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Poprawka 249
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach 
członkowskich doszło do usunięcia 
pozostałych „wąskich gardeł” i by nie 
powstały nowe przeszkody dla integracji 
rynku energii elektrycznej i gazu czy 
energii; podkreśla jednak, że decyzje 
dotyczące polityki energetycznej w każdym 
systemie krajowym muszą uwzględniać 
sposób, w jaki mogą wpłynąć na inne 
państwa członkowskie;

skreślony

Or. en

Poprawka 250
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 

12. podkreśla, że podczas gdy UE dąży do 
osiągnięcia niezależności energetycznej, 
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bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu czy energii; podkreśla jednak, że 
decyzje dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie;

należy przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
między państwami członkowskimi poprzez 
zagwarantowanie szybkiego zakończenia 
tworzenia przez UE wewnętrznego rynku 
energii oraz inteligentnej i wielkiej sieci 
infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; 
wzmacniając jednocześnie sieć 
dystrybucyjną, aby umożliwić lepszą 
penetrację i skuteczną integrację 
mikroelektrowni; zwraca uwagę na to, jak 
ważne jest dopilnowanie, by w wyniku 
zmian w polityce i zmian regulacyjnych w 
państwach członkowskich doszło do 
usunięcia pozostałych „wąskich gardeł”
oraz wad rynku, koncentracji na rynku i 
dotacji dla paliw kopalnych i by nie 
powstały nowe przeszkody dla integracji 
rynku energii elektrycznej i gazu czy 
energii; podkreśla jednak, że decyzje 
dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie; zwraca się 
do państw członkowskich i UE o 
natychmiastową likwidację dotacji dla 
paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 251
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
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zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu czy energii; podkreśla jednak, że 
decyzje dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie;

zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem, a także 
wykorzystanie pełnego potencjału 
zdecentralizowanego wytwarzania energii 
i wytwarzania w skali mikro oraz 
inteligentnej infrastruktury energetycznej 
we wszystkich państwach członkowskich; 
zwraca uwagę na to, jak ważne jest 
dopilnowanie, by w wyniku zmian w 
polityce i zmian regulacyjnych w 
państwach członkowskich doszło do 
usunięcia pozostałych „wąskich gardeł” i 
by nie powstały nowe przeszkody dla 
integracji rynku energii elektrycznej i gazu 
czy energii; podkreśla jednak, że decyzje 
dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 252
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
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doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu czy energii; podkreśla jednak, że 
decyzje dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie;

doszło do pełnego wdrożenia przepisów 
trzech pakietów liberalizacyjnych, 
usunięcia pozostałych „wąskich gardeł” i 
by nie powstały nowe przeszkody dla 
integracji rynku energii elektrycznej i gazu 
czy energii; podkreśla jednak, że decyzje 
dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 253
Graham Watson, Vittorio Prodi, Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu czy energii; podkreśla jednak, że 
decyzje dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie;

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej i 
dzielenia się odnawialnymi zasobami 
energii między państwami członkowskimi 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem w celu 
najlepszego wykorzystania przewagi 
komparatywnej państw członkowskich w 
zakresie odnawialnych źródeł energii; 
zwraca uwagę na to, jak ważne jest 
dopilnowanie, by w wyniku zmian w 
polityce i zmian regulacyjnych w 
państwach członkowskich doszło do 
usunięcia pozostałych „wąskich gardeł” i 
by nie powstały nowe przeszkody dla 
integracji rynku energii elektrycznej i gazu 
czy energii; podkreśla jednak, że decyzje 
dotyczące polityki energetycznej w 
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każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 254
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu czy energii; podkreśla jednak, że 
decyzje dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie;

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do pełnego wdrożenia przepisów 
trzech pakietów liberalizacyjnych, 
usunięcia pozostałych „wąskich gardeł” i 
by nie powstały nowe przeszkody dla 
integracji rynku energii elektrycznej i gazu 
czy energii; podkreśla jednak, że decyzje 
dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 255
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu czy energii; podkreśla jednak, że 
decyzje dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie;

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
wzajemnej zależności energetycznej, 
należy przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu; podkreśla jednak, że decyzje 
dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 256
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu czy energii; podkreśla jednak, że 
decyzje dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 257
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu czy energii; podkreśla jednak, że 
decyzje dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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na inne państwa członkowskie;

Or. fr

Poprawka 258
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu czy energii; podkreśla jednak, że 
decyzje dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 259
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu czy energii; podkreśla jednak, że 
decyzje dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie;

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie zakończenia w 
rozsądnym terminie tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu czy energii; podkreśla jednak, że 
decyzje dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 260
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
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południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu czy energii; podkreśla jednak, że 
decyzje dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie;

południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i wad rynku oraz by nie powstały 
nowe przeszkody dla integracji rynku 
energii elektrycznej i gazu czy energii; 
podkreśla jednak, że decyzje dotyczące 
polityki energetycznej w każdym systemie 
krajowym muszą uwzględniać sposób, w 
jaki mogą wpłynąć na inne państwa 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 261
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu czy energii; podkreśla jednak, że 
decyzje dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu czy energii; podkreśla jednak, że 
decyzje dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
również uwzględniać sposób, w jaki mogą 
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na inne państwa członkowskie; wpłynąć na inne państwa członkowskie;

Or. ro

Poprawka 262
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu czy energii; podkreśla jednak, że 
decyzje dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie;

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu czy energii; podkreśla jednak, że 
decyzje dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie; wzywa 
Komisję do przedłożenia projektu decyzji 
w sprawie powiadamiania o 
najważniejszych decyzjach w zakresie 
polityki energetycznej i ich konsultowania 
między państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 263
Romana Jordan
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu czy energii; podkreśla jednak, że 
decyzje dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie;

12. podkreśla, że podczas gdy państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
niezależności energetycznej, należy 
przesunąć punkt ciężkości na model 
wzajemnej zależności energetycznej 
poprzez zagwarantowanie szybkiego 
zakończenia tworzenia przez UE 
wewnętrznego rynku energii oraz wielkiej 
sieci infrastruktury UE łączącej północ z 
południem i wschód z zachodem; zwraca 
uwagę na to, jak ważne jest dopilnowanie, 
by w wyniku zmian w polityce i zmian 
regulacyjnych w państwach członkowskich 
doszło do usunięcia pozostałych „wąskich 
gardeł” i by nie powstały nowe przeszkody 
dla integracji rynku energii elektrycznej i 
gazu czy energii; podkreśla jednak, że 
decyzje dotyczące polityki energetycznej w 
każdym systemie krajowym muszą 
uwzględniać sposób, w jaki mogą wpłynąć 
na inne państwa członkowskie; sugeruje, 
że korzystne byłoby stwierdzenie, czy i w 
jaki sposób wiedza specjalistyczna i 
systemy Agencji ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki mogłyby zostać
wykorzystane do realizacji powyższych 
zadań;

Or. sl

Poprawka 264
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla konieczność wdrażania 
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aktualnych strategii politycznych i 
regulacji, tak aby lepiej wykorzystywać 
istniejącą infrastrukturę z korzyścią dla 
europejskiego konsumenta; wzywa 
Komisję i Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki do 
ściślejszego monitorowania wdrażania na 
szczeblu krajowym takich przepisów, jak 
te dotyczące zasady „czas niewykorzystany 
jest stracony”;

Or. en

Poprawka 265
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że skala wyzwań stojących 
przed Europą w zakresie zastąpienia i 
modernizacji jej infrastruktury 
energetycznej ulegnie znacznemu 
zmniejszeniu dzięki pełnemu 
wykorzystaniu możliwości oszczędzania 
energii; wzywa do włączenia obniżonych 
prognoz zapotrzebowania do planów 
infrastrukturalnych oraz pełnego 
uwzględnienia zasady „najpierw 
oszczędności” w rozwoju systemu 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 266
Fiona Hall, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na konieczność 
osiągnięcia pełnej integracji rynku do 2014 
r.; podkreśla znaczenie pełnego wdrożenia 
we wszystkich państwach członkowskich 
ustawodawstwa dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii oraz 
konieczność zagwarantowania, by żadne 
państwo członkowskie i żaden region nie 
pozostały odizolowane od europejskich 
sieci gazu i energii elektrycznej po 2015 r. 
oraz by ich bezpieczeństwu 
energetycznemu nie zagrażał brak 
odpowiednich połączeń; zaznacza, że 
konieczne jest uwzględnianie skutków 
społecznych i dopilnowanie, by ceny 
energii lepiej odzwierciedlały koszty;

13. zwraca uwagę na konieczność 
osiągnięcia pełnej integracji europejskiego 
rynku energii do 2014 r.; podkreśla 
znaczenie pełnego wdrożenia we 
wszystkich państwach członkowskich 
ustawodawstwa dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii oraz 
konieczność zagwarantowania, by żadne 
państwo członkowskie i żaden region nie 
pozostały odizolowane od europejskich 
sieci gazu i energii elektrycznej po 2015 r.; 
zaznacza, że konieczne jest uwzględnianie 
skutków społecznych i dopilnowanie, by 
ceny energii lepiej odzwierciedlały koszty, 
w tym obecnie nie w pełni uwzględniane 
szkody dla środowiska;

