie do jeszcze bardziej 
wytężonych działań w celu osiągnięcia 
obowiązujących obecnie celów z myślą o 
realizacji do 2020 w zakresie polityki 
energetycznej UE;

Or. en

Poprawka 50
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła ramy 
europejskiej polityki energetycznej do 

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała wiążący cel w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r.; 
zwraca uwagę, że taki krok zapewnia 



PE496.406v01-00 32/156 AM\913063PL.doc

PL

roku 2030; zachęca państwa członkowskie 
do jeszcze bardziej wytężonych działań w 
celu osiągnięcia obowiązujących obecnie 
celów z myślą o realizacji do 2020 w 
zakresie polityki energetycznej UE;

przemysłowi potrzebną mu pewność 
inwestycyjną, znacznie obniża emisję 
gazów cieplarnianych, tworzy miejsca 
pracy, wspiera niezależność energetyczną 
UE oraz promuje wiodącą rolę UE w 
zakresie technologii i innowacje 
przemysłowe;

Or. en

Poprawka 51
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła ramy 
europejskiej polityki energetycznej do roku 
2030; zachęca państwa członkowskie do 
jeszcze bardziej wytężonych działań w celu 
osiągnięcia obowiązujących obecnie celów 
z myślą o realizacji do 2020 w zakresie 
polityki energetycznej UE;

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła ramy 
europejskiej polityki energetycznej do roku 
2030; zachęca państwa członkowskie do 
jeszcze bardziej wytężonych działań w celu 
osiągnięcia obowiązujących obecnie celów 
z myślą o realizacji do 2020 w zakresie 
polityki energetycznej UE; wzywa Agencję 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER), europejską sieć 
operatorów systemów przesyłowych 
energii elektrycznej (ENTSO-E) oraz 
europejską sieć operatorów systemów 
przesyłowych gazu (ENTSO-G) do udziału 
w niezbędnym, aktywnym, 
długoterminowym planowaniu 
infrastruktury;

Or. sl
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Poprawka 52
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła ramy 
europejskiej polityki energetycznej do roku 
2030; zachęca państwa członkowskie do 
jeszcze bardziej wytężonych działań w celu 
osiągnięcia obowiązujących obecnie celów 
z myślą o realizacji do 2020 w zakresie 
polityki energetycznej UE;

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła ramy 
europejskiej polityki energetycznej do roku 
2030 uwzględniając fakt, że w długiej 
perspektywie niezbędne są znaczące 
inwestycje w infrastrukturę nawet bez 
istotnych zmian w koszyku 
energetycznym; zachęca państwa 
członkowskie do jeszcze bardziej 
wytężonych działań w celu osiągnięcia 
obowiązujących obecnie celów z myślą o 
realizacji do 2020 w zakresie polityki 
energetycznej UE;

Or. pl

Poprawka 53
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła ramy 

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła ramy 
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europejskiej polityki energetycznej do roku 
2030; zachęca państwa członkowskie do 
jeszcze bardziej wytężonych działań w celu 
osiągnięcia obowiązujących obecnie celów 
z myślą o realizacji do 2020 w zakresie 
polityki energetycznej UE;

europejskiej polityki energetycznej do roku 
2030, w ten sposób zapewniając 
wiarygodne wskazówki dla decyzji 
inwestycyjnych; zachęca państwa 
członkowskie do jeszcze bardziej 
wytężonych działań w celu osiągnięcia 
obowiązujących obecnie celów z myślą o 
realizacji do 2020 w zakresie polityki 
energetycznej UE;

Or. en

Poprawka 54
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła ramy 
europejskiej polityki energetycznej do 
roku 2030; zachęca państwa członkowskie 
do jeszcze bardziej wytężonych działań w 
celu osiągnięcia obowiązujących obecnie 
celów z myślą o realizacji do 2020 w 
zakresie polityki energetycznej UE;

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła do 
roku 2030 politykę opartą na wariantach 
„no regrets” określonych w planie 
działania w zakresie energii do roku 2050; 
zachęca państwa członkowskie do jeszcze 
bardziej wytężonych działań w celu 
osiągnięcia obowiązujących obecnie celów 
z myślą o realizacji do 2020 w zakresie 
polityki energetycznej UE;

Or. en

Poprawka 55
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła ramy 
europejskiej polityki energetycznej do roku 
2030; zachęca państwa członkowskie do 
jeszcze bardziej wytężonych działań w celu 
osiągnięcia obowiązujących obecnie celów 
z myślą o realizacji do 2020 w zakresie 
polityki energetycznej UE;

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
odgrywa w pobudzaniu wzrostu 
gospodarczego i konkurencyjności w UE; 
wzywa Komisję, by zaproponowała 
strategie dotyczące okresu po roku 2020 i 
przedstawiła ramy europejskiej polityki 
energetycznej do roku 2030; zachęca 
państwa członkowskie do jeszcze bardziej 
wytężonych działań w celu osiągnięcia 
obowiązujących obecnie celów z myślą o 
realizacji do 2020 w zakresie polityki 
energetycznej UE;

Or. fr

Poprawka 56
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
finansowego; uwypukla rolę, jaką energia 
mogłaby ewentualnie odegrać w 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE; wzywa Komisję, 
by zaproponowała strategie dotyczące 
okresu po roku 2020 i przedstawiła ramy 
europejskiej polityki energetycznej do roku 
2030; zachęca państwa członkowskie do 
jeszcze bardziej wytężonych działań w celu 
osiągnięcia obowiązujących obecnie celów
z myślą o realizacji do 2020 w zakresie 
polityki energetycznej UE;

3. podkreśla, znaczenie polityki 
energetycznej UE w dobie kryzysu 
gospodarczego i finansowego; uwypukla 
rolę, jaką energia mogłaby ewentualnie 
odegrać w pobudzaniu wzrostu 
gospodarczego i konkurencyjności w UE; 
wzywa Komisję, by zaproponowała 
strategie dotyczące okresu po roku 2020 i 
przedstawiła ramy europejskiej polityki 
energetycznej do roku 2030; zachęca 
państwa członkowskie do jeszcze bardziej 
wytężonych działań w celu osiągnięcia 
obowiązujących obecnie celów w zakresie 
polityki energetycznej UE;

Or. de



PE496.406v01-00 36/156 AM\913063PL.doc

PL

Poprawka 57
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że dla podejmowania 
świadomych i wyważonych decyzji 
dotyczących strategii na okres po 2020 r. 
konieczne będzie przeprowadzenie 
przeglądu obowiązujących strategii do 
roku 2020;

Or. en

Poprawka 58
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do przedstawienia 
jednego, konkretnego scenariusza, który 
będzie wskazówką dla działań do 2050 r.;
podkreśla, że taki scenariusz powinien 
opierać się na wariantach „no regrets”, 
łączących wysoką efektywność 
energetyczną, wysoki udział odnawialnych 
źródeł energii i inteligentną 
infrastrukturę; zdaje sobie sprawę, że 
poznanie przyszłości jest niemożliwe, ale 
podkreśla, że jasny plan działania i 
konsensus miedzy wszystkimi państwami 
członkowskimi ma kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju, bezpieczeństwa i 
konkurencyjności;

Or. en
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Poprawka 59
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do przyjęcia strategii 
regionalnej specjalizacji energetycznej, by 
regiony mogły rozwijać te źródła energii, 
które pozwolą im najefektywniej osiągnąć 
europejskie cele do roku 2050, na 
przykład energię słoneczną na południu i 
energię wiatrową na północy; uważa, że 
na podstawie tej specjalizacji UE powinna 
przestawić się na pomiar europejskich 
celów energetycznych na poziomie 
obejmującym całą UE, a nie na podstawie 
celów krajowych;

Or. en

Poprawka 60
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zwraca uwagę na brak podstaw do 
podwyższenia celu redukcji emisji Unii 
Europejskiej do roku 2020, jak również do 
określenia nowych celów redukcji emisji 
na lata po 2020 roku do czasu zawarcia 
globalnego porozumienia w sprawie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
ramach UNFCCC;

Or. pl

Poprawka 61
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla, że ten scenariusz do roku 
2050 musi być szczegółowy, obejmując 
konkretne projekty strategiczne oraz 
ambitne środki polityki, w tym cele 
pośrednie i cele końcowe do 2050 r. 
odnoszące się do efektywności 
energetycznej, energii ze źródeł 
odnawialnych i emisji gazów 
cieplarnianych; zwraca uwagę na pilną 
potrzebę opracowania takiego 
scenariusza, bowiem pierwsze kroki 
należy podejmować już teraz;

Or. en

Poprawka 62
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; zwraca uwagę na 
główne cele strategii „Europa 2020” na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz wzywa do stosowania 
takiego podejścia strategicznego 
wykraczającego poza rok 2020; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;
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Or. de

Poprawka 63
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; w tym kontekście 
zwraca uwagę na najważniejsze cele 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i wzywa do stosowania 
takiego podejścia strategicznego w okresie 
po roku 2020; podkreśla znaczenie tego, 
by strategia energetyczna skupiała się na 
zwiększeniu bezpieczeństwa 
energetycznego UE i konkurencyjności jej 
gospodarki za pomocą takich środków jak 
dywersyfikacja szlaków i źródeł dostaw 
oraz efektywność energetyczna;

Or. en

Poprawka 64
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; zwraca jednak 
uwagę, że rozwój odnawialnych źródeł 
energii, choć ogranicza zależność 
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bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

energetyczną, niekoniecznie 
rekompensuje gospodarcze koszty 
transformacji; podkreśla zatem znaczenie 
tego, by strategia energetyczna skupiała się 
na zwiększeniu bezpieczeństwa 
energetycznego UE i konkurencyjności jej 
gospodarki za pomocą takich środków jak 
dywersyfikacja szlaków i źródeł dostaw 
oraz efektywność energetyczna;

Or. pl

Poprawka 65
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna; popiera zalecenia Grupy 
Doradczej ds. planu działania w zakresie 
energii dotyczące jasnego uwzględnienia i 
ujawnienia w każdym scenariuszu 
potencjalnych kompromisów między 
ograniczeniem emisji dwutlenku węgla, 
bezpieczeństwem dostaw i 
konkurencyjnością;

Or. en

Poprawka 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw, efektywność 
energetyczna oraz wydajniejszy i 
zoptymalizowany system energetyczny, 
zaprojektowany w celu zwiększenia 
inwestycji w niskoemisyjną produkcję 
energii i zapasowe moce wytwórcze;

Or. en

Poprawka 67
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna; podkreśla w tym kontekście 
znaczenie zwiększenia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, wspierania 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy;
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Or. en

Poprawka 68
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
niezbędne inwestycje w zrównoważone 
technologie niskoemisyjne; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak szersze 
zastosowanie europejskich odnawialnych 
źródeł energii, dywersyfikacja szlaków i 
źródeł dostaw, w tym lepsze wzajemne 
połączenia między państwami 
członkowskimi, oraz efektywność 
energetyczna;

Or. en

Poprawka 69
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne mają 
kluczowe znaczenie, by pobudzić 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu trwałości i 
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konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność
energetyczna;

bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak zwiększenie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych, 
dywersyfikacja zaopatrzenia w energię 
oraz zwiększanie efektywności
energetycznej;

Or. en

Poprawka 70
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
niezbędne inwestycje w energię ze źródeł 
odnawialnych i efektywność energetyczną; 
podkreśla znaczenie tego, by strategia 
energetyczna skupiała się na trwałości 
środowiska, zwiększeniu bezpieczeństwa 
energetycznego UE i konkurencyjności jej 
gospodarki za pomocą takich środków jak 
dywersyfikacja szlaków i źródeł dostaw 
oraz oszczędzanie energii i efektywność 
energetyczna;

Or. en

Poprawka 71
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 

4. podkreśla, że przejrzysta, spójna i 
konsekwentna polityka i przejrzyste ramy 
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inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

regulacyjne pobudzą inwestycje niezbędne 
do inwestowania w energię niskoemisyjną; 
podkreśla znaczenie tego, by strategia 
energetyczna skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i
konkurencyjności jej gospodarki oraz 
trwałości środowiska za pomocą takich 
środków jak zwiększony udział 
odnawialnych źródeł energii, 
dywersyfikacja szlaków i źródeł dostaw,
efektywność energetyczna i oszczędzanie 
energii oraz lepsze wzajemne połączenia 
między państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 72
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu niezależności 
energetycznej UE za pomocą takich 
środków jak dywersyfikacja szlaków i 
źródeł dostaw, czyli energia ze źródeł 
odnawialnych oraz efektywność 
energetyczna;

Or. en

Poprawka 73
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków, dostawców i źródeł dostaw,
efektywność energetyczna oraz duże 
inwestycje w badania i rozwój w 
dziedzinach powiązanych z energią;

Or. en

Poprawka 74
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw, ochrona 
europejskiej bazy przemysłowej dla 
technologii energetycznych oraz 
efektywność energetyczna;

Or. en
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Poprawka 75
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

4. podkreśla, że przejrzysta i stabilna
polityka i przejrzyste ramy regulacyjne 
pobudzą niezbędne inwestycje w 
niskoemisyjne technologie energetyczne; 
podkreśla znaczenie tego, by strategia 
energetyczna skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

Or. en

Poprawka 76
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

4. podkreśla, że przejrzysta, stabilna i 
przewidywalna polityka i przejrzyste ramy 
regulacyjne pobudzą inwestycje niezbędne 
do inwestowania w energię niskoemisyjną; 
podkreśla znaczenie tego, by strategia 
energetyczna skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków, źródeł dostaw i dystrybutorów
oraz efektywność energetyczna;

Or. en



AM\913063PL.doc 47/156 PE496.406v01-00

PL

Poprawka 77
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do opłacalnego 
inwestowania w energię niskoemisyjną; 
podkreśla znaczenie tego, by strategia 
energetyczna skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

Or. en

Poprawka 78
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

4. podkreśla, że przejrzysta, 
przewidywalna, stabilna i spójna polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

Or. sl
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Poprawka 79
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.
Jej przyjęcie spowoduje konieczność 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście.) (Poprawka nie dotyczy 
polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 80
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że przejrzysta polityka i 
przejrzyste ramy regulacyjne pobudzą 
inwestycje niezbędne do inwestowania w 
energię niskoemisyjną; podkreśla 
znaczenie tego, by strategia energetyczna 
skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 

4. podkreśla, że przejrzysta i stabilna 
polityka i przejrzyste ramy regulacyjne 
pobudzą inwestycje niezbędne do 
inwestowania w energię niskoemisyjną; 
podkreśla znaczenie tego, by strategia 
energetyczna skupiała się na zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego UE i 
konkurencyjności jej gospodarki za 
pomocą takich środków jak dywersyfikacja 
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szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

szlaków i źródeł dostaw oraz efektywność 
energetyczna;

Or. fr

Poprawka 81
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zauważa, że ceny nośników energii i 
sprawne rynki dwutlenku węgla w 
znacznym stopniu wpływają na 
zachowanie podmiotów gospodarczych, w 
tym przemysłu i konsumentów, oraz 
zauważa, że brak możliwości pełnej 
internalizacji kosztów zewnętrznych w 
obecnych ramach polityki UE utrwala 
niezrównoważone wzorce konsumpcji i 
spowalnia przechodzenie na podejście 
zrównoważone; wzywa do oparcia ram 
polityki na okres po 2020 r. na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” oraz 
długoterminowych zasadach służących 
zapewnieniu podmiotom gospodarczym 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 82
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. stwierdza, że projekty dotyczące 
infrastruktury energetycznej cechują się 
dużymi początkowymi kosztami inwestycji 
oraz cyklem użytkowania operacyjnego 
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wynoszącym 20-60 lat; przypomina, że 
obecne otoczenie rynkowe jest wysoce 
nieprzewidywalne, dlatego inwestorzy 
niechętnie decydują się na rozwój 
infrastruktury energetycznej; podkreśla, 
że należy wspierać nowe strategie i 
innowacyjne instrumenty, aby zachęcać 
do podejmowania inwestycji 
infrastrukturalnych umożliwiających 
szybkie dostosowanie się do zmieniającego 
się otoczenia;

Or. en

Poprawka 83
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. potwierdza podjęte przez Unię 
zobowiązanie do ograniczenia do roku 
2050 emisji gazów cieplarnianych o 80–
95% poniżej poziomu z 1990 r.; podkreśla 
pilną potrzebę podjęcia działań na 
szczeblach lokalnym, regionalnym, 
krajowym, międzynarodowym i 
ogólnoświatowym, aby odpowiednio 
zrealizować zadanie polegające na 
ograniczeniu wzrostu globalnej średniej 
temperatury przy powierzchni do mniej 
niż 2 stopni Celsjusza, aby zapobiec 
dalszej, niebezpiecznej zmianie klimatu;