Or. en

Poprawka 267
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na konieczność 
osiągnięcia pełnej integracji rynku do 2014 
r.; podkreśla znaczenie pełnego wdrożenia 
we wszystkich państwach członkowskich 
ustawodawstwa dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii oraz 
konieczność zagwarantowania, by żadne 
państwo członkowskie i żaden region nie 
pozostały odizolowane od europejskich 
sieci gazu i energii elektrycznej po 2015 r. 
oraz by ich bezpieczeństwu 
energetycznemu nie zagrażał brak 
odpowiednich połączeń; zaznacza, że 
konieczne jest uwzględnianie skutków 
społecznych i dopilnowanie, by ceny 
energii lepiej odzwierciedlały koszty;

13. zwraca uwagę na konieczność 
osiągnięcia pełnej integracji rynku do 2014 
r.; podkreśla znaczenie pełnego wdrożenia 
we wszystkich państwach członkowskich 
ustawodawstwa dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii oraz 
konieczność zagwarantowania, by żadne 
państwo członkowskie i żaden region nie 
pozostały odizolowane od europejskich 
sieci gazu i energii elektrycznej po 2015 r. 
oraz by ich bezpieczeństwu 
energetycznemu nie zagrażał brak 
odpowiednich połączeń; zaznacza, że 
konieczne jest uwzględnianie skutków 
społecznych i zapewnienie takich cen 
energii, które byłyby przystępne dla 
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wszystkich, a jednocześnie dopilnowanie, 
by ceny energii lepiej odzwierciedlały 
koszty;

Or. ro

Poprawka 268
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na konieczność 
osiągnięcia pełnej integracji rynku do 2014 
r.; podkreśla znaczenie pełnego wdrożenia 
we wszystkich państwach członkowskich 
ustawodawstwa dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii oraz 
konieczność zagwarantowania, by żadne 
państwo członkowskie i żaden region nie 
pozostały odizolowane od europejskich 
sieci gazu i energii elektrycznej po 2015 r. 
oraz by ich bezpieczeństwu 
energetycznemu nie zagrażał brak 
odpowiednich połączeń; zaznacza, że 
konieczne jest uwzględnianie skutków 
społecznych i dopilnowanie, by ceny 
energii lepiej odzwierciedlały koszty;

13. zwraca uwagę na konieczność 
osiągnięcia pełnej integracji rynku do 2014 
r.; podkreśla znaczenie pełnego wdrożenia 
we wszystkich państwach członkowskich 
ustawodawstwa dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii oraz 
konieczność zagwarantowania, by żadne 
państwo członkowskie i żaden region nie 
pozostały odizolowane od europejskich 
sieci gazu i energii elektrycznej po 2015 r. 
oraz by ich bezpieczeństwu 
energetycznemu nie zagrażał brak 
odpowiednich połączeń; zaznacza, że 
konieczne jest uwzględnianie skutków 
społecznych i dopilnowanie, by ceny 
energii lepiej odzwierciedlały koszty; 
wymaga to zwiększonej konkurencji, która 
przyniosłaby również większą 
przejrzystość cen energii;

Or. fr

Poprawka 269
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla konieczność stosowania 
wszystkich artykułów trzeciego pakietu 
rynku energetycznego bez wyjątków;
uważa, że dotyczy to w szczególności 
art. 11 dyrektywy 2009/73/WE; podkreśla, 
że wszyscy operatorzy z państw trzecich 
muszą w pełni przestrzegać unijnych 
przepisów w dziedzinie energii i 
konkurencji, a Komisja nie powinna 
zgadzać się na jakiekolwiek próby zmiany 
możliwości stosowania prawa na mocy 
umów o partnerstwie i współpracy oraz 
porozumień międzyrządowych;

Or. en

Poprawka 270
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla potrzebę zwiększenia 
zachęt dla inwestorów na rynku energii 
poprzez zwiększenie rentowności i 
uproszczenie – ale nie rozluźnienie –
procedur biurokratycznych;

Or. en

Poprawka 271
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla konieczność ochrony 
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konsumentów przed wysokimi cenami 
energii oraz ochrony przedsiębiorstw 
przed nieuczciwą konkurencją, a także 
sztucznie zaniżanymi cenami 
dyktowanymi przez przedsiębiorstwa spoza 
UE, zgodnie z apelami zgłaszanymi na 
szczycie Rio+20 dotyczącymi wzmocnionej 
roli WTO;

Or. en

Poprawka 272
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów zapasowych i 
bilansujących w systemie energetycznym 
(np. elastyczne wytwarzanie, 
magazynowanie, zarządzanie popytem), 
które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych, oraz 
podkreśla znaczenie infrastruktury na 
poziomie dystrybucyjnym i ważną rolę 
odgrywaną przez „prosumentów” i 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
(DSO) w procesie włączania do systemów 
zdecentralizowanych produktów 
energetycznych i środków zwiększających 
wydajność po stronie popytu; podkreśla 
konieczność odpowiedniej oceny 
przepustowości w Europie, by 
zagwarantować bezpieczeństwo dostaw 
energii elektrycznej; w związku z tym 
podkreśla, że w wyniku zmian w polityce 
państw członkowskich nie powinny 
powstawać przeszkody dla integracji rynku 
energii elektrycznej czy gazu; podkreśla, 
że nadanie wyższego priorytetu zasobom 
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po stronie popytu, na przykład 
reagowaniu na popyt, wzmocniłoby w 
sposób istotny integrację 
zdecentralizowanych źródeł energii, a 
także przyczyniłoby się do osiągnięcia 
ogólnych celów polityki energetycznej;

Or. en

Poprawka 273
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

14. zauważa, że kryzys finansowy 
spowodował dalsze obniżenie zdolności 
sektora do finansowania transformacji 
systemu energetycznego; wzywa Komisję 
do przedłożenia wniosków dotyczących 
kształtu rynku energii elektrycznej, aby 
sektor mógł przyciągnąć niezbędny 
kapitał; zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność nagradzania za wkład w 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; biorąc pod uwagę powyższe 
okoliczności uważa, że należy 
zidentyfikować najlepsze praktyki 
obecnych zmian w polityce państw 
członkowskich, pod warunkiem, że nie 
tworzą one przeszkód dla integracji rynku 
energii elektrycznej czy gazu;

Or. en
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Poprawka 274
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych, oraz 
podkreśla znaczenie infrastruktury na 
poziomie dystrybucyjnym i ważną rolę 
odgrywaną przez „prosumentów” i 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
(DSO) w procesie włączania 
zdecentralizowanych produktów 
energetycznych i środków zwiększających 
wydajność po stronie popytu do systemów; 
podkreśla konieczność dysponowania 
wystarczającą przepustowością, by 
zagwarantować bezpieczeństwo dostaw 
energii elektrycznej; w związku z tym 
podkreśla, że w wyniku zmian w polityce 
państw członkowskich nie powinny 
powstawać przeszkody dla integracji rynku 
energii elektrycznej czy gazu; podkreśla, 
że nadanie wyższego priorytetu 
zarządzaniu popytem oraz wytwarzanie 
energii zgodnie z popytem wzmocniłoby w 
sposób istotny integrację 
zdecentralizowanych źródeł energii, a 
także przyczyniło się do osiągnięcia 
ogólnych celów polityki energetycznej;

Or. en

Poprawka 275
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla,
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii
elektrycznej czy gazu;

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów zapasowych i 
bilansowych w systemie energetycznym 
(np. elastyczne wytwarzanie, 
magazynowanie, zarządzanie popytem), 
które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność właściwej oceny 
przepustowości w Europie, by 
zagwarantować bezpieczeństwo dostaw 
energii elektrycznej; w związku z tym 
podkreśla znaczenie lepszych wzajemnych 
połączeń między państwami 
członkowskimi i państwami trzecimi;
podkreśla, że nadanie wyższego priorytetu 
zarządzaniu popytem oraz wytwarzanie 
energii zgodnie z popytem wzmocniłoby w 
sposób istotny integrację 
zdecentralizowanych źródeł energii, a 
także przyczyniło się do osiągnięcia 
ogólnych celów polityki energetycznej;

Or. en

Poprawka 276
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania i 
szanse, takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
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energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

energii ze źródeł odnawialnych; uważa, że 
infrastruktura energetyczna powinna 
uwzględniać w większym stopniu 
użytkownika końcowego i że należy też 
skoncentrować się bardziej na wzajemnym 
oddziaływaniu między potencjałem 
systemów dystrybucyjnych a zużyciem 
energii; podkreśla znaczenie 
infrastruktury na poziomie dystrybucji 
oraz istotną rolę „prosumentów” i 
operatorów systemów dystrybucyjnych w 
procesie włączania zdecentralizowanych 
produktów energetycznych do systemu;
podkreśla konieczność dysponowania 
wystarczającą przepustowością, by 
zagwarantować bezpieczeństwo dostaw 
energii elektrycznej; w związku z tym 
podkreśla, że w wyniku zmian w polityce 
państw członkowskich nie powinny 
powstawać przeszkody dla integracji rynku 
energii elektrycznej czy gazu;

Or. en

Poprawka 277
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych, a także 
zapotrzebowanie na nową infrastrukturę i 
elastyczność na poziomie dystrybucji oraz 
możliwość przyczynienia się przez 
„prosumentów” i operatorów systemów 
dystrybucyjnych (DSO) do zwiększenia 
efektywności energetycznej; podkreśla 
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przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

konieczność dokładnej oceny dostępnej 
przepustowości, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

Or. en

Poprawka 278
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania odpowiednimi 
instrumentami zapewniającymi 
wystarczającą przepustowość zapasową, 
by zagwarantować bezpieczeństwo dostaw 
energii elektrycznej; w związku z tym 
podkreśla, że w wyniku zmian w polityce 
państw członkowskich nie powinny 
powstawać przeszkody dla integracji rynku 
energii elektrycznej czy gazu, 
umożliwiając wystarczające zachęty dla 
producentów, by utrzymać adekwatność 
systemu;

Or. en



AM\913608PL.doc 25/161 PE496.501v01-00

PL

Poprawka 279
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by podaż odpowiadała 
popytowi, gwarantując w ten sposób 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

Or. en

Poprawka 280
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność bardziej zintegrowanego 
podejścia do przesyłu, dystrybucji i 
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bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

magazynowania; podkreśla konieczność 
dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

Or. en

Poprawka 281
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania i 
nowe możliwości rynkowe, takie jak 
konieczność posiadania elastycznych 
zasobów w systemie energetycznym (np. 
elastyczne wytwarzanie, magazynowanie, 
zarządzanie popytem i wzajemne 
połączenia), które będą się pojawiać w 
miarę zwiększania się udziału zmiennej 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych; 
podkreśla konieczność dysponowania 
sprawnymi rynkami w Europie, by 
zagwarantować bezpieczeństwo dostaw 
energii elektrycznej; w związku z tym 
podkreśla, że w wyniku zmian w polityce 
państw członkowskich nie powinny 
powstawać przeszkody dla integracji rynku 
energii elektrycznej czy gazu;

Or. en

Poprawka 282
András Gyürk
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, solidne sieci przesyłowe, 
magazynowanie, zarządzanie popytem), 
które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

Or. en

Poprawka 283
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem i wzajemne połączenia), które 
będą się pojawiać w miarę zwiększania się 
udziału zmiennej produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
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członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

Or. en

Poprawka 284
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem, mikrogeneracja), które będą się 
pojawiać w miarę zwiększania się udziału 
zmiennej produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych; podkreśla konieczność 
dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

Or. en

Poprawka 285
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 14. dostrzega elementy nowego systemu 
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takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla,
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

energetycznego, takie jak konieczność 
posiadania elastycznych zasobów w 
systemie energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność niezwłocznego rozwoju tych 
elementów, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; podkreśla, że w wyniku 
zmian w polityce państw członkowskich 
nie powinny powstawać przeszkody dla 
integracji rynku energii elektrycznej czy 
gazu;

Or. en

Poprawka 286
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii
elektrycznej czy gazu;

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; uważa z tego względu, że 
zwiększony zakres wzajemnych powiązań 
ma kluczowe znaczenie dla ułatwienia 
włączenia oczekiwanego ogromnego 
wzrostu nieregularnego wytwarzania 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych; w związku z tym 
podkreśla, że w wyniku zmian w polityce 
państw członkowskich nie powinny 
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powstawać przeszkody dla integracji rynku 
energii elektrycznej czy gazu;

Or. en

Poprawka 287
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; w związku z tym podkreśla, 
że w wyniku zmian w polityce państw 
członkowskich nie powinny powstawać 
przeszkody dla integracji rynku energii 
elektrycznej czy gazu;

14. zwraca uwagę na nowe wyzwania, 
takie jak konieczność posiadania 
elastycznych zasobów w systemie 
energetycznym (np. elastyczne 
wytwarzanie, magazynowanie, zarządzanie 
popytem), które będą się pojawiać w miarę 
zwiększania się udziału zmiennej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla 
konieczność dysponowania wystarczającą 
przepustowością, by zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej; z tego względu podkreśla 
konieczność wspierania przez władze 
publiczne rozwoju tych technologii; w 
związku z tym podkreśla, że w wyniku 
zmian w polityce państw członkowskich 
nie powinny powstawać przeszkody dla 
integracji rynku energii elektrycznej czy 
gazu;

Or. fr

Poprawka 288
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że z uwagi na to, iż obecna 
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infrastruktura jest przestarzała, konieczne 
będą ogromne inwestycje w każdym 
scenariuszu zawartym w komunikacie 
Komisji pt. „Plan działania w zakresie 
energii do roku 2050”; spowoduje to 
wzrost cen energii do 2030 r. w każdym 
scenariuszu; ponadto Komisja stwierdza, 
że największa część tych wzrostów ma 
miejsce już obecnie w scenariuszu 
odniesienia, ponieważ są one związane z 
wymianą w okresie następnych 20 lat 
starej, już w pełni zamortyzowanej mocy 
wytwórczej; podkreśla, że z uwagi na 
zbliżony koszt wszystkich scenariuszy nie 
należy lekceważyć korzystnych skutków 
gospodarczych, ekologicznych i 
społecznych związanych ze scenariuszami 
wysokiej efektywności energetycznej i 
wysokiego udziału energii ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zaniepokojony opóźnieniami 
wpływającymi na zakończenie tworzenia 
korytarza południowego; podkreśla 
konieczność osiągnięcia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez dywersyfikację
źródeł energii, zwraca uwagę na potencjał 
dodatkowego korytarza LNG we 
wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego do tego, by służyć jako 
elastyczne źródło dostaw energii i zachęta 
do większej konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii UE;

skreślony

Or. en
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Poprawka 290
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zaniepokojony opóźnieniami 
wpływającymi na zakończenie tworzenia 
korytarza południowego; podkreśla 
konieczność osiągnięcia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez dywersyfikację 
źródeł energii, zwraca uwagę na potencjał 
dodatkowego korytarza LNG we 
wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego do tego, by służyć jako 
elastyczne źródło dostaw energii i zachęta 
do większej konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 291
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zaniepokojony opóźnieniami 
wpływającymi na zakończenie tworzenia 
korytarza południowego; podkreśla 
konieczność osiągnięcia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez dywersyfikację 
źródeł energii, zwraca uwagę na potencjał 
dodatkowego korytarza LNG we 
wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego do tego, by służyć jako 
elastyczne źródło dostaw energii i zachęta 
do większej konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii UE;

15. zauważa, że we wszystkich 
scenariuszach badanych przez Komisję 
spada całkowite zużycie gazu na potrzeby 
wewnętrzne i inne; jest zaniepokojony 
znacznym ryzykiem zależności, 
wynikającym z nadmiernych inwestycji w 
infrastrukturę sektora gazowego; uważa, 
że przyszłe inwestycje w nową 
infrastrukturę powinny zawsze być 
wyważone, zgodnie z hierarchią ważności 
i w interesie opłacalności, wobec 
inwestycji w środki zwiększające 
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efektywność energetyczną lub 
alternatywnie usprawnienia/modernizacji 
istniejącej infrastruktury;

Or. en

Poprawka 292
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zaniepokojony opóźnieniami 
wpływającymi na zakończenie tworzenia 
korytarza południowego; podkreśla 
konieczność osiągnięcia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez dywersyfikację 
źródeł energii, zwraca uwagę na potencjał 
dodatkowego korytarza LNG we 
wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego do tego, by służyć jako 
elastyczne źródło dostaw energii i zachęta 
do większej konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii UE;

15. podkreśla, że bezpieczeństwo 
energetyczne Unii Europejskiej jest 
uzależnione od większej dywersyfikacji jej 
źródeł importu; z tego względu zwraca 
uwagę na konieczność aktywnego 
wzmocnienia współpracy z jej partnerami, 
szczególnie państwami regionu 
kaukaskiego; jest zatem zaniepokojony 
opóźnieniami wpływającymi na 
zakończenie tworzenia korytarza 
południowego; zwraca uwagę na potencjał 
dodatkowego korytarza LNG we 
wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego do tego, by służyć jako 
elastyczne źródło dostaw energii i zachęta 
do większej konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii UE;

Or. fr

Poprawka 293
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zaniepokojony opóźnieniami 
wpływającymi na zakończenie tworzenia 

15. jest zaniepokojony opóźnieniami 
wpływającymi na zakończenie tworzenia 
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korytarza południowego; podkreśla 
konieczność osiągnięcia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez dywersyfikację 
źródeł energii, zwraca uwagę na potencjał 
dodatkowego korytarza LNG we 
wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego do tego, by służyć jako 
elastyczne źródło dostaw energii i zachęta 
do większej konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii UE;

korytarza południowego; podkreśla 
konieczność osiągnięcia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez dywersyfikację 
źródeł energii; podkreśla, że 
dywersyfikacja powinna oznaczać nowe, 
niepochodzące z Rosji źródła ropy, gazu i 
energii elektrycznej dla tych państw 
członkowskich, które w zbyt dużym 
stopniu uzależnione są od tego 
pojedynczego dostawcy; zwraca uwagę na 
potencjał dodatkowego korytarza LNG we 
wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego do tego, by służyć jako 
elastyczne źródło dostaw energii i zachęta 
do większej konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii UE;

Or. en

Poprawka 294
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zaniepokojony opóźnieniami 
wpływającymi na zakończenie tworzenia 
korytarza południowego; podkreśla 
konieczność osiągnięcia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez dywersyfikację 
źródeł energii, zwraca uwagę na potencjał 
dodatkowego korytarza LNG we 
wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego do tego, by służyć jako 
elastyczne źródło dostaw energii i zachęta 
do większej konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii UE;

15. jest zaniepokojony opóźnieniami 
wpływającymi na zakończenie tworzenia 
korytarza południowego; podkreśla 
konieczność osiągnięcia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez dywersyfikację 
źródeł energii, przypomina o istotnym 
wkładzie LNG i statków LNG w dostawy 
energii do UE oraz zwraca uwagę na 
potencjał dodatkowego korytarza LNG we 
wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego do tego, by służyć jako 
elastyczne źródło dostaw energii i zachęta 
do większej konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii UE;