Or. en

Poprawka 84
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że we wszystkich przyszłych 
działaniach dotyczących energii należy 
stosować uczciwy podział obciążeń między 
państwa członkowskie, a zmiany 
europejskiej polityki energetycznej nie 
powinny negatywnie wpływać na wzrost 
gospodarczy w tych państwach 
członkowskich, w których sektor energii i 
infrastruktura energetyczna są słabiej 
rozwinięte;

Or. en

Poprawka 85
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że UE znajduje się na 
dobrej drodze do spełnienia wynoszącego 
20% europejskiego celu udziału energii ze 
źródeł odnawialnych; zwraca uwagę, że 
należy podjąć dalsze działania dla 
zapewnienia, by ten udział nie uległ 
szybkiemu zmniejszeniu po 2020 r.;

Or. nl

Poprawka 86
Vicky Ford, Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zbadania przez Komisję możliwych 
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sposobów osiągnięcia przyjętych przez UE 
celów dekarbonizacji przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw 
energii i utrzymaniu konkurencyjności 
gospodarki;

Or. en

Poprawka 87
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. podkreśla konieczność zapewnienia 
zgodności ram politycznych i 
regulacyjnych z budżetem emisji gazów 
cieplarnianych, co mogłoby pozwolić na 
utrzymanie wzrostu globalnej średniej 
temperatury na poziomie poniżej 2°C w 
porównaniu do poziomów sprzed epoki 
przemysłowej; dlatego podkreśla, że do 
roku 2050 należy przekształcić 
gospodarkę europejską, by niemal 
całkowicie opierała się na energii ze 
źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 88
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 

5. przypomina, że zgodnie z Traktatami 
określenie własnego koszyka 
energetycznego leży w gestii każdego 
państwa członkowskiego; przyznaje, że 
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energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel
dekarbonizacji w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

plan działania w zakresie energii do roku 
2050 jest uzupełnieniem działań 
podejmowanych na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cele 
klimatyczne z uwzględnieniem zasad 
zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa 
energetycznego i konkurencyjności 
gospodarki europejskiej, a także o dalsze 
działania, by wykorzystać w pełni 
potencjał opłacalnych oszczędności energii 
przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia; podkreśla jednak, że w nowych 
strategiach politycznych należy wziąć pod 
uwagę różnice pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz stosować inteligentne 
i elastyczne środki, dopasowane do 
koszyka energetycznego oraz potencjału w 
ograniczaniu emisji każdego państwa 
członkowskiego, a także nie naruszać 
ustanowionych w Traktatach praw państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 89
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 
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każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE w zapewnianiu tego, by 
krajowe strategie polityczne były zgodne z 
celami i przepisami UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, konkurencyjny, 
bezpieczny i trwały, przy możliwie jak 
najmniejszych zakłóceniach rynku, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia, uwzględniającego szczególne 
cechy systemów energetycznych o małej 
skali i wynikającą z nich potrzebę 
zapewnienia elastyczności;

Or. sl

Poprawka 90
Hannu Takkula, Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
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działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
podkreśla, że elastyczne i innowacyjne 
finansowanie publiczne i prywatne oraz 
rozwiązania inwestycyjne mają istotne 
znaczenie dla rozwinięcia wykorzystania 
nowych źródeł energii i produkcji energii 
za ich pomocą; jednocześnie zauważa 
korzyści, jakie daje opracowanie 
skoordynowanego i, w miarę potrzeby, 
wspólnego europejskiego podejścia;

Or. fi

Poprawka 91
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
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wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

wspólne cele, a ponadto podkreśla, że dla 
osiągnięcia dobrze skoordynowanej, 
obejmującej całą Unię, wzajemnie 
połączonej i zrównoważonej przemiany 
energetycznej istotną rolę ma do odegrania 
UE; apeluje do państw członkowskich i 
Komisji o dalszą realizację różnych 
wariantów działań, dzięki którym można 
osiągnąć cel dekarbonizacji w sposób 
racjonalny pod względem kosztów, 
bezpieczny i trwały, a także o dalsze 
działania, by wykorzystać w pełni 
potencjał opłacalnych oszczędności energii 
przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

Or. en

Poprawka 92
Fiona Hall, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób racjonalny pod 

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego w ramach 
długoterminowej polityki energetycznej i 
klimatycznej UE leży w gestii każdego 
państwa członkowskiego; przyznaje, że 
plan działania w zakresie energii do roku 
2050 jest uzupełnieniem działań 
podejmowanych na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu 
dekarbonizacji dostaw energii; dostrzega 
zatem konieczność współpracy państw 
członkowskich w oparciu o wspólne cele 
oraz istotną rolę, jaką ma do odegrania UE; 
apeluje do państw członkowskich i Komisji 
o dalszą realizację różnych wariantów 
działań, dzięki którym można osiągnąć cel 
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względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

dekarbonizacji w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

Or. en

Poprawka 93
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć uzgodniony 
przez Radę Europejską, jako część 
wysiłków globalnych cel dekarbonizacji, w 
sposób racjonalny pod względem kosztów, 
bezpieczny i trwały, a także o dalsze 
działania, by wykorzystać w pełni 
potencjał opłacalnych oszczędności energii 
przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
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podejścia; potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

Or. pl

Poprawka 94
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób neutralny pod 
względem technologii, racjonalny pod 
względem kosztów, niezawodny, 
bezpieczny i trwały, z jednoczesnym 
zminimalizowaniem zakłóceń na rynku, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

Or. en
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Poprawka 95
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego, jeżeli 
przestrzegany jest dorobek prawny Unii; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

Or. en

Poprawka 96
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że określenie własnego 5. przypomina, że określenie własnego 
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koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego
(uwzględniając przyjazne dla środowiska i 
zrównoważone zastosowanie węgla i 
energii jądrowej); przyznaje, że plan 
działania w zakresie energii do roku 2050 
jest uzupełnieniem działań 
podejmowanych na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego
podejścia;

Or. en

Uzasadnienie

(Analiza scenariuszy przygotowana na potrzeby Komisji w celu ułatwienia opracowania 
planu działań w zakresie energii do roku 2050 jasno wykazała, że węgiel może w przyszłości 
nadal odgrywać istotną rolę w zrównoważonym i bezpiecznym zaopatrzeniu w energię, a 
energia jądrowa przyczynia się do obniżenia kosztów systemowych i cen energii elektrycznej.)

Poprawka 97
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że określenie własnego 5. przypomina, że określenie własnego 
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koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób neutralny pod 
względem technologii, racjonalny pod 
względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

Or. en

Poprawka 98
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
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wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób neutralny pod 
względem technologii, racjonalny pod 
względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 
energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

Or. en

Poprawka 99
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania, by wykorzystać w 
pełni potencjał opłacalnych oszczędności 

5. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; 
przyznaje, że plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 jest uzupełnieniem 
działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zmodernizowania dostaw energii; 
dostrzega zatem konieczność współpracy 
państw członkowskich w oparciu o 
wspólne cele oraz istotną rolę, jaką ma do 
odegrania UE; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o dalszą 
realizację różnych wariantów działań, 
dzięki którym można osiągnąć cel 
dekarbonizacji w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, bezpieczny i trwały, a 
także o dalsze działania na szczeblu 
krajowym, by wykorzystać w pełni 
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energii przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

potencjał opłacalnych oszczędności energii 
przy wsparciu m.in. dostępnych 
instrumentów finansowych Unii; 
jednocześnie zauważa korzyści, jakie daje 
opracowanie skoordynowanego i, w miarę 
potrzeby, wspólnego europejskiego 
podejścia;

Or. de

Poprawka 100
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. Podkreśla, że podstawowym filarem 
bezpieczeństwa energetycznego jest 
oparcie systemów energetycznych w 
państwach Unii Europejskiej o własne 
zasoby energetyczne i dostęp do nich. 
Dlatego też z tego punktu widzenia 
najbardziej racjonalne jest, aby państwa 
rozwijały te technologie energetyczne, w 
których posiadają potencjał i 
doświadczenie oraz które gwarantują im 
ciągłość zaopatrzenia w stabilną energię, 
przy zachowaniu norm ochrony 
środowiska i klimatu;

Or. pl

Poprawka 101
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. zwraca uwagę, że główny nurt 
zaplanowanych działań powinien dotyczyć 
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nie jak obecnie możliwości realizacji 
scenariuszy z góry przyjętych celów 
redukcyjnych (top-down) ale 
implementowaniu scenariuszy działań 
uwzględniających takie zagadnienia jak 
istniejący potencjał w państwach 
członkowskich, perspektywa rozwoju 
ekonomicznie efektywnych nowych 
technologii oraz globalne skutki realizacji 
zaproponowanej polityki, aby dopiero w 
następnej kolejności zaproponować cele 
redukcyjne na kolejne lata (bottom-up 
approach);

Or. pl

Poprawka 102
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje wnioski zawarte w planie 
działania w zakresie energii, z których 
wynika, że przekształcenie sektora energii 
w całej UE jest możliwe z technicznego i 
gospodarczego punktu widzenia i przy 
pewnych założeniach mogłoby być mniej 
kosztowne w perspektywie długofalowej 
niż kontynuacja obecnej polityki;

skreślony

Or. pl

Poprawka 103
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje wnioski zawarte w planie 6. uznaje wnioski zawarte w planie 
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działania w zakresie energii, z których 
wynika, że przekształcenie sektora energii 
w całej UE jest możliwe z technicznego i 
gospodarczego punktu widzenia i przy 
pewnych założeniach mogłoby być mniej 
kosztowne w perspektywie długofalowej 
niż kontynuacja obecnej polityki;

działania w zakresie energii, w których 
sugeruje się, że przekształcenie sektora 
energii w całej UE jest możliwe z 
technicznego i gospodarczego punktu 
widzenia i przy pewnych założeniach 
mogłoby być mniej kosztowne w 
perspektywie długofalowej niż kontynuacja 
obecnej polityki; zauważa jednak, że dla 
uwiarygodnienia tych wniosków 
konieczne jest regularne dokonywanie 
przeglądu założeń planu działania oraz 
ich zmiany w razie stwierdzenia ich 
niesłuszności;

Or. en

Poprawka 104
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje wnioski zawarte w planie 
działania w zakresie energii, z których 
wynika, że przekształcenie sektora energii 
w całej UE jest możliwe z technicznego i 
gospodarczego punktu widzenia i przy 
pewnych założeniach mogłoby być mniej 
kosztowne w perspektywie długofalowej 
niż kontynuacja obecnej polityki;

6. uznaje wnioski zawarte w planie 
działania w zakresie energii, z których 
wynika, że przekształcenie sektora energii 
w całej UE jest możliwe z technicznego i 
gospodarczego punktu widzenia i mogłoby 
być mniej kosztowne w perspektywie 
długofalowej niż kontynuacja obecnej 
polityki, tym bardziej, kiedy uwzględni się 
korzyści pojawiające się w innych 
sektorach, na przykład zmniejszenie 
częstotliwości występowania chorób 
przewlekłych dzięki zmniejszeniu 
zanieczyszczenia powietrza;

Or. en

Poprawka 105
Konrad Szymański
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje wnioski zawarte w planie 
działania w zakresie energii, z których 
wynika, że przekształcenie sektora energii 
w całej UE jest możliwe z technicznego i 
gospodarczego punktu widzenia i przy 
pewnych założeniach mogłoby być mniej 
kosztowne w perspektywie długofalowej 
niż kontynuacja obecnej polityki;

6. uznaje wnioski zawarte w planie 
działania w zakresie energii, z których 
wynika, że przekształcenie sektora energii 
w całej UE jest możliwe z technicznego i 
gospodarczego punktu widzenia i przy 
pewnych założeniach mogłoby być mniej 
kosztowne w perspektywie długofalowej 
niż kontynuacja obecnej polityki; należy 
jednak uwzględnić kontekst krajowy, który 
może się bardzo różnić pomiędzy 
poszczególnymi państwami 
członkowskimi;

Or. pl

Poprawka 106
Fiona Hall, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje wnioski zawarte w planie 
działania w zakresie energii, z których 
wynika, że przekształcenie sektora energii 
w całej UE jest możliwe z technicznego i 
gospodarczego punktu widzenia i przy 
pewnych założeniach mogłoby być mniej 
kosztowne w perspektywie długofalowej 
niż kontynuacja obecnej polityki;

6. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
zawarte w planie działania w zakresie 
energii, z których wynika, że 
dekarbonizacja sektora energii w całej UE 
jest możliwa z technicznego i 
gospodarczego punktu widzenia i będzie 
mniej kosztowna w perspektywie 
długofalowej w porównaniu do 
utrzymania dotychczasowego scenariusza 
postępowania;

Or. en

Poprawka 107
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje wnioski zawarte w planie 
działania w zakresie energii, z których 
wynika, że przekształcenie sektora energii 
w całej UE jest możliwe z technicznego i 
gospodarczego punktu widzenia i przy 
pewnych założeniach mogłoby być mniej 
kosztowne w perspektywie długofalowej 
niż kontynuacja obecnej polityki;

6. uznaje wnioski zawarte w planie 
działania w zakresie energii, z których 
wynika, że przekształcenie sektora energii 
w całej UE jest możliwe z technicznego i 
gospodarczego punktu widzenia i według 
analiz własnych Komisji jest mniej 
kosztowne w perspektywie długofalowej 
niż kontynuacja obecnej polityki;

Or. en

Poprawka 108
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje wnioski zawarte w planie 
działania w zakresie energii, z których 
wynika, że przekształcenie sektora energii 
w całej UE jest możliwe z technicznego i 
gospodarczego punktu widzenia i przy 
pewnych założeniach mogłoby być mniej 
kosztowne w perspektywie długofalowej 
niż kontynuacja obecnej polityki;

6. uznaje wnioski zawarte w planie 
działania w zakresie energii, z których 
wynika, że przekształcenie w kierunku 
zrównoważonego sektora energii w całej 
UE jest możliwe z technicznego i 
gospodarczego punktu widzenia i będzie 
mniej kosztowne w perspektywie 
długofalowej niż kontynuacja obecnej 
polityki;

Or. en

Poprawka 109
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje wnioski zawarte w planie 
działania w zakresie energii, z których 
wynika, że przekształcenie sektora energii 
w całej UE jest możliwe z technicznego i 
gospodarczego punktu widzenia i przy 
pewnych założeniach mogłoby być mniej 
kosztowne w perspektywie długofalowej 
niż kontynuacja obecnej polityki;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. de

Poprawka 110
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

ubolewa, że Komisja nie przeprowadziła w 
planie działania w zakresie energii do 
roku 2050 analizy scenariuszy wysokiego 
udziału odnawialnych źródeł energii i 
efektywności energetycznej; wzywa 
Komisję do opracowania takiego 
scenariusza na okres do roku 2030;

Or. en

Poprawka 111
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca się do Komisji o przedłożenie 
planu działań socjalnych, opartego na 
uczciwej pracy i sprawiedliwych zasadach 
przemiany, który zapewni instytucjom 
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europejskim i państwom członkowskim 
wskazówki dotyczące ewentualnych 
społecznych skutków decyzji w zakresie 
polityki energetycznej dla zatrudnienia i 
gospodarstw o niskich dochodach;
ponadto za istotne uważa, by w kolejnym 
strategicznym przeglądzie energetycznym 
skupić się również na wymiarze 
społecznym i zapewnić zarys dyskusji i 
porozumień w państwach członkowskich 
między organami publicznymi a 
partnerami społecznymi dotyczących 
sposobu realizacji zasad przemiany;

Or. en

Poprawka 112
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że cele do roku 2050 nie 
zostaną osiągnięte, jeżeli UE nie podejmie 
swoich obowiązków i nie odegra 
kluczowej roli w procesie przemiany;
szczególnie w odniesieniu do dużych 
projektów, na przykład morskich farm 
wiatrowych na Morzu Północnym, oraz 
infrastruktury transgranicznej, 
obejmującej kilka państw członkowskich 
lub wszystkie z nich, UE powinna określić 
projekty priorytetowe i pełnić rolę 
kluczowego inwestora, w ten sposób 
przyciągając inwestycje prywatne;

Or. en

Poprawka 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zgadza się z Komisją, że na drodze do 
roku 2050 pozostają pytania dotyczące 
technologii, dlatego zaleca, by istotną 
cechą strategii była elastyczność; w 
rezultacie wzywa Komisję do unikania 
efektów zależności oraz do 
zaproponowania ram na rok 2030, 
opartych na jednolitym celu, jakim jest 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 114
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zgadza się jednak z Komisją, że 
działania UE opierają się na założeniu 
podjęcia ogólnoświatowych działań na 
rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu i 
nie powinny być realizowane w 
odosobnieniu, lecz należy w nich 
uwzględnić rozwój sytuacji na arenie 
międzynarodowej, na przykład ucieczkę 
emisji i negatywny wpływ na 
konkurencyjność;