Or. en
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Poprawka 295
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zaniepokojony opóźnieniami 
wpływającymi na zakończenie tworzenia 
korytarza południowego; podkreśla 
konieczność osiągnięcia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez dywersyfikację 
źródeł energii, zwraca uwagę na potencjał 
dodatkowego korytarza LNG we 
wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego do tego, by służyć jako 
elastyczne źródło dostaw energii i zachęta 
do większej konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii UE;

15. jest zaniepokojony opóźnieniami 
wpływającymi na zakończenie tworzenia 
korytarza południowego; podkreśla 
konieczność osiągnięcia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez dywersyfikację 
źródeł energii i zwraca uwagę na potencjał 
dodatkowego korytarza LNG we 
wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego i w regionie Morza 
Czarnego do tego, by służyć jako 
elastyczne źródło dostaw energii i zachęta 
do większej konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii UE;

Or. ro

Poprawka 296
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zaniepokojony opóźnieniami 
wpływającymi na zakończenie tworzenia 
korytarza południowego; podkreśla 
konieczność osiągnięcia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez dywersyfikację 
źródeł energii, zwraca uwagę na potencjał 
dodatkowego korytarza LNG we 
wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego do tego, by służyć jako 
elastyczne źródło dostaw energii i zachęta 
do większej konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii UE;

15. jest zaniepokojony opóźnieniami 
wpływającymi na zakończenie tworzenia 
korytarza południowego; podkreśla 
konieczność osiągnięcia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez dywersyfikację 
źródeł energii; zwraca uwagę na potencjał 
dodatkowego korytarza LNG we 
wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego do tego, by służyć jako 
elastyczne źródło dostaw nośników energii 
i zachęta do większej konkurencji na 
wewnętrznym rynku energii UE;

Or. en
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Poprawka 297
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zaniepokojony opóźnieniami 
wpływającymi na zakończenie tworzenia 
korytarza południowego; podkreśla 
konieczność osiągnięcia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez dywersyfikację 
źródeł energii, zwraca uwagę na potencjał 
dodatkowego korytarza LNG we 
wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego do tego, by służyć jako 
elastyczne źródło dostaw energii i zachęta 
do większej konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii UE;

15. jest zaniepokojony opóźnieniami 
wpływającymi na zakończenie tworzenia 
korytarza południowego; podkreśla 
konieczność osiągnięcia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez dywersyfikację 
źródeł energii oraz zwraca uwagę na 
potencjał dodatkowego korytarza LNG we 
wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego do tego, by służyć jako 
elastyczne źródło dostaw energii i zachęta 
do większej konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii UE;

Or. en

Poprawka 298
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina, że strategiczne 
partnerstwo Unii z państwami będącymi 
wytwórcami energii oraz z krajami 
tranzytowymi, w szczególności z 
państwami objętymi europejską polityką 
sąsiedztwa (EPS), wymaga odpowiednich 
narzędzi, przewidywalności, stabilności i 
długoterminowych inwestycji; podkreśla w 
tym względzie, że cele klimatyczne Unii 
muszą współgrać z unijnymi 
infrastrukturalnymi projektami 
inwestycyjnymi ukierunkowanymi na 
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dywersyfikację szlaków dostaw oraz 
podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego Unii, na przykład 
projektem Nabucco;

Or. en

Poprawka 299
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

przypomina, że rynki muszą w dalszym 
ciągu odgrywać główną rolę w 
finansowaniu inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną, przyznając jednocześnie, że 
istnieje szereg projektów, które mogą 
wymagać niewielkiego wsparcia 
publicznego, by uzupełnić środki 
prywatne; podkreśla, że wszelki wkład ze 
środków publicznych powinien opierać się 
na jasnych i przejrzystych kryteriach, nie 
powinien zakłócać konkurencji i powinien 
uwzględniać interesy konsumentów;

skreślony

Or. en

Poprawka 300
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że rynki muszą w dalszym 
ciągu odgrywać główną rolę w 
finansowaniu inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną, przyznając jednocześnie, że 
istnieje szereg projektów, które mogą
wymagać niewielkiego wsparcia 

16. przypomina, że główna 
odpowiedzialność za finansowanie 
infrastruktury energetycznej spoczywa na 
podmiotach gospodarczych; uznaje, że 
jeżeli projekty leżące w interesie 
europejskim nie mogą być zrealizowane 
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publicznego, by uzupełnić środki 
prywatne; podkreśla, że wszelki wkład ze 
środków publicznych powinien opierać się 
na jasnych i przejrzystych kryteriach, nie 
powinien zakłócać konkurencji i powinien 
uwzględniać interesy konsumentów;

przez podmioty gospodarcze, niewielkie 
wsparcie europejskie może być potrzebne, 
by uzupełnić środki prywatne; podkreśla, 
że wszelki wkład ze środków publicznych 
powinien opierać się na jasnych i 
przejrzystych kryteriach, nie powinien 
zakłócać konkurencji i powinien 
uwzględniać interesy konsumentów;

Or. nl

Poprawka 301
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że rynki muszą w dalszym 
ciągu odgrywać główną rolę w 
finansowaniu inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną, przyznając jednocześnie, że 
istnieje szereg projektów, które mogą 
wymagać niewielkiego wsparcia 
publicznego, by uzupełnić środki 
prywatne; podkreśla, że wszelki wkład ze 
środków publicznych powinien opierać się 
na jasnych i przejrzystych kryteriach, nie 
powinien zakłócać konkurencji i powinien 
uwzględniać interesy konsumentów;

16. przypomina, że zgodnie z pakietem 
dotyczącym rynku wewnętrznego rynki 
muszą w dalszym ciągu odgrywać główną 
rolę w finansowaniu inwestycji w 
infrastrukturę energetyczną; przyznaje, że 
niektóre projekty uzasadnione z punktu 
widzenia bezpieczeństwa dostaw, 
solidarności i trwałości, które jednak nie 
są w stanie przyciągnąć wystarczającego 
finansowania rynkowego, mogą wymagać 
niewielkiego wsparcia publicznego, by 
uzupełnić środki prywatne; podkreśla, że 
wybór takich projektów opiera się na 
jasnych i przejrzystych kryteriach 
unikających zakłócania konkurencji i 
uwzględniających interesy konsumentów;

Or. en

Poprawka 302
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że rynki muszą w dalszym 
ciągu odgrywać główną rolę w 
finansowaniu inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną, przyznając jednocześnie, że 
istnieje szereg projektów, które mogą 
wymagać niewielkiego wsparcia 
publicznego, by uzupełnić środki 
prywatne; podkreśla, że wszelki wkład ze 
środków publicznych powinien opierać się 
na jasnych i przejrzystych kryteriach, nie 
powinien zakłócać konkurencji i powinien 
uwzględniać interesy konsumentów;

16. przypomina, że rynki muszą w dalszym 
ciągu odgrywać główną rolę w 
finansowaniu inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną, przyznając jednocześnie, że 
istnieją projekty, które wymagają wsparcia 
publicznego, ponieważ mają istotne 
znaczenie dla przemiany krajobrazu 
energetycznego UE; ponadto takie 
wsparcie może przyciągnąć środki 
prywatne; podkreśla, że wszelki wkład ze 
środków publicznych powinien opierać się 
na jasnych i przejrzystych kryteriach, nie 
powinien zakłócać konkurencji i powinien 
uwzględniać interesy konsumentów;

Or. en

Poprawka 303
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że rynki muszą w dalszym 
ciągu odgrywać główną rolę w 
finansowaniu inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną, przyznając jednocześnie, że 
istnieje szereg projektów, które mogą 
wymagać niewielkiego wsparcia 
publicznego, by uzupełnić środki 
prywatne; podkreśla, że wszelki wkład ze 
środków publicznych powinien opierać się 
na jasnych i przejrzystych kryteriach, nie 
powinien zakłócać konkurencji i powinien 
uwzględniać interesy konsumentów;

16. przypomina, że rynki muszą w dalszym 
ciągu odgrywać główną rolę w 
finansowaniu inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną, przyznając jednocześnie, że 
istnieje szereg projektów, które są 
uzasadnione z punktu widzenia 
bezpieczeństwa dostaw, solidarności i 
trwałości, ale nie są w stanie przyciągnąć 
wystarczającego finansowania rynkowego 
i mogą wymagać niewielkiego wsparcia 
publicznego, by uzupełnić środki 
prywatne; podkreśla, że w takich 
projektach wszelki wkład ze środków 
publicznych powinien być wybierany na 
podstawie jasnych i przejrzystych 
kryteriów, nie powinien zakłócać 
konkurencji i powinien uwzględniać 
interesy konsumentów;
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Or. en

Poprawka 304
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że rynki muszą w dalszym 
ciągu odgrywać główną rolę w 
finansowaniu inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną, przyznając jednocześnie, że 
istnieje szereg projektów, które mogą 
wymagać niewielkiego wsparcia 
publicznego, by uzupełnić środki 
prywatne; podkreśla, że wszelki wkład ze 
środków publicznych powinien opierać się
na jasnych i przejrzystych kryteriach, nie 
powinien zakłócać konkurencji i powinien 
uwzględniać interesy konsumentów;

16. Przypomina, że rynki muszą w dalszym 
ciągu odgrywać główną rolę w 
finansowaniu inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną przyznając jednocześnie, że 
istnieje szereg projektów, które wymagają
wsparcia publicznego, by uzupełnić środki 
prywatne; podkreśla, że wszelki wkład ze 

środków publicznych powinien opierać sie ̨

na jasnych i przejrzystych kryteriach, nie 
powinien zakłócać konkurencji i powinien 

uwzgle ̨dniać interesy konsumentów;

Or. pl

Poprawka 305
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że rynki muszą w dalszym 
ciągu odgrywać główną rolę w 
finansowaniu inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną, przyznając jednocześnie, że 

16. przypomina, że rynki muszą w dalszym 
ciągu odgrywać główną rolę w 
finansowaniu inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną, przyznając jednocześnie, że 
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istnieje szereg projektów, które mogą 
wymagać niewielkiego wsparcia 
publicznego, by uzupełnić środki 
prywatne; podkreśla, że wszelki wkład ze 
środków publicznych powinien opierać się 
na jasnych i przejrzystych kryteriach, nie 
powinien zakłócać konkurencji i powinien 
uwzględniać interesy konsumentów;

istnieje szereg projektów, które mogą 
wymagać niewielkiego wsparcia 
publicznego, by uzupełnić środki 
prywatne; podkreśla, że wszelki wkład ze 
środków publicznych powinien opierać się 
na jasnych i przejrzystych kryteriach, nie 
powinien zakłócać konkurencji, powinien 
być w pełni zgodny z prawodawstwem UE 
i jego długoterminowymi celami w 
zakresie energii i przeciwdziałania 
zmianie klimatu oraz powinien 
uwzględniać interesy konsumentów;

Or. en

Poprawka 306
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że rynki muszą w dalszym 
ciągu odgrywać główną rolę w 
finansowaniu inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną, przyznając jednocześnie, że 
istnieje szereg projektów, które mogą 
wymagać niewielkiego wsparcia 
publicznego, by uzupełnić środki 
prywatne; podkreśla, że wszelki wkład ze 
środków publicznych powinien opierać się 
na jasnych i przejrzystych kryteriach, nie 
powinien zakłócać konkurencji i powinien 
uwzględniać interesy konsumentów;

16. przypomina, że rynki muszą w dalszym 
ciągu odgrywać główną rolę w 
finansowaniu inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną, przyznając jednocześnie, że 
istnieje szereg projektów, które mogą 
wymagać niewielkiego wsparcia 
publicznego, by uzupełnić środki 
prywatne; podkreśla, że wszelki wkład ze 
środków publicznych powinien opierać się 
na jasnych i przejrzystych kryteriach, nie 
powinien zakłócać konkurencji, powinien 
uwzględniać interesy konsumentów oraz 
powinien być w pełni zgodny z 
długoterminowymi celami UE w zakresie 
energii i przeciwdziałania zmianie 
klimatu;

Or. en

Poprawka 307
Graham Watson
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że rynki muszą w 
dalszym ciągu odgrywać główną rolę w 
finansowaniu inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną, przyznając jednocześnie, że 
istnieje szereg projektów, które mogą 
wymagać niewielkiego wsparcia 
publicznego, by uzupełnić środki 
prywatne; podkreśla, że wszelki wkład ze 
środków publicznych powinien opierać się 
na jasnych i przejrzystych kryteriach, nie 
powinien zakłócać konkurencji i powinien 
uwzględniać interesy konsumentów;

16. przypomina, że inwestycje regulowane 
będą w dalszym ciągu odgrywać główną 
rolę w finansowaniu inwestycji w 
infrastrukturę energetyczną, przyznając 
jednocześnie, że istnieje szereg 
innowacyjnych lub ważnych z punktu 
widzenia strategii projektów, które mogą 
wymagać niewielkiego wsparcia 
publicznego, by uzupełnić środki 
prywatne; podkreśla, że wszelki wkład ze 
środków publicznych powinien opierać się 
na jasnych i przejrzystych kryteriach, nie 
powinien zakłócać konkurencji i powinien 
uwzględniać interesy konsumentów;

Or. en

Poprawka 308
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że większość scenariuszy 
związanych z planem działania w zakresie 
energii będzie niewykonalnych bez 
rozwoju lokalnych inteligentnych sieci 
systemu dystrybucji energii elektrycznej i 
gazu; uważa, że oprócz projektów 
transgranicznych Unia powinna przyjąć 
środki mające na celu wspieranie 
tworzenia lub renowacji sieci lokalnych, a 
w szczególności w zakresie dostępu dla 
odbiorców chronionych;

Or. en



AM\913608PL.doc 43/161 PE496.501v01-00

PL

Poprawka 309
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących 
zużycia energii w gospodarstwach 
domowych i przedsiębiorstwach;
(Przeniesiono z ustępu 32)

Or. sl

Poprawka 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla znaczenie instrumentu 
„Łącząc Europę”, w którym istotną kwotę 
zarezerwowano na przemianę i dalszy 
rozwój infrastruktury energetycznej w 
UE; podkreśla znaczenie zidentyfikowania 
i wsparcia najistotniejszych 
zrównoważonych projektów zarówno na 
dużą, jak i małą skalę;

Or. en
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Poprawka 311
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że podejście oparte na idei 
„punktu kompleksowej obsługi” może 
stanowić uzupełnienie celów UE w 
zakresie uproszczenia służących 
zmniejszeniu biurokracji, co 
przyspieszyłoby procedury wydawania 
upoważnień i pozwoleń i zmniejszyło 
obciążenia administracyjne spoczywające 
na przedsiębiorstwach ubiegających się o 
upoważnienie do rozwoju infrastruktury 
energetycznej, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu przestrzegania 
obowiązujących zasad i przepisów; wzywa 
państwa członkowskie, aby dokonały 
przeglądu swoich procedur w tym zakresie;

17. podkreśla, że podejście oparte na idei 
„punktu kompleksowej obsługi” może 
stanowić uzupełnienie celów UE w 
zakresie uproszczenia służących 
zmniejszeniu biurokracji, co 
przyspieszyłoby procedury wydawania 
upoważnień i pozwoleń i zmniejszyło 
obciążenia administracyjne spoczywające 
na przedsiębiorstwach ubiegających się o 
upoważnienie do rozwoju infrastruktury 
energetycznej, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu należytego 
przestrzegania obowiązujących zasad i 
przepisów; wzywa państwa członkowskie, 
aby dokonały przeglądu swoich procedur w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 312
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. apeluje do państw członkowskich i 
społeczności międzynarodowej o 
utrzymywanie placówek oświatowych 
zdolnych do kształcenia 
wykwalifikowanych pracowników w 
dziedzinie bezpieczeństwa energii, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
gospodarowania odpadami;

skreślony

(Przeniesiony do ustępu 33a)
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Or. sl

Poprawka 313
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. apeluje do państw członkowskich i 
społeczności międzynarodowej o 
utrzymywanie placówek oświatowych 
zdolnych do kształcenia 
wykwalifikowanych pracowników w 
dziedzinie bezpieczeństwa energii, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
gospodarowania odpadami;

skreślony

Or. en

Poprawka 314
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. apeluje do państw członkowskich i 
społeczności międzynarodowej o 
utrzymywanie placówek oświatowych 
zdolnych do kształcenia 
wykwalifikowanych pracowników w 
dziedzinie bezpieczeństwa energii, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
gospodarowania odpadami;

18. apeluje do państw członkowskich i 
społeczności międzynarodowej o 
utrzymywanie placówek oświatowych 
zdolnych do kształcenia 
wykwalifikowanych pracowników, a także 
nowego pokolenia naukowców i 
wynalazców, w dziedzinie bezpieczeństwa 
energii, bezpieczeństwa energetycznego i 
gospodarowania odpadami; w tym 
kontekście przypomina o ważnej roli 
programu „Horyzont 2020”, a także 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii w procesie likwidacji luki 
między kształceniem, badaniami a 
wdrażaniem w sektorze energetycznym;
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Poprawka 315
Fiona Hall, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. apeluje do państw członkowskich i 
społeczności międzynarodowej o 
utrzymywanie placówek oświatowych 
zdolnych do kształcenia 
wykwalifikowanych pracowników w 
dziedzinie bezpieczeństwa energii, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
gospodarowania odpadami;

18. apeluje do państw członkowskich i 
społeczności międzynarodowej o 
wzmocnienie potencjału oświatowego w 
celu zapewnienia dostępności 
odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 
pracowników i wiedzy eksperckiej w celu 
dekarbonizacji europejskiego systemu 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 316
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. apeluje do państw członkowskich i 
społeczności międzynarodowej o 
utrzymywanie placówek oświatowych 
zdolnych do kształcenia 
wykwalifikowanych pracowników w 
dziedzinie bezpieczeństwa energii, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
gospodarowania odpadami;

18. apeluje do państw członkowskich i 
społeczności międzynarodowej o 
utrzymywanie, wspieranie i rozwijanie
placówek oświatowych zdolnych do 
kształcenia wykwalifikowanych 
pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa 
energii, bezpieczeństwa energetycznego i 
gospodarowania odpadami;

Or. fr

Poprawka 317
Silvia-Adriana Ţicău
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. apeluje do państw członkowskich i 
społeczności międzynarodowej o 
utrzymywanie placówek oświatowych 
zdolnych do kształcenia 
wykwalifikowanych pracowników w 
dziedzinie bezpieczeństwa energii, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
gospodarowania odpadami;

18. apeluje do państw członkowskich i 
społeczności międzynarodowej o 
utrzymywanie placówek oświatowych 
zdolnych do kształcenia 
wykwalifikowanych pracowników w 
dziedzinie bezpieczeństwa energii, 
bezpieczeństwa energetycznego, 
efektywności energetycznej i 
gospodarowania odpadami;

Or. ro

Poprawka 318
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. apeluje do państw członkowskich i 
społeczności międzynarodowej o 
utrzymywanie placówek oświatowych 
zdolnych do kształcenia 
wykwalifikowanych pracowników w 
dziedzinie bezpieczeństwa energii, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
gospodarowania odpadami;