Or. en

Poprawka 115
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. zgadza się jednak z Komisją, że 
działania UE opierają się na założeniu 
podjęcia ogólnoświatowych działań na 
rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu i 
nie powinny być realizowane w 
odosobnieniu, lecz przy uwzględnieniu 
rozwoju sytuacji na arenie 
międzynarodowej, na przykład ucieczki 
emisji i negatywnego wpływu na
konkurencyjność;

Or. en

Poprawka 116
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. ubolewa, że Komisja nie przedłożyła 
scenariusza opierającego się na 
jednoczesnej wysokiej efektywności 
energetycznej i wysokim udziale 
odnawialnych źródeł energii, który 
wykazałby bardzo korzystne rezultaty 
dzięki synergiom między tymi elementami;
wzywa Komisję do zbadania takiego 
scenariusza do roku 2050;

Or. en

Poprawka 117
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)



PE496.406v01-00 72/156 AM\913063PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

6a. ubolewa, że Komisja nie przedłożyła 
scenariusza opierającego się na 
jednoczesnej wysokiej efektywności 
energetycznej i wysokim udziale 
odnawialnych źródeł energii, 
podkreślającego potrzebę zapewnienia 
synergii między odnawialnymi źródłami 
energii a efektywnością energetyczną;
wzywa Komisję do uwzględnienia takiego 
scenariusza w swoim modelowaniu;

Or. en

Poprawka 118
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że w przemianie sektora 
energetycznego należy stosować zasadę 
spójności z polityką Wspólnoty w 
dziedzinie ochrony środowiska, na 
przykład w szóstym programie działań w 
zakresie środowiska dąży się do 
ograniczenia zanieczyszczenia powietrza 
na zewnątrz;

Or. en

Poprawka 119
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. podkreśla, że przy przemianie 
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krajobrazu energetycznego ludzie muszą 
znaleźć się w centrum uwagi; dlatego z 
zadowoleniem przyjmuje włączenie 
wymiaru społecznego do planu działania 
w zakresie energii; wzywa Komisję do 
dalszych prac w tym zakresie i 
zaproponowania środków służących 
dostosowaniu kształcenia i 
przekwalifikowania w celu zwiększenia 
liczby wysoko wykwalifikowanych 
pracowników i wzrostu zatrudnienia;
zwraca się o zbadanie kosztów i korzyści 
konsumentów, przy zwróceniu szczególnej 
uwagi na ubóstwo energetyczne i ochronę 
gospodarstw domowych o niskich 
dochodach, które ponoszą największe 
straty z tytułu wysokich cen energii;
podkreśla, że należy włączyć w dialog 
społeczny wszystkie grupy konsumentów i 
prosumentów oraz przeprowadzić 
kampanie uświadamiające dla wywołania 
niezbędnych zmian w zachowaniu;

Or. en

Poprawka 120
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
dalszych informacji dotyczących skutków 
przejścia na zrównoważony system 
energetyczny dla zatrudnienia w różnych 
sektorach energetycznych, przemysłowych 
i usługowych oraz o omówienie skutków 
planu działania w zakresie energii z 
najbardziej zainteresowanymi komisjami 
dialogu społecznego; ponadto zwraca się 
do Komisji o opracowanie wraz z 
partnerami społecznymi konkretnych 
mechanizmów wspierających sektory i 
pracowników dotkniętych przemianą oraz 
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o przedstawienie Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdania z tych 
dyskusji do końca 2013 r.;

Or. en

Poprawka 121
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. dostrzega, że wzrastające znaczenie 
energii elektrycznej w przyszłym koszyku 
energetycznym będzie wymagało 
zastosowania wszystkich sposobów 
niskoemisyjnej produkcji energii 
elektrycznej (wydajność konwersji, 
odnawialne źródła energii, CCS i energia 
jądrowa), jeżeli cele klimatyczne mają być 
zrealizowane bez narażania 
bezpieczeństwa dostaw i 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 122
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. podkreśla, że w analizie kosztów i 
korzyści poszczególnych scenariuszy 
przemiany energetycznej należy 
uwzględnić koszty i korzyści pojawiające 
się w innych sektorach, na przykład 
zmniejszającą się częstotliwość 
występowania przewlekłych chorób 
układu krążenia i układu oddechowego, 
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spowodowaną zmniejszeniem 
zanieczyszczenia powietrza;

Or. en

Poprawka 123
Edit Herczog, Romana Jordan, Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. podkreśla, że zapewnienie w pełni 
rozwiniętej transgranicznej infrastruktury 
energetycznej i mechanizmów wymiany 
informacji w Unii jest warunkiem 
wstępnym sukcesu planu działania;
dlatego zwraca uwagę na konieczność 
ścisłej koordynacji między polityką państw 
członkowskich oraz zapewnienia 
wspólnych działań, solidarności i 
przejrzystości w obszarach zewnętrznej 
polityki energetycznej, bezpieczeństwa 
energetycznego i nowych inwestycji w 
infrastrukturę energetyczną;

Or. en

Poprawka 124
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zgadza się z wnioskami, do jakich doszła 
Komisja w planie działania w zakresie 
energii do roku 2050, z których wynika, że 
w przeanalizowanych scenariuszach 
istnieją podobieństwa między działaniami, 
jakie należy podjąć, by przekształcić 

7. przyjmuje do wiadomości wnioski, do 
jakich doszła Komisja w planie działania w 
zakresie energii do roku 2050, z których 
wynika, że w przeanalizowanych 
scenariuszach istnieją podobieństwa 
między działaniami, jakie należy podjąć, 
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system energetyczny UE bez względu na 
konkretną drogę wybraną w celu 
osiągnięcia niskoemisyjnego systemu 
energetycznego do 2050 r.; uważa, że 
energia odnawialna, efektywność 
energetyczna i infrastruktura 
energetyczna stanowią tzw. warianty no 
regrets;

by przekształcić system energetyczny UE; 
popiera wnioski, do których doszła 
Komisja, że energia ze źródeł 
odnawialnych i efektywność energetyczna 
to dwa najważniejsze warianty „no 
regrets”; głęboko ubolewa jednak, że 
Komisja nie zbadała scenariusza 
połączonego „wysokiego udziału energii 
ze źródeł odnawialnych i wysokiej 
efektywności energetycznej”, który 
przyczyniłby się do zmniejszenia importu 
energii i pozwoliłby na zrealizowanie 
długoterminowych celów UE w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu; uważa, 
że należy podjąć decyzję dotyczącą 
obrania sposobu postępowania, aby 
zagwarantować pewność inwestycji;
zdecydowanie popiera przyszły 
zrównoważony i bezpieczny system 
energetyczny, łączący korzyści 
scenariusza nr 2 (wysoka efektywność 
energetyczna) i scenariusza 4 (wysoki 
udział OZE);

Or. en

Poprawka 125
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zgadza się z wnioskami, do jakich doszła 
Komisja w planie działania w zakresie 
energii do roku 2050, z których wynika, że 
w przeanalizowanych scenariuszach 
istnieją podobieństwa między działaniami, 
jakie należy podjąć, by przekształcić 
system energetyczny UE bez względu na 
konkretną drogę wybraną w celu 
osiągnięcia niskoemisyjnego systemu 
energetycznego do 2050 r.; uważa, że 
energia odnawialna, efektywność 
energetyczna i infrastruktura energetyczna 

7. zgadza się z wnioskami, do jakich doszła 
Komisja w planie działania w zakresie
energii do roku 2050, z których wynika, że 
w przeanalizowanych scenariuszach 
istnieją podobieństwa między działaniami, 
jakie należy podjąć, by przekształcić 
system energetyczny UE bez względu na 
konkretną drogę wybraną w celu 
osiągnięcia niskoemisyjnego systemu 
energetycznego do 2050 r.; uważa, że 
energia odnawialna, efektywność 
energetyczna i infrastruktura energetyczna 
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stanowią tzw. warianty no regrets; stanowią tzw. warianty no regrets, chociaż 
sposób i zakres ich realizacji mogą rodzić 
dla państw członkowskich i konsumentów 
poważne koszty, które należy wziąć pod 
uwagę;

Or. en

Poprawka 126
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zgadza się z wnioskami, do jakich doszła 
Komisja w planie działania w zakresie 
energii do roku 2050, z których wynika, że 
w przeanalizowanych scenariuszach 
istnieją podobieństwa między działaniami, 
jakie należy podjąć, by przekształcić 
system energetyczny UE bez względu na 
konkretną drogę wybraną w celu 
osiągnięcia niskoemisyjnego systemu 
energetycznego do 2050 r.; uważa, że 
energia odnawialna, efektywność 
energetyczna i infrastruktura 
energetyczna stanowią tzw. warianty no 
regrets;

7. z zadowoleniem przyjmuje wnioski, do 
jakich doszła Komisja w planie działania w 
zakresie energii do roku 2050, z których 
wynika, że we wszystkich 
przeanalizowanych scenariuszach 
zwiększone wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii, efektywności energetycznej 
i infrastruktury energetycznej to działania 
„no regrets”, jakie należy podjąć, by 
przekształcić system energetyczny UE bez 
względu na konkretną drogę wybraną w 
celu osiągnięcia niskoemisyjnego systemu 
energetycznego do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 127
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zgadza się z wnioskami, do jakich doszła 
Komisja w planie działania w zakresie 
energii do roku 2050, z których wynika, że 

7. zgadza się z wnioskami, do jakich doszła 
Komisja w planie działania w zakresie 
energii do roku 2050, z których wynika, że 
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w przeanalizowanych scenariuszach 
istnieją podobieństwa między działaniami, 
jakie należy podjąć, by przekształcić 
system energetyczny UE bez względu na 
konkretną drogę wybraną w celu 
osiągnięcia niskoemisyjnego systemu 
energetycznego do 2050 r.; uważa, że 
energia odnawialna, efektywność 
energetyczna i infrastruktura energetyczna 
stanowią tzw. warianty no regrets;

w przeanalizowanych scenariuszach 
istnieją podobieństwa między działaniami, 
jakie należy podjąć, by przekształcić 
system energetyczny UE bez względu na 
konkretną drogę wybraną w celu 
osiągnięcia niskoemisyjnego systemu 
energetycznego do 2050 r.; uważa, że choć 
energia odnawialna, efektywność 
energetyczna i infrastruktura energetyczna 
stanowią tzw. warianty no regrets, to 
sposób i zakres ich realizacji może rodzić 
poważne koszty, które należy wziąć pod 
uwagę;

Or. en

Poprawka 128
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zgadza się z wnioskami, do jakich doszła 
Komisja w planie działania w zakresie 
energii do roku 2050, z których wynika, że 
w przeanalizowanych scenariuszach 
istnieją podobieństwa między działaniami, 
jakie należy podjąć, by przekształcić 
system energetyczny UE bez względu na 
konkretną drogę wybraną w celu 
osiągnięcia niskoemisyjnego systemu 
energetycznego do 2050 r.; uważa, że 
energia odnawialna, efektywność 
energetyczna i infrastruktura 
energetyczna stanowią tzw. warianty no 
regrets;

7. zgadza się z wnioskami, do jakich doszła 
Komisja w planie działania w zakresie 
energii do roku 2050, z których wynika, że 
w przeanalizowanych scenariuszach 
istnieją podobieństwa między działaniami, 
jakie należy podjąć, by przekształcić 
system energetyczny UE bez względu na 
konkretną drogę wybraną w celu 
osiągnięcia niskoemisyjnego systemu 
energetycznego do 2050 r.; uważa, że 
energia odnawialna, inteligentne sieci i
efektywność energetyczna stanowią tzw. 
warianty no regrets, o ile wynikają z 
warunków rynkowych;

Or. sl

Poprawka 129
Herbert Reul
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zgadza się z wnioskami, do jakich doszła 
Komisja w planie działania w zakresie 
energii do roku 2050, z których wynika, że 
w przeanalizowanych scenariuszach 
istnieją podobieństwa między działaniami, 
jakie należy podjąć, by przekształcić 
system energetyczny UE bez względu na 
konkretną drogę wybraną w celu 
osiągnięcia niskoemisyjnego systemu 
energetycznego do 2050 r.; uważa, że 
energia odnawialna, efektywność 
energetyczna i infrastruktura energetyczna 
stanowią tzw. warianty no regrets;

7. zgadza się z wnioskami, do jakich doszła 
Komisja w planie działania w zakresie 
energii do roku 2050, z których wynika, że 
w przeanalizowanych scenariuszach 
istnieją podobieństwa między działaniami, 
jakie należy podjąć, by przekształcić 
system energetyczny UE bez względu na 
konkretną drogę wybraną w celu 
osiągnięcia niskoemisyjnego systemu 
energetycznego do 2050 r.; uważa, że 
energia odnawialna, efektywność 
energetyczna i infrastruktura energetyczna 
stanowią tzw. warianty no regrets, choć 
dostrzega związane z nimi znaczne koszty;

Or. de

Poprawka 130
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zgadza się z wnioskami, do jakich doszła 
Komisja w planie działania w zakresie 
energii do roku 2050, z których wynika, że 
w przeanalizowanych scenariuszach 
istnieją podobieństwa między działaniami, 
jakie należy podjąć, by przekształcić 
system energetyczny UE bez względu na 
konkretną drogę wybraną w celu 
osiągnięcia niskoemisyjnego systemu 
energetycznego do 2050 r.; uważa, że 
energia odnawialna, efektywność 
energetyczna i infrastruktura energetyczna 
stanowią tzw. warianty no regrets;

7. zgadza się z wnioskami, do jakich doszła 
Komisja w planie działania w zakresie 
energii do roku 2050, z których wynika, że 
w przeanalizowanych scenariuszach 
istnieją podobieństwa między działaniami, 
jakie należy podjąć, by przekształcić 
starzejący się system energetyczny i 
infrastrukturę energetyczną UE bez 
względu na konkretną drogę wybraną w 
celu osiągnięcia zoptymalizowanego 
niskoemisyjnego systemu energetycznego 
do 2050 r.; uważa, że energia odnawialna, 
efektywność energetyczna i infrastruktura 
energetyczna stanowią tzw. warianty no 
regrets;
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Or. en

Poprawka 131
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zgadza się z wnioskami, do jakich doszła 
Komisja w planie działania w zakresie 
energii do roku 2050, z których wynika, że 
w przeanalizowanych scenariuszach 
istnieją podobieństwa między działaniami, 
jakie należy podjąć, by przekształcić 
system energetyczny UE bez względu na 
konkretną drogę wybraną w celu 
osiągnięcia niskoemisyjnego systemu 
energetycznego do 2050 r.; uważa, że 
energia odnawialna, efektywność 
energetyczna i infrastruktura energetyczna 
stanowią tzw. warianty no regrets;

7. zgadza się z wnioskami, do jakich doszła 
Komisja w planie działania w zakresie 
energii do roku 2050, z których wynika, że 
w przeanalizowanych scenariuszach 
istnieją podobieństwa między działaniami, 
jakie należy podjąć, by przekształcić 
system energetyczny UE bez względu na 
konkretną drogę wybraną w celu 
osiągnięcia niskoemisyjnego systemu 
energetycznego do 2050 r.; uważa, że 
krajowa energia odnawialna, efektywność 
energetyczna i infrastruktura energetyczna 
stanowią tzw. warianty no regrets;

Or. en

Poprawka 132
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że przed podjęciem przez 
Unię Europejską zobowiązań w zakresie 
polityki energetyczno – klimatycznej po 
roku 2020 konieczne jest 
przygotowywanie i zaprezentowanie przez 
Komisję Europejską oceny skutków 
proponowanych rozwiązań także w 
wymiarze poszczególnych państw. 
Zastosowanie takiego podejścia zapewni 
właściwą ocenę proponowanych 
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rozwiązań dla poszczególnych państw 
członkowskich Unii Europejskiej;

Or. pl

Poprawka 133
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że należy wykorzystać kryzys 
finansowy jako szansę na przekształcenie 
naszego modelu rozwoju społecznego w 
kierunku wysoko efektywnej 
energetycznie i opartej w pełni na 
odnawialnych źródłach energii 
gospodarki odpornej na zmianę klimatu;
podkreśla potrzebę przedłożenia przez 
Komisję wniosków dotyczących pakietu 
energetycznego i klimatycznego do roku 
2030, opartych na obecnych trzech 
filarach, tzn. gazach cieplarnianych, 
energii ze źródeł odnawialnych i 
efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 134
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa do przyjęcia zasady energii dla 
wszystkich, dlatego podkreśla potrzebę 
zwrócenia szczególnej uwagi na 
gospodarstwa domowe o niskich 
dochodach, dla których sprostanie 
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przekształceniu systemu energetycznego 
będzie wyzwaniem, jeżeli ceny energii 
wzrosną zgodnie z przewidywaniami;
uważa, że na szczeblu unijnym, krajowym 
i lokalnym należy określić konkretne 
środki służące uniknięciu ubóstwa 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 135
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. Zwraca uwagę, że przyjęcie strategii 
dekarbonizacyjnej bez uwzględnienia 
sytuacji części państw członkowskich 
może doprowadzić do rażącego wzrostu 
zjawiska ubóstwa energetycznego, które 
ocenia się jako sytuację, w której wydatki 
na energię przekraczają 10% budżetów 
domowych;