18. apeluje do państw członkowskich i 
społeczności międzynarodowej o 
utrzymywanie placówek oświatowych 
zdolnych do kształcenia 
wykwalifikowanych pracowników w 
dziedzinie bezpieczeństwa energii, 
bezpieczeństwa energetycznego, 
efektywności energetycznej i 
gospodarowania odpadami;

Or. en

Poprawka 319
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. apeluje do państw członkowskich i 
społeczności międzynarodowej o 
utrzymywanie placówek oświatowych 
zdolnych do kształcenia 
wykwalifikowanych pracowników w 
dziedzinie bezpieczeństwa energii, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
gospodarowania odpadami;

18. apeluje do państw członkowskich i 
społeczności międzynarodowej o 
utrzymywanie placówek oświatowych 
zdolnych do kształcenia 
wykwalifikowanych pracowników w 
dziedzinie bezpieczeństwa energii, 
bezpieczeństwa energetycznego, 
efektywności energetycznej i 
gospodarowania odpadami;

Or. en

Poprawka 320
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że wszystkie rodzaje 
technologii niskoemisyjnych będą 
potrzebne do osiągnięcia ambitnego celu 
ogólnej dekarbonizacji systemu 
energetycznego UE, a w szczególności 
sektora energii elektrycznej; utrzyma się 
niepewność dotycząca tego, które 
technologie sprawdzą się pod względem 
technicznym i komercyjnym w 
wymaganych ramach czasowych;
konieczne jest zachowanie elastyczności, 
aby umożliwić dostosowanie się do 
przyszłych zmian technologicznych i 
społeczno-gospodarczych;

Or. en

Poprawka 321
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis
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Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że wszystkie rodzaje 
technologii obniżających emisję CO2 będą 
potrzebne do osiągnięcia ambitnego celu 
dekarbonizacji, zwłaszcza systemu 
energetycznego UE; utrzyma się 
niepewność dotycząca tego, które 
technologie sprawdzą się pod względem 
technicznym i komercyjnym w 
wymaganych ramach czasowych, dlatego 
konieczne jest zachowanie elastyczności, 
aby umożliwić dostosowanie się do 
przyszłych zmian technologicznych i 
społeczno-gospodarczych;

Or. en

Poprawka 322
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla konieczność zwrócenia 
baczniejszej uwagi na zarządzanie 
popytem; podkreśla, że zarządzanie 
popytem w skali zarówno przemysłowej, 
jak i na poziomie konsumentów, stanowi 
potężne narzędzie dojścia do systemu 
energetycznego opartego na 
odnawialnych źródłach energii, ponieważ 
wyrównuje największe poziomy popytu lub 
podaży, w ten sposób ograniczając 
potrzebny potencjał magazynowania i 
mocy zapasowych;

Or. en
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Poprawka 323
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do pilnego zajęcia się 
brakiem pewności prawa dla inwestorów 
instytucjonalnych w zakresie interpretacji 
trzeciego pakietu, kiedy odgrywają oni 
rolę inwestora pasywnego w odniesieniu 
do mocy przesyłowych lub wytwórczych;

Or. en

Poprawka 324
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa Komisję do pilnego 
rozwiązania problemu braku zachęt dla 
operatorów systemów dystrybucyjnych i 
przesyłowych do prowadzenia inwestycji w 
inteligentną sieć w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i innych 
innowacyjnych technologii, które 
ułatwiają lepsze i szersze wykorzystywanie 
istniejącej sieci;

Or. en

Poprawka 325
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Śródtytuł piąty
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Projekt rezolucji Poprawka

Rola poszczególnych źródeł energii Rola paliw kopalnych i związanych z nimi 
technologii

Or. en

Poprawka 326
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy) (po śródtytule „Rola poszczególnych źródeł energii”)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. podkreśla, że energia jądrowa jest 
elementem koszyka energetycznego, który 
wychodzi z użycia, i że jak długo istnieją 
elektrownie jądrowe konieczne jest 
stosowanie najwyższych europejskich 
norm bezpieczeństwa, przeprowadzanie 
testów warunków skrajnych we wszystkich 
państwach członkowskich oraz 
odpowiednie wycofywanie reaktorów 
jądrowych z sieci;

Or. de

Poprawka 327
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
będzie miał decydujące znaczenie w 
transformacji systemu energetycznego,
ponieważ dzięki niemu można szybko i 
oszczędnie zmniejszyć zależność od innych 
paliw kopalnych bardziej 
zanieczyszczających środowisko, 

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
odgrywa zasadniczą rolę w procesie 
przechodzenia na zrównoważone 
zaopatrzenie w energię, jako szybki i 
oszczędny substytut węgla oraz elastyczne 
rezerwa dla różnych odnawialnych źródeł 
energii;
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ograniczając przez to emisję gazów 
cieplarnianych;

Or. nl

Poprawka 328
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
będzie miał decydujące znaczenie w 
transformacji systemu energetycznego, 
ponieważ dzięki niemu można szybko i 
oszczędnie zmniejszyć zależność od innych 
paliw kopalnych bardziej 
zanieczyszczających środowisko, 
ograniczając przez to emisję gazów 
cieplarnianych;

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
będzie miał decydujące znaczenie w 
transformacji systemu energetycznego;
zwraca uwagę, że niska zawartość 
dwutlenku węgla w gazie ziemnym 
oznacza, że jego zastosowanie do 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
może przyczynić się do ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych;

Or. de

Poprawka 329
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
będzie miał decydujące znaczenie w 
transformacji systemu energetycznego, 
ponieważ dzięki niemu można szybko i 
oszczędnie zmniejszyć zależność od 
innych paliw kopalnych bardziej 
zanieczyszczających środowisko, 
ograniczając przez to emisję gazów 
cieplarnianych;

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
może w krótkim okresie mieć znaczenie w 
transformacji systemu energetycznego, 
ponieważ dzięki niemu można szybko, 
tymczasowo i oszczędnie zmniejszyć 
zależność od innych paliw kopalnych 
bardziej zanieczyszczających środowisko, 
relatywnie ograniczając przez to emisję 
gazów cieplarnianych w krótkim okresie; 
przestrzega jednak przed jakimikolwiek 
inwestycjami, które mogą prowadzić do 
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trwałego uzależnienia od dowolnego 
paliwa kopalnego, w tym gazu, i utrudniać 
przejście na faktycznie zrównoważony 
system energetyczny;

Or. en

Poprawka 330
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
będzie miał decydujące znaczenie w 
transformacji systemu energetycznego, 
ponieważ dzięki niemu można szybko i 
oszczędnie zmniejszyć zależność od 
innych paliw kopalnych bardziej 
zanieczyszczających środowisko, 
ograniczając przez to emisję gazów 
cieplarnianych;

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
może w krótkim i średnim okresie mieć 
znaczenie w transformacji systemu 
energetycznego, ponieważ dzięki niemu 
można szybko, tymczasowo i oszczędnie 
zmniejszyć zależność od innych paliw 
kopalnych bardziej zanieczyszczających 
środowisko, co może ograniczyć emisję 
gazów cieplarnianych; przestrzega jednak 
przed jakimikolwiek inwestycjami, które 
mogą prowadzić do trwałego uzależnienia 
od dowolnego paliwa kopalnego, w tym 
gazu, i utrudniać przejście na faktycznie 
zrównoważony system energetyczny;

Or. en

Poprawka 331
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
będzie miał decydujące znaczenie w 
transformacji systemu energetycznego, 

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
będzie miał istotne znaczenie w 
transformacji do zrównoważonego systemu 



PE496.501v01-00 54/161 AM\913608PL.doc

PL

ponieważ dzięki niemu można szybko i 
oszczędnie zmniejszyć zależność od 
innych paliw kopalnych bardziej 
zanieczyszczających środowisko, 
ograniczając przez to emisję gazów 
cieplarnianych;

energetycznego opierającego się na 
odnawialnych źródłach energii, ponieważ 
w krótkim i średnim okresie dzięki niemu 
można stosunkowo szybko i oszczędnie 
zmniejszyć zależność od innych paliw 
kopalnych bardziej zanieczyszczających 
środowisko, powodujących wyższą emisję 
gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 332
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
będzie miał decydujące znaczenie w 
transformacji systemu energetycznego, 
ponieważ dzięki niemu można szybko i 
oszczędnie zmniejszyć zależność od 
innych paliw kopalnych bardziej 
zanieczyszczających środowisko, 
ograniczając przez to emisję gazów 
cieplarnianych;

19. stwierdza, że gaz ziemny ze źródeł 
konwencjonalnych będzie miał znaczenie 
jako paliwo przejściowe w transformacji 
systemu energetycznego, ponieważ dzięki 
niemu można szybko i oszczędnie 
zmniejszyć zależność od innych paliw 
kopalnych bardziej zanieczyszczających 
środowisko, co może pomóc ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 333
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
będzie miał decydujące znaczenie w 
transformacji systemu energetycznego, 
ponieważ dzięki niemu można szybko i 
oszczędnie zmniejszyć zależność od 

19. Zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
będzie miał decydujące znaczenie w 
transformacji systemu energetycznego, 
ponieważ dzięki niemu można szybko i 
oszczędnie zmniejszyć zależność od 
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innych paliw kopalnych bardziej 
zanieczyszczających środowisko, 
ograniczając przez to emisję gazów 
cieplarnianych;

innych paliw kopalnych bardziej 
zanieczyszczających środowisko, 
ograniczając przez to emisję gazów 
cieplarnianych; Dostrzega, że dla części 
państw członkowskich wzrost 
wykorzystania gazu ziemnego oznaczać 
będzie wzrost importu tego paliwa co 
negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo 
energetyczne.

Or. pl

Poprawka 334
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
będzie miał decydujące znaczenie w 
transformacji systemu energetycznego, 
ponieważ dzięki niemu można szybko i 
oszczędnie zmniejszyć zależność od 
innych paliw kopalnych bardziej 
zanieczyszczających środowisko, 
ograniczając przez to emisję gazów 
cieplarnianych;

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
będzie miał decydujące znaczenie w 
transformacji systemu energetycznego, 
ponieważ dzięki niemu można szybko i 
oszczędnie zmniejszyć zależność od 
innych paliw kopalnych bardziej 
zanieczyszczających środowisko, 
ograniczając przez to emisję gazów 
cieplarnianych; zauważa w tym kontekście, 
że ramy wykorzystania gazu w sektorze 
energetycznym wydają się niekorzystne i 
powinny zostać poprawione dla realizacji 
powyższych celów;

Or. nl

Poprawka 335
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
będzie miał decydujące znaczenie w 
transformacji systemu energetycznego, 
ponieważ dzięki niemu można szybko i 
oszczędnie zmniejszyć zależność od 
innych paliw kopalnych bardziej 
zanieczyszczających środowisko, 
ograniczając przez to emisję gazów 
cieplarnianych;

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
będzie miał decydujące znaczenie w 
transformacji systemu energetycznego, 
ponieważ dzięki niemu można szybko i 
oszczędnie zmniejszyć zależność od 
innych paliw kopalnych bardziej 
zanieczyszczających środowisko, 
ograniczając przez to emisję gazów 
cieplarnianych; uznając znaczenie gazu, 
podkreśla potrzebę dywersyfikacji szlaków 
dostaw gazu do Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 336
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
będzie miał decydujące znaczenie w 
transformacji systemu energetycznego, 
ponieważ dzięki niemu można szybko i 
oszczędnie zmniejszyć zależność od 
innych paliw kopalnych bardziej 
zanieczyszczających środowisko, 
ograniczając przez to emisję gazów 
cieplarnianych;

19. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
odegra kluczową rolę w transformacji 
systemu energetycznego, ponieważ dzięki 
niemu można szybko i oszczędnie 
zmniejszyć zależność od innych paliw 
kopalnych bardziej zanieczyszczających 
środowisko, ograniczając przez to emisję 
gazów cieplarnianych;

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. sformułowanie użyte w komunikacie Komisji: „Gaz odgrywa kluczową rolę w procesie 
przekształceń”.

Poprawka 337
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zgadza się z Komisją, że gaz ziemny 
będzie miał decydujące znaczenie w 
transformacji systemu energetycznego 
oraz przyczyni się do stopniowego 
ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. pl

Poprawka 338
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. stwierdza, że paliwa kopalne ze 
źródeł konwencjonalnych 
prawdopodobnie pozostaną elementem 
systemu energetycznego przynajmniej w 
trakcie przejścia na niskoemisyjny system 
energetyczny;

Or. en

Poprawka 339
Fiona Hall, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. dostrzega kluczowe znaczenie gazu, 
zarówno w przejściu na niskoemisyjny 
system energetyczny, jak również jako 
elastycznego źródła zapasowego, a także 

skreślony
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dla równoważenia potencjału w
przypadku zmiennych dostaw energii ze 
źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 340
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. dostrzega kluczowe znaczenie gazu, 
zarówno w przejściu na niskoemisyjny 
system energetyczny, jak również jako 
elastycznego źródła zapasowego, a także 
dla równoważenia potencjału w przypadku 
zmiennych dostaw energii ze źródeł 
odnawialnych;

20. opowiada się jednak za rozważeniem 
przyznania większego znaczenia gazowi, 
zwłaszcza w razie zwiększenia dostępności 
technologii wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla; uważa, że najważniejszą 
wskazówką i nadrzędnym celem w 
koszyku energetycznym powinien być cel 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych; dostrzega zatem kluczowe 
znaczenie gazu, zarówno w przejściu na 
niskoemisyjny system energetyczny, jak 
również jako elastycznego źródła 
zapasowego, a także dla równoważenia 
potencjału w przypadku zmiennych dostaw 
energii ze źródeł odnawialnych;

Or. fr

Poprawka 341
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. dostrzega kluczowe znaczenie gazu, 
zarówno w przejściu na niskoemisyjny
system energetyczny, jak również jako 
elastycznego źródła zapasowego, a także 

20. dostrzega zasadnicze znaczenie 
odnawialnych źródeł energii, zarówno w 
przejściu na zrównoważony system 
energetyczny, jak również jako 
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dla równoważenia potencjału w 
przypadku zmiennych dostaw energii ze 
źródeł odnawialnych;

elastycznych opcji zapasowych w 
przyszłym europejskim systemie 
energetycznym, w którym większy udział 
mają zmienne dostawy energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym lepszych 
wzajemnych połączeń i magazynowania;

Or. en

Poprawka 342
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. dostrzega kluczowe znaczenie gazu, 
zarówno w przejściu na niskoemisyjny 
system energetyczny, jak również jako 
elastycznego źródła zapasowego, a także 
dla równoważenia potencjału w przypadku 
zmiennych dostaw energii ze źródeł 
odnawialnych;

20. dostrzega znaczenie gazu ziemnego i 
biogazu w przejściu na gospodarkę 
energetyczną opartą nieomal w pełni na 
energii ze źródeł odnawialnych, jak 
również jako elastycznych opcji 
zapasowych, ponieważ mogą one pomóc w 
równoważeniu potencjału;

Or. en

Poprawka 343
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. dostrzega kluczowe znaczenie gazu, 
zarówno w przejściu na niskoemisyjny 
system energetyczny, jak również jako 
elastycznego źródła zapasowego, a także 
dla równoważenia potencjału w przypadku 
zmiennych dostaw energii ze źródeł 
odnawialnych;

20. dostrzega kluczowe znaczenie gazu w 
okresie przejścia na system energetyczny
oparty na odnawialnych źródłach energii, 
jak również jako elastycznego krótko- i 
średniookresowego źródła zapasowego, 
ponieważ może on pomóc w 
równoważeniu potencjału w przypadku 
zmiennych dostaw energii ze źródeł 
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odnawialnych;

Or. en

Poprawka 344
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. dostrzega kluczowe znaczenie gazu, 
zarówno w przejściu na niskoemisyjny 
system energetyczny, jak również jako 
elastycznego źródła zapasowego, a także 
dla równoważenia potencjału w przypadku 
zmiennych dostaw energii ze źródeł 
odnawialnych;

20. dostrzega kluczowe znaczenie gazu, 
zarówno w przejściu na niskoemisyjny 
system energetyczny, jak również jako 
elastycznego źródła zapasowego, a także 
dla równoważenia potencjału w przypadku 
zmiennych dostaw energii ze źródeł 
odnawialnych; stwierdza, że paliwa 
kopalne ze źródeł konwencjonalnych
prawdopodobnie pozostaną elementem 
systemu energetycznego przynajmniej w 
trakcie przejścia na niskoemisyjny system 
energetyczny;

Or. en

Poprawka 345
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. dostrzega kluczowe znaczenie gazu, 
zarówno w przejściu na niskoemisyjny 
system energetyczny, jak również jako 
elastycznego źródła zapasowego, a także 
dla równoważenia potencjału w przypadku 
zmiennych dostaw energii ze źródeł 
odnawialnych;

20. dostrzega kluczowe znaczenie gazu, 
zarówno w przejściu na niskoemisyjny 
system energetyczny, jak również jako 
elastycznego źródła zapasowego dającego 
możliwość równoważenia potencjału, które 
może przyczynić się do włączenia 
nieregularnych dostaw energii ze źródeł 
odnawialnych;
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Or. en

Poprawka 346
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. dostrzega kluczowe znaczenie gazu, 
zarówno w przejściu na niskoemisyjny 
system energetyczny, jak również jako 
elastycznego źródła zapasowego, a także 
dla równoważenia potencjału w przypadku 
zmiennych dostaw energii ze źródeł 
odnawialnych;

20. dostrzega kluczowe znaczenie gazu
jako elastycznego i stosunkowo taniego 
paliwa, zarówno w przejściu na 
niskoemisyjny system energetyczny, jak 
również jako elastycznego źródła 
zapasowego, a także dla równoważenia 
potencjału w przypadku zmiennych dostaw 
energii ze źródeł odnawialnych;

Or. nl

Poprawka 347
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. dostrzega kluczowe znaczenie gazu, 
zarówno w przejściu na niskoemisyjny 
system energetyczny, jak również jako 
elastycznego źródła zapasowego, a także 
dla równoważenia potencjału w przypadku 
zmiennych dostaw energii ze źródeł 
odnawialnych;

20. dostrzega kluczowe znaczenie gazu, 
zarówno w przejściu na niskoemisyjny 
system energetyczny, jak również jako 
elastycznego źródła zapasowego, wraz z 
magazynowaniem energii i technologiami 
sterowanymi popytem, a także dla 
równoważenia potencjału w przypadku 
zmiennych dostaw energii ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en
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Poprawka 348
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. dostrzega kluczowe znaczenie gazu, 
zarówno w przejściu na niskoemisyjny 
system energetyczny, jak również jako 
elastycznego źródła zapasowego, a także 
dla równoważenia potencjału w przypadku 
zmiennych dostaw energii ze źródeł 
odnawialnych;