Or. pl

Poprawka 136
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. przypomina o niepewności 
wynikającej z zastosowania 
ograniczonego zestawu instrumentów 
analitycznych, w tym modeli 
ekonometrycznych, obejmujących 
perspektywę do roku 2050, tj. brak 
dostępu państw członkowskich do wiedzy 
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na temat szczegółowego funkcjonowania 
modeli ekonometrycznych (np. model 
PRIMES). Przy tak długim okresie 
planowania należałoby uwzględnić ogólne 
ograniczenia wynikające z modelowania, 
gdzie zastosowanie różnych modeli do 
sporządzenia określonych prognoz może 
dać wyniki znacząco różniące się od 
siebie. Podkreśla, że Komisja Europejska 
dla sporządzenia oceny wpływu działań 
zawartych w komunikatach dotyczących 
gospodarki niskoemisyjnej do roku 2050 
posługuje się stale tym samym, mało 
zróżnicowanym instrumentarium 
modelowym, a państwa członkowskie w 
praktyce nie mają możliwości jego 
dokładnej weryfikacji;

Or. pl

Poprawka 137
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, 
zakładają wzrost o około 30% udziału 
odnawialnych źródeł energii w koszyku 
energetycznym UE w końcowym zużyciu 
energii brutto w 2030 r.;

8. przyznaje, że warunkiem bardziej 
zrównoważonego systemu energetycznego 
jest zdecydowanie większy udział energii 
odnawialnej w zużyciu energii w UE po 
2020 r., w tym w 2030 r.; zauważa jednak, 
że żaden ze scenariuszy zbadanych przez 
Komisję w jej komunikacie nie opiera się 
na połączonym zwiększeniu udziału 
odnawialnych źródeł energii i środków na 
rzecz zwiększenia efektywności 
energetycznej, które umożliwiłyby UE 
przejście do 2050 r. na gospodarkę niemal 
w pełni opartą na odnawialnych źródłach 
energii; uwzględniając konieczność 
zagwarantowania inwestorom pewności, 
wzywa, aby w ramach polityki 
energetycznej i klimatycznej do 2030 r. 
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uwzględnić ambitne cele w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych, 
oszczędności energii oraz obniżenia emisji 
gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 138
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, 
zakładają wzrost o około 30% udziału 
odnawialnych źródeł energii w koszyku 
energetycznym UE w końcowym zużyciu 
energii brutto w 2030 r.;

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
r.; zwraca uwagę, że możliwe jest 
uzyskanie przez energię ze źródeł 
odnawialnych udziału w wysokości 45% w 
końcowym zużyciu energii brutto w 2030 
r.; na przykład koncentrując się w 
większym stopniu na efektywności 
energetycznej oraz ustanawiając właściwe 
cele, co stworzyłoby niezbędną 
inwestorom pewność w sektorze 
energetycznym;

Or. en

Poprawka 139
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów przyszłego systemu 
energetycznego jest zdecydowanie większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
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r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, zakładają 
wzrost o około 30% udziału odnawialnych 
źródeł energii w koszyku energetycznym 
UE w końcowym zużyciu energii brutto w 
2030 r.;

r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, zakładają 
wzrost o około 30% udziału odnawialnych 
źródeł energii w koszyku energetycznym 
UE w końcowym zużyciu energii brutto w 
2030 r., prowadząc do wynoszącego ponad 
55% udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w 2050 r.; podkreśla, że 
możliwe jest uzyskanie wyższego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych, 
wynoszącego do 45% do 2030 r., jeżeli 
inwestycje służące zwiększeniu 
efektywności energetycznej zostaną 
przeprowadzone wcześnie oraz jeżeli w 
pełni uwzględni się technologie grzewcze i 
chłodnicze oparte na źródłach 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 140
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, zakładają 
wzrost o około 30% udziału odnawialnych 
źródeł energii w koszyku energetycznym 
UE w końcowym zużyciu energii brutto w 
2030 r.;

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, zakładają 
wzrost o około 30% udziału odnawialnych 
źródeł energii w koszyku energetycznym 
UE w końcowym zużyciu energii brutto w 
2030 r.; uważa, że przestawienie się na 
politykę większej efektywności 
energetycznej powinno koncentrować się 
na całym łańcuchu podaży energii i 
popytu na nią, włączając przetwarzanie, 
przesył, dystrybucję i zaopatrzenie, wraz ze 
zużyciem w przemyśle, budynkach i 
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gospodarstwach domowych;

Or. en

Poprawka 141
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, 
zakładają wzrost o około 30% udziału 
odnawialnych źródeł energii w koszyku 
energetycznym UE w końcowym zużyciu 
energii brutto w 2030 r.;

8. przyznaje, że warunkiem bardziej 
zrównoważonego systemu energetycznego 
jest większy udział w nim energii 
odnawialnej w końcowym zużyciu energii 
brutto w UE po 2020 r.; zauważa, że 
założenie wzrostu o przynajmniej 30% 
udziału odnawialnych źródeł energii w 
koszyku energetycznym UE w końcowym 
zużyciu energii brutto w 2030 r.
zapewniłoby sektorowi energetycznemu 
pewność niezbędną do prowadzenia 
inwestycji, jednocześnie dając znaczne 
korzyści makroekonomiczne;

Or. en

Poprawka 142
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, zakładają 
wzrost o około 30% udziału odnawialnych 

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, zakładają 
wzrost o około 30% udziału odnawialnych 
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źródeł energii w koszyku energetycznym 
UE w końcowym zużyciu energii brutto w 
2030 r.;

źródeł energii w koszyku energetycznym 
UE w końcowym zużyciu energii brutto w 
2030 r.; zakłada jednak, że przed 
osiągnięciem ogólnoświatowego 
porozumienia w sprawie ograniczenia 
emisji lub podjęciem symetrycznych 
działań przez inne główne gospodarki 
żadne dalsze wiążące cele nie zostaną 
przyjęte;

Or. en

Poprawka 143
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, zakładają 
wzrost o około 30% udziału odnawialnych 
źródeł energii w koszyku energetycznym 
UE w końcowym zużyciu energii brutto w 
2030 r.;

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, zakładają 
wzrost o około 30% udziału odnawialnych 
źródeł energii w koszyku energetycznym 
UE w końcowym zużyciu energii brutto w 
2030 r.; podkreśla jednak znaczenie w 
pełni niskoemisyjnej produkcji energii 
elektrycznej, jeżeli cele dekarbonizacji i 
ochrony klimatu mają zostać osiągnięte 
bez narażania bezpieczeństwa dostaw i 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 144
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, zakładają 
wzrost o około 30% udziału odnawialnych 
źródeł energii w koszyku energetycznym 
UE w końcowym zużyciu energii brutto w 
2030 r.;

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, zakładają 
wzrost o około 30% udziału odnawialnych 
źródeł energii w koszyku energetycznym 
UE w końcowym zużyciu energii brutto w 
2030 r.; zauważa, że w przypadku energii 
odnawialnej należy brać pod uwagę wpływ 
odnawialnych źródeł energii na wzrost 
cen energii oraz sytuację przemysłu 
energochłonnego w całej Unii 
Europejskiej;

Or. pl

Poprawka 145
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, zakładają 
wzrost o około 30% udziału odnawialnych 
źródeł energii w koszyku energetycznym 
UE w końcowym zużyciu energii brutto w 
2030 r.;

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, zakładają 
wzrost o około 30% udziału odnawialnych 
źródeł energii w koszyku energetycznym 
UE w końcowym zużyciu energii brutto w 
2030 r.; zwraca uwagę na brak 
scenariusza wysokiego udziału 
odnawialnych źródeł energii i 
efektywności energetycznej w planie 
działania w zakresie energii do roku 2050, 
w którym możliwe byłoby założenie 
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większego udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w koszyku energetycznym 
UE;

Or. en

Poprawka 146
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, zakładają 
wzrost o około 30% udziału odnawialnych 
źródeł energii w koszyku energetycznym 
UE w końcowym zużyciu energii brutto w 
2030 r.;

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
r., podkreślając jednocześnie, że same 
odnawialne źródła energii nie są w stanie 
doprowadzić do dekarbonizacji i muszą 
zostać powiązane z alternatywnymi 
źródłami energii; zauważa ponadto, że 
wszystkie scenariusze dotyczące 
dekarbonizacji, zbadane w komunikacie 
Komisji, zakładają wzrost o około 30% 
udziału odnawialnych źródeł energii w 
koszyku energetycznym UE w końcowym 
zużyciu energii brutto w 2030 r.;

Or. en

Poprawka 147
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
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r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, zakładają 
wzrost o około 30% udziału odnawialnych 
źródeł energii w koszyku energetycznym 
UE w końcowym zużyciu energii brutto w 
2030 r.;

r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, zakładają 
wzrost o około 30% udziału odnawialnych 
źródeł energii w obejmującym całą UE 
koszyku energetycznym w końcowym 
zużyciu energii brutto w 2030 r.;

Or. en

Poprawka 148
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim energii odnawialnej po 2020 
r.; zauważa ponadto, że wszystkie 
scenariusze dotyczące dekarbonizacji, 
zbadane w komunikacie Komisji, zakładają 
wzrost o około 30% udziału odnawialnych 
źródeł energii w koszyku energetycznym 
UE w końcowym zużyciu energii brutto w 
2030 r.;

8. przyznaje, że jednym z kluczowych 
aspektów bardziej zrównoważonego 
systemu energetycznego jest większy 
udział w nim dojrzałych źródeł energii 
odnawialnej po 2020 r.; zauważa ponadto, 
że wszystkie scenariusze dotyczące 
dekarbonizacji, zbadane w komunikacie 
Komisji, zakładają wzrost o około 30% 
udziału odnawialnych źródeł energii w 
koszyku energetycznym UE w końcowym 
zużyciu energii brutto w 2030 r.;

Or. en

Poprawka 149
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. dostrzega zwiększone interakcje 
między scentralizowanymi systemami 
wielkoskalowymi a systemami 
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zdecentralizowanymi; podkreśla ponadto 
potrzebę opracowania spójnej strategii 
wspierania i ułatwiania korzystania z 
wytwarzania energii w małej skali;

Or. en

Poprawka 150
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Śródtytuł drugi a (nowy) (po ustępie 8)

Projekt rezolucji Poprawka

Efektywność energetyczna

Or. en

Poprawka 151
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że poprawa efektywności 
energetycznej i oszczędności energii 
odegra zasadniczą rolę w przekształceniu 
systemu energetycznego, oraz że realizacja 
celów na rok 2020 stanowi ważną 
podstawę dalszych postępów do 2050 r.; 
zaleca w tym względzie ujęcie 
efektywności energetycznej w krajowych 
programach nauczania w państwach 
członkowskich;

9. podkreśla, że poprawa efektywności 
energetycznej i oszczędności energii 
odegra zasadniczą rolę w przekształceniu 
systemu energetycznego, oraz że realizacja 
celów na rok 2020 stanowi ważną 
podstawę dalszych postępów do 2050 r.;

Or. sl
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Poprawka 152
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że poprawa efektywności 
energetycznej i oszczędności energii 
odegra zasadniczą rolę w przekształceniu 
systemu energetycznego, oraz że realizacja 
celów na rok 2020 stanowi ważną 
podstawę dalszych postępów do 2050 r.; 
zaleca w tym względzie ujęcie 
efektywności energetycznej w krajowych 
programach nauczania w państwach 
członkowskich;

9. podkreśla, że wytwarzanie 
zdecentralizowane oraz poprawa 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii odegrają zasadniczą rolę w 
przekształceniu systemu energetycznego, 
oraz że realizacja celów na rok 2020 
stanowi ważną podstawę dalszych 
postępów do 2050 r.; wzywa Komisję do 
jasnego uwzględnienia wytwarzania 
zdecentralizowanego w przyszłych 
oszacowaniach; wzywa Komisję również 
do wyraźnego wskazania barier 
finansowych i technicznych, które 
utrudniają wzrost wytwarzania 
zdecentralizowanego w państwach 
członkowskich; zaleca w tym względzie 
ujęcie wytwarzania zdecentralizowanego i 
efektywności energetycznej w krajowych 
programach nauczania w państwach 
członkowskich;

Or. nl

Poprawka 153
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że poprawa efektywności 
energetycznej i oszczędności energii 
odegra zasadniczą rolę w przekształceniu 
systemu energetycznego, oraz że realizacja 
celów na rok 2020 stanowi ważną 
podstawę dalszych postępów do 2050 r.; 
zaleca w tym względzie ujęcie

9. podkreśla, że poprawa efektywności 
energetycznej i oszczędności energii 
odegra zasadniczą rolę w przekształceniu 
systemu energetycznego, oraz że realizacja 
celów na rok 2020 stanowi warunek 
dalszych postępów do 2050 r.; zaleca w 
tym względzie, by państwa członkowskie 
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efektywności energetycznej w krajowych 
programach nauczania w państwach 
członkowskich;

wzmocniły swoje wysiłki na rzecz pełnego 
wdrożenia niedawno przyjętej dyrektywy w 
sprawie efektywności energetycznej i 
wykroczenia poza jej wymogi oraz by 
Komisja przedstawiła ambitne ramy 
polityki na rzecz efektywności 
energetycznej i oszczędzania energii, w 
tym cele do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 154
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że poprawa efektywności 
energetycznej i oszczędności energii 
odegra zasadniczą rolę w przekształceniu 
systemu energetycznego, oraz że realizacja 
celów na rok 2020 stanowi ważną 
podstawę dalszych postępów do 2050 r.; 
zaleca w tym względzie ujęcie 
efektywności energetycznej w krajowych 
programach nauczania w państwach 
członkowskich;

9. podkreśla, że poprawa efektywności 
energetycznej odegra zasadniczą rolę w 
przekształceniu systemu energetycznego, 
oraz że realizacja celów na rok 2020 
stanowi ważną podstawę dalszych 
postępów do 2050 r.; dlatego zaleca, by 
państwa członkowskie i Komisja podjęły 
dalsze wysiłki na rzecz uwzględnienia 
koncepcji krajowych oraz włączyły 
krajowe banki rozwoju i wsparły wymianę 
najlepszych praktyk; zaleca w tym 
względzie ujęcie efektywności 
energetycznej w krajowych programach 
nauczania w państwach członkowskich;

Or. de

Poprawka 155
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że poprawa efektywności 
energetycznej i oszczędności energii 
odegra zasadniczą rolę w przekształceniu 
systemu energetycznego, oraz że realizacja 
celów na rok 2020 stanowi ważną 
podstawę dalszych postępów do 2050 r.; 
zaleca w tym względzie ujęcie 
efektywności energetycznej w krajowych 
programach nauczania w państwach 
członkowskich;

9. podkreśla, że poprawa efektywności 
energetycznej i oszczędności energii 
odegra zasadniczą rolę w przekształceniu 
systemu energetycznego, oraz że realizacja 
celów na rok 2020 stanowi ważną 
podstawę dalszych postępów do 2050 r.; 
podkreśla znaczenie zdecentralizowanego 
wytwarzania energii dla zwiększenia 
efektywności energetycznej; zaleca ujęcie 
efektywności energetycznej w krajowych 
programach nauczania w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 156
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że poprawa efektywności 
energetycznej i oszczędności energii 
odegra zasadniczą rolę w przekształceniu 
systemu energetycznego, oraz że realizacja 
celów na rok 2020 stanowi ważną 
podstawę dalszych postępów do 2050 r.; 
zaleca w tym względzie ujęcie
efektywności energetycznej w krajowych 
programach nauczania w państwach
członkowskich;

9. podkreśla, że poprawa efektywności 
energetycznej i oszczędności energii 
odegra zasadniczą rolę w przekształceniu 
systemu energetycznego, oraz że realizacja 
celów na rok 2020 stanowi ważną 
podstawę dalszych postępów do 2050 r.; 
proponuje w tym względzie ustanowienie 
wiążących celów w zakresie efektywności 
energetycznej na rok 2030, 2040 i 2050;
zaleca ujęcie kampanii uświadamiających 
i efektywności energetycznej w krajowych 
programach nauczania w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 157
Sabine Wils, Marisa Matias
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że poprawa efektywności 
energetycznej i oszczędności energii 
odegra zasadniczą rolę w przekształceniu 
systemu energetycznego, oraz że realizacja 
celów na rok 2020 stanowi ważną 
podstawę dalszych postępów do 2050 r.; 
zaleca w tym względzie ujęcie
efektywności energetycznej w krajowych 
programach nauczania w państwach 
członkowskich;

9. podkreśla, że poprawa efektywności 
energetycznej i oszczędności energii 
odegra zasadniczą rolę w przekształceniu 
systemu energetycznego, oraz że realizacja 
celów na rok 2020 stanowi ważną 
podstawę dalszych postępów do 2050 r.; 
zaleca w tym względzie zaproponowanie 
celu w zakresie efektywności 
energetycznej na rok 2030 w ramach 
nowego pakietu klimatyczno-
energetycznego; 

Or. en

Poprawka 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że poprawa efektywności 
energetycznej i oszczędności energii 
odegra zasadniczą rolę w przekształceniu 
systemu energetycznego, oraz że realizacja 
celów na rok 2020 stanowi ważną 
podstawę dalszych postępów do 2050 r.; 
zaleca w tym względzie ujęcie 
efektywności energetycznej w krajowych 
programach nauczania w państwach 
członkowskich;

9. podkreśla, że poprawa efektywności 
energetycznej i oszczędności energii 
odegra zasadniczą rolę w przekształceniu 
systemu energetycznego, oraz że realizacja 
celów na rok 2020 stanowi najważniejszy 
priorytet dla dalszych postępów do 2050 r.; 
zaleca w tym względzie ujęcie 
efektywności energetycznej w krajowych 
programach nauczania w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 159
Gaston Franco
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że poprawa efektywności 
energetycznej i oszczędności energii 
odegra zasadniczą rolę w przekształceniu 
systemu energetycznego, oraz że realizacja 
celów na rok 2020 stanowi ważną 
podstawę dalszych postępów do 2050 r.; 
zaleca w tym względzie ujęcie 
efektywności energetycznej w krajowych 
programach nauczania w państwach 
członkowskich;

9. podkreśla, że poprawa efektywności 
energetycznej i oszczędności energii 
odegra zasadniczą rolę w przekształceniu 
systemu energetycznego, oraz że realizacja 
celów na rok 2020 stanowi najważniejszy 
priorytet dla dalszych postępów do 2050 r.; 
zaleca w tym względzie ujęcie 
efektywności energetycznej w krajowych 
programach nauczania w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 160
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. w związku z tym apeluje o więcej 
działań w zakresie efektywności 
energetycznej, które służyłyby rozwiązaniu 
problemu ubóstwa energetycznego, 
koncentrującego się w społeczeństwach 
UE głównie na ogrzewaniu. Jednocześnie 
wzywa do dokonania analizy i zmiany 
prawodawstwa krajowego, które stanowi 
przeszkodę dla inwestycji na rzecz 
efektywności energetycznej i jej 
optymalizacji przy wytwarzaniu ciepła 
oraz jego wykorzystywaniu w niektórych 
państwach członkowskich 
(opodatkowanie, zamówienia publiczne, 
taryfy ogrzewania itp.);

Or. en
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Poprawka 161
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że efektywność 
energetyczna i oszczędzanie energii są dla 
UE najbardziej opłacalnymi sposobami 
osiągnięcia jej przejścia do gospodarki 
niemal całkowicie opartej na energii ze 
źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym 
wspieraniu tworzenia miejsc pracy, 
innowacji oraz zmniejszania importu 
paliw kopalnych i paliwa jądrowego oraz 
ogólnej zależności od importu;
przypomina, że UE wydaje obecnie około 
4% swojego PKB (488 miliardów euro w 
2011 r.) na import energii z państw 
trzecich; zwraca uwagę, że szybka zmiana 
paradygmatu na rzecz energii ze źródeł 
odnawialnych i oszczędzania energii 
zdecydowanie zmniejszy przepływ środków 
z UE do producentów ropy naftowej, gazu 
ziemnego, węgla kamiennego i paliw 
jądrowych, zwiększając odporność 
gospodarki UE na wysokie ceny energii 
oraz zmienność energii i wahania cen;
zaleca państwom członkowskim włączenie 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej do większej ilości obszarów 
polityki, prowadzenie systematycznych 
analiz potencjału oszczędzania energii w 
kluczowych sektorach, na przykład w 
budownictwie i transporcie; podkreśla w 
tym kontekście, że najbardziej 
obiecującym obszarem działania jest 
renowacja istniejących budynków, by 
zużycie energii w tym sektorze spadło w 
skali globalnej o 80% do roku 2050;

Or. en
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Poprawka 162
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że we wszystkich 
scenariuszach dekarbonizacji wskazuje się 
na efektywność energetyczną jako 
kluczowy czynnik dla zapewnienia 
przejścia do gospodarki niskoemisyjnej, i 
zwraca uwagę, że efektywność 
energetyczna jest zasadniczym elementem 
wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności UE; zwraca uwagę, że 
osiągnięcie celów dekarbonizacji do roku 
2050 wymagałoby osiągnięcia celu 
efektywności energetycznej do 2020 r. 
oraz ustalenia nowych celów pośrednich 
na 2030 r.; uważa, że lepsza polityka na 
rzecz efektywności energetycznej obejmuje 
skupienie się na całym łańcuchu podaży 
energii i popytu na nią, włączając 
przetwarzanie, przesył, dystrybucję i 
zaopatrzenie, wraz ze zużyciem w 
przemyśle, budynkach i gospodarstwach 
domowych;

Or. en

Poprawka 163
Fiona Hall, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca uwagę na konieczność 
przyjęcia na szczeblu europejskim, 
krajowym i lokalnym zintegrowanego 
podejścia, obejmującego potencjalne 
oszczędności w zaopatrzeniu w energię i 
sektorach będących użytkownikami 
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końcowymi; uważa, że przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną wymaga 
zwrócenia większej uwagi na 
dekarbonizację systemów grzewczych i 
chłodniczych;

Or. en

Poprawka 164
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. zaleca, by państwa członkowskie 
włączyły cele dotyczące efektywności 
energetycznej do większej liczby obszarów 
polityki, przeprowadzały systematyczne 
analizy potencjału oszczędzania energii w 
najważniejszych sektorach, na przykład w 
budynkach i transporcie; podkreśla w tym 
kontekście, że najbardziej obiecującym 
obszarem działania jest renowacja 
istniejących budynków, by zużycie energii 
w tym sektorze do 2050 r. zmniejszyło się 
ogólnie o 80%; przypomina, że wszystkie 
nowe budynki powinny do końca 2020 r. 
być budynkami o niemal zerowym zużyciu 
energii; ponadto wzywa do wzmocnienia 
oraz szybkiego przyjęcia i wdrożenia 
środków na rzecz ekoprojektu i etykiet 
dotyczących zużycia energii;

Or. en

Poprawka 165
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9b. podkreśla, że szczególną uwagę należy 
zwrócić na podniesienie poziomu 
zrozumienia w społeczeństwie oraz 
poziomu kompetencji wszystkich 
profesjonalnych podmiotów w procesie 
wdrażania efektywności energetycznej na 
wszystkich etapach (ocena obecnej 
charakterystyki energetycznej budynków, 
projektowanie i wdrażanie rozwiązań na 
rzecz efektywności energetycznej, 
efektywne energetycznie funkcjonowanie i 
konserwacja);

Or. en

Poprawka 166
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. podkreśla, że zwrócenie większej 
uwagi na zużycie energii ma kluczowe 
znaczenie dla urzeczywistnienia 
przekształcenia systemów energetycznych;
podkreśla potrzebę nadania większego 
priorytetu zarządzaniu popytem, by 
zapewnić wdrożenie przez użytkowników 
końcowych technologii i systemów 
pozwalających przeprowadzić 
przekształcenie energetyczne po 
akceptowalnych i zrównoważonych 
kosztach dla społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 167
Jolanta Emilia Hibner
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i 
inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, co, jak 
udowodniono, jest niezbędne; podkreśla
ponadto pilną potrzebę ustanowienia 
mechanizmów, które umożliwią
finansowanie ze środków UE projektów
infrastrukturalnych w ogólnym interesie;

10. Podkreśla pilną potrzebę modernizacji 
istniejącej oraz budowy nowej 
infrastruktury energetycznej w tym 
poprzez tworzenie nowej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury, w tym 
inteligentnych sieci i inteligentnych 
liczników, oraz w pełni zintegrowanego 
planowania sieci, aby m.in. zwiększyć 
dostępność do niskoemisyjnych źródeł
energii w tym do odnawialnych źródeł 
energii, których udostępnienie jest dopiero 
planowane w UE; podkreśla ponadto pilną 
potrzebę ustanowienia mechanizmów, 
które umożliwia finansowanie ze środków 
UE projektów infrastrukturalnych w 
ogólnym interesie;

Or. pl

Poprawka 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i
inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła 
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, co, jak 
udowodniono, jest niezbędne; podkreśla 
ponadto pilną potrzebę ustanowienia 
mechanizmów, które umożliwią 
finansowanie ze środków UE projektów 

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, zwłaszcza inteligentnych 
sieci (w tym inteligentnych liczników), 
oraz w pełni zintegrowanego planowania 
sieci, aby m.in. włączyć do nich wszystkie 
źródła energii występujące w UE, co, jak 
udowodniono, jest niezbędne; przypomina, 
że polityka optymalna pod względem 
kosztów różni się w zależności od wzorca 
popytu, potencjału podaży, cech 
geograficznych i okoliczności 
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infrastrukturalnych w ogólnym interesie; gospodarczych na szczeblu lokalnym;
podkreśla ponadto pilną potrzebę 
ustanowienia stabilnych i 
przewidywalnych ram regulacyjnych oraz 
mechanizmów, które umożliwią 
finansowanie ze środków UE projektów 
infrastrukturalnych w ogólnym interesie;

Or. en

Poprawka 169
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i 
inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła 
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, co, jak 
udowodniono, jest niezbędne; podkreśla 
ponadto pilną potrzebę ustanowienia 
mechanizmów, które umożliwią 
finansowanie ze środków UE projektów 
infrastrukturalnych w ogólnym interesie;

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury
energetycznej, w tym inteligentnych sieci, 
elastycznych i niskoemisyjnych 
zapasowych mocy wytwórczych i 
inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła 
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, co, jak 
udowodniono, jest niezbędne; podkreśla 
ponadto pilną potrzebę ustanowienia 
mechanizmów, które zapewnią utworzenie 
wspólnych dla całej UE mechanizmów 
rynkowych służących wzmocnieniu 
absorpcji elastycznych zapasowych mocy 
wytwórczych i umożliwią finansowanie ze 
środków UE projektów infrastrukturalnych 
w ogólnym interesie;

Or. en

Poprawka 170
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i 
inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła 
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, co, jak 
udowodniono, jest niezbędne; podkreśla 
ponadto pilną potrzebę ustanowienia 
mechanizmów, które umożliwią 
finansowanie ze środków UE projektów 
infrastrukturalnych w ogólnym interesie;

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i 
inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego europejskiego systemu 
sieci, aby m.in. włączyć do nich 
gwałtownie rosnące odnawialne źródła 
energii występujące w UE, a także nowe 
sposoby użytkowania i magazynowania 
energii elektrycznej (na przykład pojazdy 
elektryczne); podkreśla ponadto pilną 
potrzebę ustanowienia mechanizmów, 
które umożliwią finansowanie ze środków 
UE projektów infrastrukturalnych w 
ogólnym interesie, zgodnie z wytycznymi 
dla infrastruktury energetycznej i 
instrumentem „Łącząc Europę”;

Or. en

Poprawka 171
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i 
inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła 
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, co, jak 
udowodniono, jest niezbędne; podkreśla 
ponadto pilną potrzebę ustanowienia 
mechanizmów, które umożliwią 
finansowanie ze środków UE projektów 
infrastrukturalnych w ogólnym interesie;

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i 
inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła 
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, aby 
umożliwić włączenie poszczególnych 
jednostek mikrogeneracji oraz pozwolić 
obywatelom na dostarczanie nadwyżek z 
powrotem do sieci; podkreśla ponadto 
pilną potrzebę ustanowienia 
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mechanizmów, które umożliwią 
finansowanie ze środków UE projektów 
infrastrukturalnych w ogólnym interesie;

Or. en

Poprawka 172
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i 
inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła 
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, co, jak 
udowodniono, jest niezbędne; podkreśla 
ponadto pilną potrzebę ustanowienia 
mechanizmów, które umożliwią 
finansowanie ze środków UE projektów 
infrastrukturalnych w ogólnym interesie;

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i 
inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła 
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, co, jak 
udowodniono, jest niezbędne; podkreśla 
ponadto pilną potrzebę ustanowienia 
mechanizmów, które umożliwią 
finansowanie ze środków UE projektów 
infrastrukturalnych w ogólnym interesie, 
podlegających jednoznacznym, 
przejrzystym kryteriom i pod warunkiem 
uniknięcia jakichkolwiek zaburzeń 
konkurencji;

Or. de

Poprawka 173
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
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infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i 
inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła 
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, co, jak 
udowodniono, jest niezbędne; podkreśla 
ponadto pilną potrzebę ustanowienia 
mechanizmów, które umożliwią 
finansowanie ze środków UE projektów 
infrastrukturalnych w ogólnym interesie;

infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i 
programów sterowanych popytem, 
koncentrujących się na oszczędzaniu 
energii i korzyściach dla konsumentów, 
oraz w pełni zintegrowanego planowania 
sieci, aby m.in. włączyć do nich 
odnawialne źródła energii występujące w 
UE lokalnie i na obszarach bardziej 
odległych, co, jak udowodniono, jest 
niezbędne; podkreśla ponadto pilną 
potrzebę ustanowienia mechanizmów, 
które umożliwią finansowanie ze środków 
UE projektów infrastrukturalnych w 
ogólnym interesie;

Or. en

Poprawka 174
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i 
inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła 
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, co, jak 
udowodniono, jest niezbędne; podkreśla 
ponadto pilną potrzebę ustanowienia 
mechanizmów, które umożliwią 
finansowanie ze środków UE projektów 
infrastrukturalnych w ogólnym interesie;

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i 
inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła 
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, a także 
nowych zastosowań energii elektrycznej 
(na przykład elektrycznych lub 
ładowanych z sieci hybrydowych 
pojazdów), co, jak udowodniono, jest 
niezbędne; podkreśla ponadto pilną 
potrzebę ustanowienia mechanizmów, 
które umożliwią finansowanie ze środków 
UE projektów infrastrukturalnych w 
ogólnym interesie;

Or. en
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Poprawka 175
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i
inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła 
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, co, jak 
udowodniono, jest niezbędne; podkreśla 
ponadto pilną potrzebę ustanowienia 
mechanizmów, które umożliwią 
finansowanie ze środków UE projektów 
infrastrukturalnych w ogólnym interesie;

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, zwłaszcza inteligentnych 
sieci, inteligentnych liczników, 
infrastruktury magazynowania energii i 
infrastruktury CO2 (w tym zarówno CCS, 
jak i CCU), oraz w pełni zintegrowanego 
planowania sieci, aby m.in. włączyć do 
nich odnawialne źródła energii 
występujące w UE lokalnie i na obszarach 
bardziej odległych, co, jak udowodniono, 
jest niezbędne; podkreśla ponadto pilną 
potrzebę ustanowienia mechanizmów, 
które umożliwią finansowanie ze środków 
UE projektów infrastrukturalnych w 
ogólnym interesie;

Or. en

Poprawka 176
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i
inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła 
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, co, jak 
udowodniono, jest niezbędne; podkreśla 
ponadto pilną potrzebę ustanowienia 
mechanizmów, które umożliwią 

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej, elastycznej i 
dynamicznej infrastruktury, w tym 
inteligentnych sieci, inteligentnych 
liczników i odpowiednich systemów mocy 
zapasowej, oraz w pełni zintegrowanego 
planowania sieci, aby m.in. włączyć do 
nich odnawialne źródła energii 
występujące w UE lokalnie i na obszarach 
bardziej odległych, co, jak udowodniono, 
jest niezbędne; podkreśla ponadto pilną 
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finansowanie ze środków UE projektów 
infrastrukturalnych w ogólnym interesie;

potrzebę ustanowienia mechanizmów, 
które umożliwią finansowanie ze środków 
UE projektów infrastrukturalnych w 
ogólnym interesie;

Or. sl

Poprawka 177
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i 
inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła 
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, co, jak 
udowodniono, jest niezbędne; podkreśla 
ponadto pilną potrzebę ustanowienia 
mechanizmów, które umożliwią 
finansowanie ze środków UE projektów 
infrastrukturalnych w ogólnym interesie;

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i 
inteligentnych liczników, narzędzi 
zarządzania informacją i „elektrowni 
wirtualnych”, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła 
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, co, jak 
udowodniono, jest niezbędne; podkreśla 
ponadto pilną potrzebę ustanowienia 
mechanizmów, które umożliwią 
finansowanie ze środków UE projektów 
infrastrukturalnych w ogólnym interesie;

Or. en

Poprawka 178
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i 

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury energii elektrycznej i gazu, 
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inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła 
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, co, jak 
udowodniono, jest niezbędne; podkreśla 
ponadto pilną potrzebę ustanowienia 
mechanizmów, które umożliwią 
finansowanie ze środków UE projektów 
infrastrukturalnych w ogólnym interesie;

w tym inteligentnych sieci i inteligentnych 
liczników, oraz w pełni zintegrowanego 
planowania sieci, aby m.in. włączyć do 
nich odnawialne źródła energii 
występujące w UE lokalnie i na obszarach 
bardziej odległych, co, jak udowodniono, 
jest niezbędne; podkreśla ponadto pilną 
potrzebę ustanowienia mechanizmów, 
które umożliwią finansowanie ze środków 
UE projektów infrastrukturalnych w 
ogólnym interesie;

Or. en

Poprawka 179
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i 
inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła 
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, co, jak 
udowodniono, jest niezbędne; podkreśla 
ponadto pilną potrzebę ustanowienia 
mechanizmów, które umożliwią 
finansowanie ze środków UE projektów 
infrastrukturalnych w ogólnym interesie;

10. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury, w tym inteligentnych sieci i 
inteligentnych liczników, oraz w pełni 
zintegrowanego planowania sieci, aby 
m.in. włączyć do nich odnawialne źródła 
energii występujące w UE lokalnie i na 
obszarach bardziej odległych, co, jak 
udowodniono, jest niezbędne; podkreśla 
ponadto pilną potrzebę ustanowienia 
mechanizmów, które umożliwią 
współfinansowanie ze środków UE 
projektów infrastrukturalnych w ogólnym 
interesie;

Or. en

Uzasadnienie

Współfinansowanie, a nie zwykłe finansowanie przez UE zapewni wyższą efektywność i
trwałość projektów.
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Poprawka 180
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla potrzebę 
natychmiastowego podjęcia działań celem 
zapewnienia ciągłości dostaw energii, 
zwiększenia pewności inwestorów i 
minimalizacji wąskich gardeł; opóźnienia 
nie tylko spowodują wzrost kosztów, ale 
również spowolnią rozwój niezbędnych 
technologii;

Or. en

Poprawka 181
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa UE do wspierania pełnej 
integracji sektora ogrzewania i chłodzenia 
na jej drodze do stworzenia 
niskoemisyjnego systemu energetycznego 
do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 182
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. zwraca uwagę na to, że miliony 
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obywateli UE boryka się z ubóstwem 
energetycznym, a także apeluje do Komisji 
o przyspieszenie procesu przechodzenia 
na niskoemisyjną i energooszczędną 
gospodarkę za pomocą odpowiednich 
mechanizmów zarówno po stronie podaży, 
jak i popytu, co jednocześnie ułatwi 
realizację nadrzędnego celu, jakim jest 
zmiana zachowań dotyczących zużycia
energii;

Or. en

Poprawka 183
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla znaczenie wysokiego 
poziomu efektywności energetycznej dla 
zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego i realizacji celu, jakim jest 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
a także korzystnego wpływu na 
konkurencyjność UE, wiodącą pozycję 
przemysłu, tworzenie miejsc pracy, 
niezależność energetyczną i ceny energii;
zwraca uwagę na konieczność osiągnięcia 
wynoszącego 20% celu efektywności 
energetycznej do 2020 r. oraz 
ustanowienia wiążących celów pośrednich 
dla roku 2030 i 2040, aby do 2050 r. 
osiągnąć 40%; zaleca, by w dążeniu do 
zwiększenia efektywności energetycznej 
wziąć pod uwagę wszystkie etapy i 
zainteresowane podmioty należące do 
łańcucha podaży i popytu (między innymi:
produkcję, przekształcanie, przesył, 
dystrybucję i zużycie na wszystkich 
szczeblach);

Or. en
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Poprawka 184
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa UE do przeanalizowania 
możliwości pełnego włączenia sektora 
ogrzewania i chłodzenia w dążenie do 
stworzenia niskoemisyjnego systemu 
energetycznego do 2050 r.; zauważa, że 
obecnie ten sektor odpowiada za około 
45% końcowego zużycia energii w 
Europie i że potrzebne jest lepsze 
zrozumienie ważnej roli ogrzewania i 
chłodzenia w tworzeniu niskoemisyjnych 
systemów energetycznych; dlatego wzywa 
Komisję do zebrania niezbędnych danych 
o źródłach i zastosowaniu ogrzewania i 
chłodzenia, a także o dystrybucji ciepła do 
różnych grup konsumentów końcowych 
(np. mieszkalnictwa, przemysłu, usług);

Or. en

Poprawka 185
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zwraca uwagę, że dla osiągnięcia 
całkowitej dekarbonizacji 
długoterminowego zaopatrzenia UE w 
energię konieczne jest dążenie do 
ściślejszej integracji z krajami i regionami 
sąsiadującymi, na przykład Norwegią, 
Szwajcarią i południowym regionem 
Morza Śródziemnego; podkreśla, że 
Europa może odnieść korzyści z rozwoju 
znacznych odnawialnych źródeł energii w 
tych regionach, służących zaspokojeniu 
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zarówno zapotrzebowania lokalnego, jak i 
- dzięki rozwojowi długodystansowych 
wzajemnych połączeń sieciowych -
ograniczonej części zapotrzebowania UE;

Or. en

Poprawka 186
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zauważa, że potrzebne jest lepsze 
zrozumienie ważnej roli ogrzewania i 
chłodzenia w tworzeniu niskoemisyjnych 
systemów energetycznych, ponieważ 
obecnie ten sektor odpowiada za około 
45% końcowego zużycia energii w 
Europie; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeznaczenia większych 
środków na lokalną infrastrukturę 
energetyczną, na przykład lokalne systemy 
grzewcze i chłodnicze, zapewniające 
wydajne, niskoemisyjne i bezemisyjne 
rozwiązania, które zastąpią import i 
wymianę/transport energii w skali 
ogólnoeuropejskiej;

Or. en

Poprawka 187
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zgadza się z zawartą w planie 
działania w zakresie energii do roku 2050 
opinią, że potrzebne jest pilne podjęcie 
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działań służących określeniu ram polityki 
na okres po 2020 r., i zachęca Komisję 
Europejską, by na podstawie planu 
działania i dalszych komunikatów w 
sprawie wewnętrznego rynku energii i 
energii ze źródeł odnawialnych 
przedłożyła przed końcem obecnej 
kadencji Komisji Europejskiej i 
Parlamentu Europejskiego komunikat w 
sprawie spójnych ram polityki do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 188
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zwraca uwagę na konieczność 
przyjęcia na szczeblu europejskim, 
krajowym i lokalnym zintegrowanego 
podejścia, obejmującego potencjalne 
oszczędności w zaopatrzeniu w energię i 
sektorach będących użytkownikami 
końcowymi; uważa, że przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną wymaga 
zwrócenia baczniejszej uwagi na sektory 
ogrzewania i chłodzenia; stwierdza 
ponadto, że lokalne zainteresowane 
podmioty mają do odegrania istotną rolę 
w realizacji wizji niskoemisyjnej i we 
wspieraniu lokalnego, zintegrowanego 
podejścia do energii;

Or. en

Poprawka 189
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla potrzebę zwrócenia 
baczniejszej uwagi na zużycie energii, aby 
osiągnąć dekarbonizację krajobrazu 
energetycznego; dlatego podkreśla 
konieczność nadania wyższego priorytetu 
zarządzaniu popytem, aby zapewnić 
wdrażanie technologii i systemów u 
użytkowników końcowych, a jednocześnie 
osiągnąć przekształcenie energetyczne po 
akceptowalnych i zrównoważonych 
kosztach dla całego społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 190
Edit Herczog, Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zauważa, że potencjał finansowy na 
szczeblu unijnym i krajowym, wraz z 
polityką budżetową i inwestycyjną UE, 
stanowią warunek tworzenia nowej 
infrastruktury energetycznej w Europie, 
uwzględniając jednocześnie koszt budowy 
nowych i likwidacji przestarzałych 
instalacji oraz rekultywacji środowiska i 
odnowy społecznej w ich regionach;

Or. en

Poprawka 191
Vicky Ford, Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. uważa, że dalsze działania badawczo-
rozwojowe związane z energią, zmiana 
zachowań, zarządzanie popytem i 
usprawnienie magazynowania energii 
przyczynią się w znacznym stopniu do 
zasadniczej dekarbonizacji koszyka 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 192
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla konieczność wypracowania 
przez UE strategii dla sektorów będących 
największymi użytkownikami energii, 
ogrzewania i chłodzenia, 
odpowiadających za 40% zużycia energii 
pierwotnej i 36% emisji CO2;

Or. en

Poprawka 193
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uznaje sukces celów odnoszących się 
do energii ze źródeł odnawialnych i wzywa 
państwa członkowskie do przyjęcia 
stabilnej polityki służącej osiągnięciu ich 
celów do 2020 r.;
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Or. en

Poprawka 194
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. zgadza się z Komisją, że ogrzewanie i 
chłodzenie z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii ma kluczowe 
znaczenie dla dekarbonizacji; zwraca 
jednak uwagę na mylący wniosek zawarty 
w planie działania, zgodnie z którym 
„elektryzacja ogrzewania” stanowi 
jednoznaczne rozwiązanie służące 
dekarbonizacji gospodarki UE; zauważa, 
że łatwo dostępne rozwiązania w zakresie 
odnawialnych źródeł energii 
(geotermalne, biomasa, w tym odpady 
biodegradowalne, słoneczna termalna 
oraz hydro-/aerotermalna) w połączeniu 
ze środkami na rzecz efektywności 
energetycznej, w tym kogeneracją i 
wykorzystaniem (przemysłowego) ciepła 
odpadowego, mają potencjał 
dekarbonizacji całego zapotrzebowania na 
ciepło do 2050 r. w bardziej opłacalny 
sposób, a jednocześnie rozwiązania 
problemu ubóstwa energetycznego, 
odnoszącego się w społeczeństwach UE 
przede wszystkim do ogrzewania;

Or. en

Poprawka 195
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10b. zgadza się z Komisją, że ogrzewanie i 
chłodzenie z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii ma kluczowe 
znaczenie dla dekarbonizacji; zwraca 
jednak uwagę na mylący wniosek zawarty 
w planie działania, zgodnie z którym 
„elektryzacja ogrzewania” stanowi 
jednoznaczne rozwiązanie służące 
dekarbonizacji gospodarki UE; zauważa, 
że łatwo dostępne rozwiązania w zakresie 
odnawialnych źródeł energii 
(geotermalne, biomasa, w tym odpady 
biodegradowalne, słoneczna termalna 
oraz hydro-/aerotermalna) w połączeniu 
ze środkami na rzecz efektywności 
energetycznej, w tym kogeneracją i 
wykorzystaniem (przemysłowego) ciepła 
odpadowego, mają potencjał 
dekarbonizacji całego zapotrzebowania na 
ciepło do 2050 r. w bardziej opłacalny 
sposób, a jednocześnie rozwiązania 
problemu ubóstwa energetycznego, 
odnoszącego się w społeczeństwach UE 
przede wszystkim do ogrzewania;

Or. en

Poprawka 196
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. przyznaje, że obecnie energia 
jądrowa jest wykorzystywana jako ważne 
niskoemisyjne źródło energii; wzywa 
Komisję, aby wykorzystując wyniki 
niedawnych testów warunków skrajnych 
w elektrowniach jądrowych zabiegała o 
większą akceptację społeczną energii 
jądrowej;
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Or. en

Poprawka 197
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. podkreśla fakt, że zainteresowane 
podmioty na szczeblu lokalnym odgrywają 
kluczową rolę w realizacji wizji 
niskoemisyjnej gospodarki, która 
rzeczywiście zostanie zwieńczona 
sukcesem, oraz w propagowaniu 
zintegrowanego podejścia do energii, 
obejmującego potencjalne oszczędności w 
zaopatrzeniu w energię i w sektorze 
użytkowników końcowych; dlatego wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wsparcia planowania i przyznawania 
większych środków finansowych na rzecz 
lokalnej infrastruktury grzewczej i 
chłodniczej, przynoszącej wydajne, 
niskoemisyjne i bezemisyjne rozwiązania, 
które zastąpią stosowanie 
(importowanych) paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 198
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 10 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10d. nalega na nadanie wyższego 
priorytetu zarządzaniu popytem, by 
zapewnić wdrażanie technologii i 
systemów u użytkowników końcowych, a 
jednocześnie osiągnąć przejście do 
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dekarbonizacji po akceptowalnych i 
zrównoważonych kosztach dla całego 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 199
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Śródtytuł drugi a (nowy) (po ustępie 10)

Projekt rezolucji Poprawka

Efektywność energetyczna

Or. en

Poprawka 200
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Śródtytuł drugi a (nowy) (po ustępie 11)

Projekt rezolucji Poprawka

Efektywność energetyczna

Or. en

Poprawka 201
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 10 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Efektywność energetyczna
10e. zwraca uwagę, że efektywność 
energetyczna stanowi zasadniczy element 
wzrostu gospodarczego i 
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konkurencyjności UE; podkreśla, że we 
wszystkich scenariuszach dekarbonizacji 
uznaje się efektywność energetyczną za 
czynnik kluczowy dla zapewnienia 
płynnego przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej; uważa, że przestawienie 
się na politykę większej efektywności 
energetycznej powinno koncentrować się 
na całym łańcuchu podaży energii i 
popytu na nią, włączając przetwarzanie, 
przesył, dystrybucję i zaopatrzenie, wraz ze 
zużyciem w przemyśle, budynkach i 
gospodarstwach domowych;

Or. en

Poprawka 202
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 10 f (nowy) (po nowym śródtytule „Efektywność energetyczna”)

Projekt rezolucji Poprawka

10f. podkreśla, że efektywność 
energetyczna to dla Europy niezwykle 
opłacalna metoda osiągnięcia jej celów 
dotyczących energii, przeciwdziałania 
zmianie klimatu i gospodarki; przypomina 
o ogromnych możliwościach tkwiących w 
efektywności energetycznej, które można 
wykorzystać do zmniejszenia naszej 
zależności od importowanej energii oraz 
do ponownego ożywienia gospodarki;
dostrzega, że przestawienie się na bardziej 
efektywną energetycznie gospodarkę 
mogłoby doprowadzić do szybszej 
popularyzacji innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych oraz poprawy 
konkurencyjności przemysłu w Unii, 
pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
tworzenia nowych miejsc pracy o wysokiej 
jakości w szeregu sektorów związanych z 
efektywnością energetyczną. uważa, że 
przestawienie się na politykę większej 
efektywności energetycznej powinno 
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koncentrować się na całym łańcuchu 
podaży energii i popytu na nią, włączając 
przetwarzanie, przesył, dystrybucję i 
zaopatrzenie, wraz ze zużyciem w 
przemyśle, budynkach i gospodarstwach 
domowych; zaleca państwom 
członkowskim włączenie celów w zakresie 
efektywności energetycznej do większej 
ilości obszarów polityki, prowadzenie 
systematycznych analiz potencjału 
oszczędzania energii w kluczowych 
sektorach, na przykład w budynkach i 
transporcie, oraz opracowanie rzetelnych 
politycznych planów działania służących 
wykorzystaniu takiego potencjału;

Or. en

Poprawka 203
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 10 g (nowy) (po nowym śródtytule „Efektywność energetyczna”)

Projekt rezolucji Poprawka

10g. podkreśla, że długoterminowa 
strategia energetyczna UE musi 
obejmować zmniejszenie zużycia energii w 
budynkach jako jeden z głównych 
elementów; przypomina w tym kontekście, 
że istniejące budynki stanowią we 
wszystkich państwach UE najbardziej 
obiecującą dziedzinę działań, ze względu 
na aktualny niski poziom ich wydajności 
energetycznej; przypomina, że technologie 
oszczędzania energii są w tym sektorze 
dobrze rozwinięte, a najistotniejsze bariery 
uniemożliwiające wykorzystanie tego 
ogromnego potencjału nie mają 
charakteru technicznego; wzywa państwa 
członkowskie do opracowania krajowych 
planów działania, służących 
wykorzystaniu tego potencjału, 
zapewnienia swoim gospodarkom 
odpowiednich ram prawnych i 
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finansowych, w tym celów pośrednich; 
podkreśla, że konieczne jest zwiększenie 
obecnego tempa i średniego zakresu 
renowacji budynków, aby umożliwić UE 
zmniejszenie do 2050 r. zużycia energii 
przez obecny zasób budynków o 80% w 
porównaniu do poziomu z 2010 r.;

Or. en

Poprawka 204
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 10 h (nowy) (po nowym śródtytule „Efektywność energetyczna”)

Projekt rezolucji Poprawka

10h. zauważa, że w niedawno przyjętej 
dyrektywie w sprawie efektywności 
energetycznej wzywa się państwa 
członkowskie do ustanowienia 
długoterminowych strategii renowacji 
krajowego zasobu budynków publicznych 
i prywatnych; podkreśla znaczenie 
zapewnienia solidnych ram unijnych, 
które ułatwią państwom członkowskim 
nadanie tym planom długoterminowym 
możliwie jak największego poziomu 
ambicji;

Or. en

Poprawka 205
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 10 i (nowy) (po nowym śródtytule „Efektywność energetyczna”)

Projekt rezolucji Poprawka

10i. podkreśla, że aktualne inwestycje w 
infrastrukturę energetyczną i technologie 
energii ze źródeł odnawialnych znoszą 
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potrzebę realizacji droższych inwestycji 
długoterminowych i efekt zależności;
podkreśla w tym kontekście, że potrzebne 
jest pilne podjęcie działań służących 
określeniu, jakie ramy polityki będą 
potrzebne po 2020 r.; wzywa Komisję 
Europejską do możliwie jak najszybszego 
przedłożenia komunikatu w sprawi 
spójnych i stabilnych ram polityki do 2030 
r.;

Or. nl

Poprawka 206
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 
dostrzegając jednocześnie potrzebę 
kontynuacji zróżnicowanego podejścia 
między państwami członkowskimi w 
okresie po 2020 r.; zachęca państwa 
członkowskie do współpracy, aby 
zoptymalizować wydajność rozwoju 
odnawialnych źródeł energii; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania – z wykorzystaniem źródeł 
występujących lokalnie i na obszarach 
bardziej odległych – oraz staną się bardziej 
konkurencyjne; podkreśla, że zmieniający 
się charakter odnawialnych źródeł energii 
wymaga zmian w polityce podejmowanych 
z uwzględnieniem korzyści przejścia na 
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odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

energię ze źródeł odnawialnych, jakie 
ujawnią się w innych sektorach, na 
przykład spadku zachorowalności na 
choroby przewlekłe dzięki mniejszemu 
zanieczyszczeniu powietrza; zwraca uwagę 
na konieczność dalszego stosowania 
systemów wsparcia konkretnych 
technologii wraz z osiąganiem 
konkurencyjności łańcuchów dostaw oraz 
rozwiązywaniem problemów zaburzeń na 
rynku paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 207
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by więcej inwestycji 
dokonywano tam, gdzie przyniosą one 
najlepsze wyniki i skutki, z 
uwzględnieniem szczególnych cech państw 
członkowskich; zwraca uwagę na 
znaczenie ustanowienia celów, ponieważ 
prawnie wiążące cele w wysokości 20% do 
2020 r. dowiodły już swojej skuteczności i 
prawdopodobnie zostaną przekroczone w 
każdym państwie członkowskim; dlatego 
wzywa do ustanowienia wiążącego celu w 
wysokości 45% do 2030 r. oraz ambitnych 
celów orientacyjnych do 2040 r. (w 
wysokości 70%) i 2050 r. (w wysokości 
95%); podkreśla istotną wspierającą, 
koordynującą i współfinansującą rolę
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podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

UE; zwraca uwagę, że odnawialne źródła 
energii staną się w perspektywie 
długoterminowej głównym elementem 
koszyka energetycznego w Europie w 
miarę przechodzenia od fazy rozwoju 
technologii do masowej produkcji i 
stosowania, w małej i wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; podkreśla 
znaczenie stabilnych ram regulacyjnych 
na szczeblu tak UE, jak i państw 
członkowskich, służących wspieraniu 
inwestycji; zwraca uwagę na konieczność 
zapewnienia uproszczonych procedur 
administracyjnych oraz stabilnych i 
wydajnych systemów wsparcia, które 
mogą być dostosowywane z czasem i 
wycofywane w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

Or. en

Poprawka 208
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
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dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz
usuwania wad rynku;

dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że coraz szersze stosowanie 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o dostosowaniu 
rynków do tych okoliczności i osiągnięciu 
większej integracji rynku, w szczególności 
poprzez premiowanie elastyczności i usług 
na rzecz stabilności systemu sieci; zwraca 
uwagę na konieczność dostosowania 
systemów wsparcia do indywidualnych 
cech rynków i technologii krajowych oraz 
wycofania ich po zakończeniu procesu 
dojrzewania technologii i łańcuchów 
dostaw i nabraniu przez nie zdolności do 
konkurowania, usunięciu wad rynku oraz 
należytym uwzględnieniu efektów 
ubocznych; uważa, że stabilne i 
niezawodne systemy wsparcia mają 
kluczowe znaczenie dla uniknięcia 
niezrównoważonego rozwoju rynku, 
uznając jednocześnie, że nagłe zmiany ze 
skutkiem wstecznym osłabiają zaufanie 
inwestorów do sektora;

Or. en

Poprawka 209
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne;
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy i lepszego wykorzystania 
porozumień o współpracy, o których 
mowa w dyrektywie w sprawie energii ze 
źródeł odnawialnych, na rzecz 
optymalizacji opłacalności 
rozpowszechniania odnawialnych źródeł 
energii oraz do dopilnowania, by 
inwestycji dokonywano tam, gdzie 
przyniosą one najlepsze wyniki i skutki, z 
uwzględnieniem szczególnych cech państw 
członkowskich; w tym kontekście 
podkreśla istotną rolę Komisji, która może 
to ułatwić, oraz z zadowoleniem przyjmuje 
zadeklarowany przez nią zamiar 
opracowania wytycznych handlu energią
ze źródeł odnawialnych; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że przyszłe warunki ramowe 
muszą zapewnić wspieranie systemu i 
większą integrację rynku odnawialnych 
źródeł energii; zwraca uwagę na 
konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

Or. de
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Poprawka 210
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne;
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; podkreśla, że 
zmieniający się charakter odnawialnych 
źródeł energii wymaga zmian w polityce z 
myślą o osiągnięciu większej integracji 
rynku; zwraca uwagę na konieczność 
stopniowego wycofania systemów 
wsparcia w miarę dojrzewania technologii i 
łańcuchów dostaw oraz usuwania wad 
rynku;

Or. en

Poprawka 211
Fiona Hall, Kent Johansson
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej ważne znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
w sposób obniżający ich koszty; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce i strukturze rynku 
energii z myślą o osiągnięciu większej 
integracji rynku; wzywa do usunięcia wad 
rynku, na przykład cen regulowanych, 
koncentracji rynkowej i dotacji dla paliw 
kopalnych, oraz do przeprowadzenia 
reformy tych rynków, które pierwotnie 
były zaprojektowane z myślą o 
podstawowych technologiach 
konwencjonalnych, aby dostosować je do 
zmiennych odnawialnych źródeł energii;
zwraca uwagę na konieczność stopniowego 
wycofania w przejrzysty sposób systemów 
wsparcia w miarę dojrzewania technologii i 
łańcuchów dostaw oraz usuwania wad 
rynku;

Or. en
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Poprawka 212
Hannu Takkula, Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku; wskazuje na 
znaczenie wytworzonych w zrównoważony 
sposób odnawialnych źródeł energii 
pochodzenia biologicznego, na przykład 
drewna, w niskoemisyjnym społeczeństwie 
i produkcji energii; podkreśla, że w 
szczególności zdecentralizowane 



AM\913063PL.doc 131/156 PE496.406v01-00

PL

wytwarzanie energii ma kluczową rolę do 
odegrania w kontekście rozwoju i 
zatrudnienia w obszarach wiejskich;

Or. fi

Poprawka 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku; podkreśla jednak, że 
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usuwania wad rynku; zmiany w systemach wsparcia 
dokonywane z mocą wsteczną mają 
negatywny wpływ również na zaufanie 
inwestorów, w ten sposób zwiększając 
zagrożenia związane z inwestycjami w 
OZE i ich koszty;

Or. en

Poprawka 214
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; z tego względu 
podkreśla znaczenie optymalnego sposobu 
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systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

włączenia odnawialnych źródeł energii 
poprzez zrównoważenie sieci elektrycznej 
za pomocą dynamicznych i przyjaznych 
dla środowiska technologii wytwórczych;
zwraca uwagę na konieczność stopniowego 
wycofania systemów wsparcia w miarę 
dojrzewania technologii i łańcuchów 
dostaw oraz usuwania wad rynku;

Or. en

Poprawka 215
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 

11. Podkreśla, że w perspektywie średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji wewnątrz UE
dokonywano tam, gdzie przyniosą one 
najlepsze wyniki i skutki, z 
uwzględnieniem szczególnych cech państw 
członkowskich; w tym kontekście 
podkreśla istotną rolę Komisji, która może 
to ułatwić poprzez przygotowanie 
odpowiednich analiz dla poszczególnych 
państw członkowskich dotyczących 
zasobów i potencjału w zakresie
odnawialnych źródeł energii; zwraca 
uwagę, że odnawialne źródła energii staną 
się w perspektywie długoterminowej 
głównym ważnym elementem koszyka 
energetycznego w Europie w miarę 
przechodzenia od fazy rozwoju technologii 
do masowej produkcji i stosowania, od 
małej do wielkiej skali – z wykorzystaniem 
źródeł występujących lokalnie i na 
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większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

obszarach bardziej odległych – oraz od 
etapu, kiedy są dotowane, do fazy, w której 
staną się konkurencyjne; podkreśla, że 
zmieniający się charakter odnawialnych 
źródeł energii wymaga zmian w polityce z 
myślą o osiągnięciu większej integracji 
rynku; zwraca uwagę na konieczność 
stopniowego wycofania systemów 
wsparcia w miarę dojrzewania technologii i 
łańcuchów dostaw oraz usuwania wad 
rynku;

Or. pl

Poprawka 216
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie i ich 
regiony do współpracy na rzecz 
optymalizacji opłacalności 
rozpowszechniania odnawialnych źródeł 
energii oraz do dopilnowania, by 
inwestycji dokonywano tam, gdzie
przyniosą one najlepsze wyniki i skutki, z 
uwzględnieniem szczególnych cech państw 
członkowskich; w tym kontekście 
podkreśla istotną rolę Komisji, która może 
to ułatwić; zwraca uwagę, że odnawialne 
źródła energii staną się w perspektywie 
długoterminowej głównym elementem 
koszyka energetycznego w Europie w 
miarę przechodzenia od fazy rozwoju 
technologii do masowej produkcji i 
stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
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podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zauważa, że 
niepożądana konkurencja między różnymi 
krajowymi systemami dotacji utrudnia 
rozwój odnawialnych źródeł energii;
zwraca z tego względu uwagę, że pożądane 
byłoby lepsze wzajemne dopasowanie 
systemów wsparcia; zwraca uwagę na 
konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
wzmacniania ich pozycji konkurencyjnej, 
a także usuwania wad rynku;

Or. nl

Poprawka 217
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycje przynosiły 
najlepsze wyniki i skutki, z 
uwzględnieniem szczególnych cech państw 
członkowskich; w tym kontekście 
podkreśla istotną rolę Komisji, która może 
to ułatwić; zwraca uwagę, że odnawialne 
źródła energii staną się w perspektywie 
długoterminowej głównym elementem 
koszyka energetycznego w Europie w 
miarę przechodzenia od fazy rozwoju 
technologii do masowej produkcji i 
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i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że na dojrzałych rynkach o 
wysokich poziomach penetracji 
zmieniający się charakter dojrzałych 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; w odniesieniu 
do tych rynków zwraca uwagę na 
konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

Or. en

Poprawka 218
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
kontynuacji współpracy na rzecz 
optymalizacji opłacalności 
rozpowszechniania odnawialnych źródeł 
energii oraz do dopilnowania, by 
inwestycji dokonywano tam, gdzie 
przyniosą one najlepsze wyniki i skutki, z 
uwzględnieniem szczególnych cech państw 
członkowskich; w tym kontekście 
podkreśla istotną rolę Komisji, która może 
to ułatwić; zwraca uwagę, że odnawialne 
źródła energii staną się w perspektywie 
długoterminowej głównym elementem 
koszyka energetycznego w Europie w 
miarę przechodzenia od fazy rozwoju 
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i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz
usuwania wad rynku;

technologii do masowej produkcji i 
stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większego udziału w rynku; zwraca uwagę 
na konieczność ostatecznego wycofania 
systemów wsparcia po zakończeniu 
procesu dojrzewania technologii i 
łańcuchów dostaw, usunięciu wad rynku
oraz dostosowaniu rynków energii do 
charakteru zmiennych odnawialnych 
źródeł energii;

Or. en

Poprawka 219
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
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rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność objęcia systemów wsparcia 
wcześniej określonymi ograniczeniami 
czasowymi w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

Or. sl

Poprawka 220
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
polityka w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych; zachęca państwa 
członkowskie do współpracy na rzecz 
optymalizacji opłacalności 
rozpowszechniania odnawialnych źródeł 
energii oraz do dopilnowania, by 
inwestycji dokonywano tam, gdzie 
przyniosą one najlepsze wyniki i skutki, z 
uwzględnieniem szczególnych cech państw 
członkowskich; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
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wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność likwidacji systemów 
wsparcia w miarę dojrzewania technologii i 
łańcuchów dostaw oraz usuwania wad 
rynku; 

Or. nl

Poprawka 221
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
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fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

Or. ro

Poprawka 222
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii staną się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 

11. podkreśla, że z perspektywy średnio- i 
długoterminowej kluczowe znaczenie ma 
bardziej europejskie podejście do polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
zachęca państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz optymalizacji 
opłacalności rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
dopilnowania, by inwestycji dokonywano 
tam, gdzie przyniosą one najlepsze wyniki 
i skutki, z uwzględnieniem szczególnych 
cech państw członkowskich; w tym 
kontekście podkreśla istotną rolę Komisji, 
która może to ułatwić; zwraca uwagę, że 
odnawialne źródła energii mogą stać się w 
perspektywie długoterminowej głównym 
elementem koszyka energetycznego w 
Europie w miarę przechodzenia od fazy 
rozwoju technologii do masowej produkcji 
i stosowania, od małej do wielkiej skali – z 
wykorzystaniem źródeł występujących 
lokalnie i na obszarach bardziej odległych 
– oraz od etapu, kiedy są dotowane, do 
fazy, w której staną się konkurencyjne; 
podkreśla, że zmieniający się charakter 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
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zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

zmian w polityce z myślą o osiągnięciu 
większej integracji rynku; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego wycofania 
systemów wsparcia w miarę dojrzewania 
technologii i łańcuchów dostaw oraz 
usuwania wad rynku;

Or. en

Poprawka 223
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zwraca uwagę, że dla osiągnięcia 
całkowitej dekarbonizacji 
długoterminowego zaopatrzenia UE w 
energię konieczne jest dążenie do 
ściślejszej integracji z krajami i regionami 
sąsiadującymi, na przykład Norwegią, 
Szwajcarią i południowym regionem 
Morza Śródziemnego; podkreśla, że 
Europa może odnieść korzyści z rozwoju 
znacznych odnawialnych źródeł energii w 
tych regionach, służących zaspokojeniu 
zarówno zapotrzebowania lokalnego, jak i 
- dzięki rozwojowi długodystansowych 
wzajemnych połączeń sieciowych -
ograniczonej części zapotrzebowania UE;
zauważa, że zwiększona liczba 
wzajemnych połączeń umożliwi państwom 
członkowskim eksport i import energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 
celu zapewnienia niezawodnych dostaw 
energii i wyważenia zmiennego 
wytwarzania energii, na przykład w 
elektrowniach wiatrowych; w tym 
kontekście szczególnie korzystne dla UE 
byłoby wzajemne połączenie z Norwegią, 
ponieważ otwiera dostęp do znacznego 
potencjału magazynowania energii, jakim 
dysponuje norweska hydroenergetyka;
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Or. en

Poprawka 224
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że wczesne uzyskanie 
jasności w odniesieniu do ram polityki na 
okres po 2020 r. ma kluczowe znaczenie 
dla zagwarantowania zaufania 
inwestorów, wspierania innowacji 
energetycznych mających kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia rozwoju 
zróżnicowanej energii ze źródeł 
odnawialnych oraz technologii 
oszczędzania energii, umożliwiających UE 
przestawienie się do roku 2050 na 
gospodarkę niemal w pełni opartą na 
odnawialnych źródłach energii oraz 
stworzenie nowych miejsc pracy; uważa,
że wyspecjalizowane cele dotyczące 
energii ze źródeł odnawialnych dowiodły 
swojego pobudzającego wpływu na rozwój 
gospodarczy i uzyskanie pozycji 
międzynarodowego lidera przemysłowego 
na rynkach światowych; dlatego wzywa do 
ustalenia wiążących celów dla energii ze 
źródeł odnawialnych do 2030 r. w 
wysokości 45% oraz celów pośrednich na 
rok 2040 i 2050 na minimalnym poziomie 
70% i 95%;

Or. en

Poprawka 225
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11a. przypomina o roli takich projektów, 
jak Desertec, oraz o wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w regionach 
sąsiadujących; podkreśla perspektywy 
„projektu Helios” w przesyłaniu z Europy 
Południowej do Europy Środkowej energii 
elektrycznej wytworzonej ze źródeł 
odnawialnych, a także dalszego rozwoju 
energetyki wiatrowej na Morzu 
Północnym i w innych regionach; zwraca 
uwagę na konieczność uzupełnienia 
możliwości importowania energii 
elektrycznej wytworzonej ze źródeł 
odnawialnych z regionów sąsiadujących o 
wspieranie i ułatwianie rozwoju 
odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł 
energii, np. w południowym regionie 
Morza Śródziemnego i w regionie Morza 
Północnego, a także zwiększania liczby 
wzajemnych połączeń z sieciami 
europejskimi;

Or. en

Poprawka 226
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zwraca uwagę, opierając się na treści 
planu działania w zakresie energii do 
roku 2050, że niezwykle istotne jest 
wczesne określenie polityki na okres po 
2020 r.; wzywa Komisję, by -
uwzględniając wyniki oceny wpływu 
strategii na rzecz energii ze źródeł 
odnawialnych oraz doświadczenia 
związane z pakietem klimatyczno-
energetycznym - dokonała oceny 
społecznych, ekologicznych i 
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gospodarczych korzyści ustanowienia na 
okres po 2020 r. celów dla odnawialnych 
źródeł energii oraz przeprowadziła 
szczegółową analizę wzajemnych 
powiązań między poszczególnymi 
właściwymi instrumentami polityki, na 
podstawie ciągłego dążenia do realizacji
strategii „Europa 2020” i unijnych celów 
ochrony klimatu do 2050 r.;

Or. de

Poprawka 227
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. Zwraca uwagę, że w przypadku wielu 
odnawialnych źródeł energii stabilne 
dostarczanie energii jest przy obecnej 
technologii niemożliwe, co pociąga za 
sobą konieczność utrzymywania w 
gotowości zapasowych konwencjonalnych 
źródeł energii. W związku z tym wzywa 
Komisję do przedstawienia analizy 
możliwości zrównoważonego rozwoju 
OZE oraz wspierania przede wszystkim 
stabilnych źródeł energii odnawialnej. W 
przypadku mniej stabilnych źródeł energii 
należy dokonać analizy opłacalności 
zapewnienia mocy rezerwowych oraz 
rozwijać technologie magazynowania 
energii;

Or. pl

Poprawka 228
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11a. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie polityczne państw 
członkowskich w zakresie promocji 
energii ze źródeł odnawialnych wiążą się 
zarówno z sukcesami, jak i problemami;
jest zdania, że dość wysokie ostatnio ceny 
paliw kopalnych sprzyjają rozwojowi 
energii ze źródeł odnawialnych; zauważa 
jednak, że w niektórych państwach 
członkowskich promowanie energii ze 
źródeł odnawialnych za pomocą wsparcia 
finansowego mogłoby doprowadzić do 
wysokich cen energii, pogłębiając 
zagrożenie ubóstwem energetycznym i 
zaostrzając utratę konkurencyjności przez 
przemysł;
(Przeniesiono z ustępu 31.)

Or. sl

Poprawka 229
Judith A. Merkies, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla znaczenie mikrogeneracji 
dla zwiększenia udziału odnawialnych 
źródeł energii; co więcej, zwraca uwagę 
na znaczenie mikrogeneracji dla 
zwiększenia efektywności energetycznej, 
zabezpieczenia dostaw energii oraz 
zainteresowania obywateli ich własnym 
zużyciem energii i walką ze zmianą 
klimatu; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę przyjęcia spójnej europejskiej 
strategii w sprawie mikrogeneracji, 
obejmującej środki dotyczące 
modernizacji infrastruktury 
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energetycznej, zmniejszenia obciążeń 
legislacyjnych i wymianę najlepszych 
praktyk w zakresie zachęt podatkowych;

Or. en

Poprawka 230
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. dla zwiększenia konkurencyjności 
Europy poprzez wspieranie eksportu 
technologii w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych, wzywa państwa 
członkowskie i Komisję Europejską do 
wsparcia i propagowania polityki 
otwartego rynku dla produktów 
odnawialnych, by zapewnić zniesienie 
wszystkich barier handlowych, zarówno 
taryfowych, jak i pozataryfowych, w tym 
wymogów o charakterze lokalnym;

Or. en

Poprawka 231
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję Europejską do 
dokonania oceny korzyści wynikających z 
rozszerzenia celów w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych na okres po 2020 r., 
w tym celów na rok 2030, gdyż 
zapewniłoby to branży, w której UE 
osiągnęła przewagę konkurencyjną, jasną 
sytuację dla inwestycji oraz wzmocniłoby 
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wiodącą pozycję UE i innowacyjność 
przemysłu unijnego;

Or. en

Poprawka 232
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję Europejską do 
dokonania oceny korzyści wynikających z 
rozszerzenia celów w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych na okres po 2020 r., 
gdyż zapewniłoby to branży, w której UE 
osiągnęła przewagę konkurencyjną, jasną 
sytuację dla inwestycji oraz wzmocniłoby 
wiodącą pozycję UE i innowacyjność 
przemysłu unijnego;

Or. en

Poprawka 233
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zwraca uwagę na konieczność 
zapewnienia dostatecznie silnych ram 
polityki na okres po 2020 r. dotyczących 
technologii w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym unijnego celu 
dotyczącego energii ze źródeł 
odnawialnych do 2030 r., zapewniających 
opłacalne zastosowanie i integrację 
rynkową energii ze źródeł odnawialnych w 
UE;
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Or. en

Poprawka 234
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zwraca uwagę na konieczność 
zapewnienia dostatecznie silnych ram 
polityki na okres po 2020 r. dotyczących 
technologii w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych, które nie uzyskały jeszcze 
parytetu sieci, opracowanych z myślą o 
konwergencji, a następnie stopniowym 
wycofaniu dotacji;

Or. en

Poprawka 235
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zauważa, że w scenariuszach planu 
działania w zakresie energii zakłada się 
większy udział biopaliw; uważa, że w tym 
kontekście Komisja powinna wspierać 
przejście na biopaliwa trzeciej generacji, 
opierające się na odpadach z upraw 
przeznaczonych do produkcji żywności, i 
nałożyć analogiczne warunki na 
importowane biopaliwa;

Or. en
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Poprawka 236
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. podkreśla, że ogólnym celem 
długoterminowej strategii dekarbonizacji 
jest również zastąpienie importu paliw 
kopalnych eksportem technologii w 
dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych;
zwraca w tym kontekście uwagę na 
konieczność wspierania i propagowania 
przez Unię Europejską i Komisję 
Europejską polityki otwartego rynku 
odnawialnych towarów i usług, aby 
zapewnić likwidację wszystkich barier 
handlowych, w tym wymogów o 
charakterze lokalnym;

Or. en

Poprawka 237
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. zauważa, że niektóre odnawialne 
źródła energii, na przykład geotermalne, 
mogą lokalnie zapewniać ciepło i energię 
elektryczną w sposób ciągły; uważa, że te 
lokalne źródła energii zwiększają 
niezależność energetyczną, zwłaszcza w 
przypadku społeczności oddalonych; z 
tego względu podkreśla znaczenie 
wspierania ich rozwoju za pomocą badań 
i rozwoju oraz innowacyjnych 
instrumentów finansowych;

Or. en
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Poprawka 238
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. uważa, że model inwestycji stosowany 
w planie działania w zakresie energii do 
roku 2050 powoduje opóźnianie nowych 
inwestycji (w OZE), z których większość 
ma mieć miejsce po 2030 r., w ten sposób 
zdecydowanie zaniżając faktyczne 
zapotrzebowanie na inwestycje przed 2030 
r. i zaostrzając ryzyko zależności od 
nowych wysokoemisyjnych inwestycji;

Or. en

Poprawka 239
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. aby zwiększyć konkurencyjność 
Europy poprzez wspieranie eksportu 
technologii w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych, wzywa państwa 
członkowskie i Komisję Europejską do 
wsparcia i propagowania ogólnoświatowej 
polityki otwartego rynku na produkty 
odnawialne, aby zapewnić likwidację 
wszystkich barier handlowych;

Or. en

Poprawka 240
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. uznaje, że cele dotyczące energii ze 
źródeł odnawialnych okazały się 
skuteczne i powinny zostać przedłużone 
na okres do 2030 r.; wzywa państwa 
członkowskie do podtrzymania działań 
służących osiągnięciu ich celów na 2020 
r.; wyraża zaniepokojenie coraz częstszym 
dokonywaniem przez państwa 
członkowskie gwałtownych zmian w 
mechanizmach wspierania energii ze 
źródeł odnawialnych, w szczególności 
zmianami z mocą wsteczną i 
wstrzymywaniem wsparcia; wzywa 
Komisję do dokładnego monitorowania 
wdrażania dyrektywy w sprawie energii ze 
źródeł odnawialnych i podjęcia działań w 
razie konieczności; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia stabilnych 
ram inwestowania w energię ze źródeł 
odnawialnych, w tym stabilnych i 
regularnie sprawdzanych systemów 
wsparcia oraz uproszczonych procedur 
administracyjnych;

Or. en

Poprawka 241
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. podkreśla, że wczesne uzyskanie 
jasności w odniesieniu do ram polityki na 
okres po 2020 r. ma kluczowe znaczenie 
dla zagwarantowania zaufania 
inwestorów, wspierania innowacji 
energetycznych mających kluczowe 
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znaczenie dla zapewnienia rozwoju 
zróżnicowanych technologii, 
umożliwiających długoterminową i 
opłacalną dekarbonizację sektora energii 
oraz stworzenia nowych miejsc pracy i 
potencjału wzrostu gospodarczego;
uważa, że wyspecjalizowane cele 
dotyczące energii ze źródeł odnawialnych 
dowiodły swojego pobudzającego wpływu 
na rozwój gospodarczy i na uzyskanie 
pozycji międzynarodowego lidera 
przemysłowego na rynkach światowych;
dlatego wzywa Komisję do ustalenia 
wiążącego celu dla energii ze źródeł 
odnawialnych do 2030 r. w wysokości 
45%, w tym do przeprowadzenia oceny 
gospodarczych, ekologicznych i 
społecznych korzyści wynikających z 
wyspecjalizowanego celu dla energii ze 
źródeł odnawialnych na okres po 2020 r.;

Or. en

Poprawka 242
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 11 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11d. podkreśla, że wzrastająca penetracja 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
zmian w polityce z myślą o dostosowaniu 
rynków to tych okoliczności i o 
osiągnięciu większej integracji rynku;
podkreśla potrzebę dostosowania 
systemów wsparcia do indywidualnych 
cech krajowych rynków i technologii oraz 
wycofania ich po zakończeniu procesu 
dojrzewania technologii i łańcuchów 
dostaw oraz po nabraniu przez nie 
zdolności do konkurowania, usunięciu 
wad rynku oraz należytym uwzględnieniu 
efektów ubocznych; uważa, że stabilne i 
niezawodne systemy wsparcia mają 
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kluczowe znaczenie dla uniknięcia 
niezrównoważonego rozwoju rynku, 
uznając jednocześnie, że nagłe zmiany ze 
skutkiem wstecznym osłabiają zaufanie 
inwestorów do sektora; oczekuje na 
wydanie przez Komisję wytycznych w 
sprawie najlepszych praktyk i 
doświadczeń zebranych w odniesieniu do 
systemów wsparcia, które będą dotyczyć 
problemów stabilności, przewidywalności i 
opłacalności; wzywa Komisję do 
zapewnienia jasnych wytycznych 
dotyczących unikania nagłych zmian z 
mocą wsteczną;

Or. en

Poprawka 243
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 11 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11d. podkreśla, że choć stabilne, 
długoterminowe ramy wspierania energii 
ze źródeł odnawialnych mają kluczowe 
znaczenie dla zwiększenia zaufania 
inwestorów i dzięki temu zmniejszenia 
kosztów kapitału, to więcej można uczynić 
dla ułatwienia dostępu do finansowania 
dla inwestorów w energię ze źródeł 
odnawialnych, na przykład zwiększyć 
zaangażowanie EBI w finansowanie 
energii ze źródeł odnawialnych, ustanowić 
krajowe banki inwestycji ekologicznych, 
ułatwić zaangażowanie instytucji 
zobowiązań długoterminowych, na 
przykład funduszy emerytalnych i 
towarzystw ubezpieczeniowych; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zbadania innowacyjnych instrumentów 
finansowania energii ze źródeł 
odnawialnych;
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Or. en

Poprawka 244
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 11 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11e. przypomina, że sektor ogrzewania i 
chłodzenia odpowiada za około 45% 
zużycia energii końcowej w UE; podkreśla 
rolę technologii grzewczych i 
chłodniczych opartych na odnawialnych 
źródłach energii dla dekarbonizacji 
sektora energetycznego; wzywa Komisję 
do opracowania planu działania na rzecz 
ogrzewania i chłodzenia opartego na 
odnawialnych źródłach energii, 
obejmującego zapotrzebowanie UE na 
ogrzewanie i chłodzenie, a także przykłady 
najlepszych praktyk dotyczących 
wspierania tego sektora; zauważa, że 
łatwo dostępne rozwiązania w zakresie 
odnawialnych źródeł energii 
(geotermalna, biomasa, w tym odpady 
biodegradowalne, słoneczna termalna 
oraz hydro-/aerotermalna), w połączeniu 
ze środkami na rzecz efektywności 
energetycznej, w tym kogeneracją i
wykorzystaniem ciepła odpadowego, mają 
potencjał opłacalnej dekarbonizacji 
całego zapotrzebowania na ciepło do 2050 
r.;

Or. en

Poprawka 245
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 11 e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11e. uważa, że model inwestycji stosowany 
w planie działania w zakresie energii do 
roku 2050 opiera się na wątpliwych 
założeniach, na przykład spadających 
cenach ropy naftowej, które pogarszają 
warunki biznesowe inwestycji w energię ze 
źródeł odnawialnych i je przekładają na 
później;

Or. en

Poprawka 246
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 11 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11f. uważa, że model inwestycji stosowany 
w planie działania w zakresie energii do 
roku 2050 powoduje opóźnianie nowych 
inwestycji (w OZE), z których większość 
ma mieć miejsce po 2030 r., w ten sposób 
zdecydowanie zaniżając faktyczne 
zapotrzebowanie na inwestycje przed 2030 
r. i zaostrzając ryzyko zależności od 
nowych wysokoemisyjnych inwestycji;

Or. en

Poprawka 247
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 11 g (nowy) (po śródtytule „Infrastruktura i wewnętrzny rynek energii”)

Projekt rezolucji Poprawka

11g. zauważa, że szczegółowy przegląd 
ram polityki wybranych na 2020 r., 
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politycznego połączenia trzech celów, ma 
szczególnie pod względem opłacalności 
znaczenie dla wyboru przyszłej polityki;
uznaje, że nowy wiążący cel dotyczący 
energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r. 
daje szansę likwidacji luki w polityce 
między rokiem 2020 a 2050; podkreśla, że 
jakikolwiek cel w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych musi stanowić 
uzupełnienie celu klimatycznego;

Or. nl

Poprawka 248
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 11 h (nowy) (po śródtytule „Infrastruktura i wewnętrzny rynek energii”)

Projekt rezolucji Poprawka

11h. podkreśla, że wytwarzanie i 
wykorzystywanie zdecentralizowanej 
energii przez samych konsumentów będą 
musiały odgrywać istotną rolę w 
przyszłych dostawach energii; wzywa 
regiony i miasta do zwrócenia szczególnej 
uwagi na to zagadnienie w ich lokalnych 
programach energetycznych; podkreśla 
znaczenie wytwarzania 
zdecentralizowanego dla wypracowania 
trwałej świadomości u konsumentów;

Or. nl