20. dostrzega kluczowe znaczenie gazu, 
zarówno w przejściu na niskoemisyjny 
system energetyczny, jak również jako 
elastycznego źródła zapasowego, a także 
dla równoważenia potencjału w przypadku 
nieregularnych i zmiennych dostaw 
energii ze źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 349
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. dostrzega kluczowe znaczenie gazu, 
zarówno w przejściu na niskoemisyjny 
system energetyczny, jak również jako 
elastycznego źródła zapasowego, a także 
dla równoważenia potencjału w przypadku 
zmiennych dostaw energii ze źródeł 
odnawialnych;

20. dostrzega znaczenie gazu, zarówno w 
przejściu na niskoemisyjny system 
energetyczny, jak również jako 
elastycznego źródła zapasowego, a także 
dla równoważenia potencjału w przypadku 
zmiennych dostaw energii ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 350
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych ma do odegrania 
rolę w przyszłym koszyku energetycznym 
UE, i wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia rozwoju 
sytuacji związanej z gazem ze źródeł 
niekonwencjonalnych przy sporządzaniu 
w przyszłości scenariuszy działań w 
dziedzinie energii;

skreślony

Or. en

Poprawka 351
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych ma do odegrania 
rolę w przyszłym koszyku energetycznym 
UE, i wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia rozwoju 
sytuacji związanej z gazem ze źródeł 
niekonwencjonalnych przy sporządzaniu w 
przyszłości scenariuszy działań w 
dziedzinie energii;

21. wzywa Komisję do przedłożenia ram 
regulacyjnych dotyczących gazu ze źródeł 
niekonwencjonalnych, opartych na jej 
niedawnej ocenie oraz uwzględniając 
wszystkie aspekty ekologiczne, 
gospodarcze, społeczne i zdrowotne, a 
także wyliczenia kosztów w całym cyklu 
życia, skutki zależności, użytkowanie 
gruntów i ryzyko szczelinowania 
hydraulicznego w pobliżu instalacji 
krytycznych; podkreśla, że dla określenia 
ewentualnej roli gazu ze źródeł 
niekonwencjonalnych w przyszłym 
koszyku energetycznym UE Komisja i 
państwa członkowskie powinny 
uwzględnić wyniki oceny związanej z 
gazem ze źródeł niekonwencjonalnych 
przy sporządzaniu w przyszłości 
scenariusza działań w dziedzinie energii;

Or. en
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Poprawka 352
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych ma do odegrania 
rolę w przyszłym koszyku energetycznym 
UE, i wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia rozwoju 
sytuacji związanej z gazem ze źródeł 
niekonwencjonalnych przy sporządzaniu w 
przyszłości scenariuszy działań w 
dziedzinie energii;

21. dostrzega istotne zagrożenia 
ekologiczne i zdrowotne związane z gazem 
ze źródeł niekonwencjonalnych, i wzywa
państwa członkowskie do wprowadzenia 
moratorium na związane z nim działania 
do czasu przeprowadzenia przez Komisję i 
państwa członkowskie pełnej naukowej 
oceny skutków związanych z gazem ze 
źródeł niekonwencjonalnych. Każda 
decyzja o zniesieniu moratorium 
krajowego musi uwzględniać wyniki tych 
ocen naukowych;

Or. en

Poprawka 353
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych ma do odegrania 
rolę w przyszłym koszyku energetycznym 
UE, i wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia rozwoju 
sytuacji związanej z gazem ze źródeł 
niekonwencjonalnych przy sporządzaniu w 
przyszłości scenariuszy działań w 
dziedzinie energii;

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych może mieć do 
odegrania rolę w przyszłym koszyku 
energetycznym UE pod warunkiem 
poddania go szczegółowej ocenie 
związanych z nim korzyści i zagrożeń;
podkreśla, że jakiekolwiek wsparcie dla 
wydobycia gazu ze źródeł 
niekonwencjonalnych powinno 
uwzględniać kwestie prawne, ocenę całego 
cyklu życia, skutki dla środowiska 
naturalnego i rentowność;

Or. en
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Poprawka 354
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych ma do odegrania 
rolę w przyszłym koszyku energetycznym 
UE, i wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia rozwoju 
sytuacji związanej z gazem ze źródeł 
niekonwencjonalnych przy sporządzaniu w 
przyszłości scenariuszy działań w 
dziedzinie energii;

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych ma do odegrania 
rolę w przyszłym koszyku energetycznym 
UE, i wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia rozwoju 
sytuacji związanej z gazem ze źródeł 
niekonwencjonalnych przy sporządzaniu w 
przyszłości scenariuszy działań w 
dziedzinie energii; jednakże przed 
rozpoczęciem wydobycia gazu ze źródeł 
niekonwencjonalnych należy 
przeprowadzić kompleksową ocenę ryzyka 
i skutków, aby dokładnie sprawdzić skutki 
dla środowiska naturalnego i wyjaśnić 
wszystkie otwarte kwestie w tym zakresie;

Or. de

Poprawka 355
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych ma do odegrania 
rolę w przyszłym koszyku energetycznym 
UE, i wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia rozwoju 
sytuacji związanej z gazem ze źródeł 
niekonwencjonalnych przy sporządzaniu w 
przyszłości scenariuszy działań w 
dziedzinie energii;

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych ma do odegrania 
rolę w przyszłym koszyku energetycznym 
UE, i wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia rozwoju 
sytuacji związanej z gazem ze źródeł 
niekonwencjonalnych przy sporządzaniu w 
przyszłości scenariuszy działań w 
dziedzinie energii; w tym kontekście 
zauważa nadal postępujący rozwój 
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technologii wiercenia, a dalsze badania i 
rozwój mogą zapewnić lepsze i czystsze 
praktyki;

Or. nl

Poprawka 356
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych ma do odegrania 
rolę w przyszłym koszyku energetycznym 
UE, i wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia rozwoju 
sytuacji związanej z gazem ze źródeł 
niekonwencjonalnych przy sporządzaniu w 
przyszłości scenariuszy działań w 
dziedzinie energii;

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych może mieć do 
odegrania rolę w przyszłym koszyku 
energetycznym UE, i wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do uwzględnienia 
rozwoju sytuacji związanej z gazem ze 
źródeł niekonwencjonalnych przy 
sporządzaniu w przyszłości scenariuszy 
działań w dziedzinie energii, w tym 
uwzględniając potencjalne skutki jego 
wydobycia dla środowiska naturalnego i 
zdrowia publicznego;

Or. ro

Poprawka 357
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych ma do odegrania 
rolę w przyszłym koszyku energetycznym 
UE, i wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia rozwoju 
sytuacji związanej z gazem ze źródeł 
niekonwencjonalnych przy sporządzaniu w 

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych ma do odegrania 
rolę w przyszłym koszyku energetycznym 
UE oraz że ocena i dostosowanie ram 
strategicznych mogą okazać się 
odpowiednie dla zapewnienia 
zrównoważonej produkcji, i wzywa 
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przyszłości scenariuszy działań w 
dziedzinie energii;

Komisję i państwa członkowskie do 
uwzględnienia rozwoju sytuacji związanej 
z gazem ze źródeł niekonwencjonalnych 
przy sporządzaniu w przyszłości 
scenariuszy działań w dziedzinie energii;

Or. en

Poprawka 358
Fiona Hall, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych ma do odegrania 
rolę w przyszłym koszyku energetycznym 
UE, i wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia rozwoju 
sytuacji związanej z gazem ze źródeł 
niekonwencjonalnych przy sporządzaniu w 
przyszłości scenariuszy działań w 
dziedzinie energii;

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych może mieć do 
odegrania bardzo ograniczoną rolę w 
przyszłym koszyku energetycznym UE, i 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uwzględnienia rozwoju sytuacji i 
aspektów ekologicznych związanych z 
gazem ze źródeł niekonwencjonalnych 
przy sporządzaniu w przyszłości 
scenariuszy działań w dziedzinie energii;

Or. en

Poprawka 359
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych ma do odegrania 
rolę w przyszłym koszyku energetycznym 
UE, i wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia rozwoju 
sytuacji związanej z gazem ze źródeł 
niekonwencjonalnych przy sporządzaniu w 

21. uważa, że gaz ziemny ze źródeł 
niekonwencjonalnych ma do odegrania 
rolę w przyszłym koszyku energetycznym 
UE, i wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia rozwoju 
sytuacji związanej z gazem ze źródeł 
niekonwencjonalnych przy sporządzaniu w 
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przyszłości scenariuszy działań w 
dziedzinie energii;

przyszłości scenariuszy działań w 
dziedzinie energii;

Or. en

Poprawka 360
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych ma do odegrania 
rolę w przyszłym koszyku energetycznym 
UE, i wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia rozwoju 
sytuacji związanej z gazem ze źródeł
niekonwencjonalnych przy sporządzaniu w 
przyszłości scenariuszy działań w 
dziedzinie energii;

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych ma do odegrania 
istotną rolę w przyszłym koszyku 
energetycznym UE, i wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do uwzględnienia 
rozwoju sytuacji związanej z gazem ze 
źródeł niekonwencjonalnych przy 

sporza ̨dzaniu w przyszłości scenariuszy 

działań w dziedzinie energii;

Or. pl

Poprawka 361
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych ma do odegrania 
rolę w przyszłym koszyku energetycznym 
UE, i wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia rozwoju 
sytuacji związanej z gazem ze źródeł 
niekonwencjonalnych przy sporządzaniu w 

21. uważa, że gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych ma do odegrania 
istotną rolę w przyszłym koszyku 
energetycznym UE, i wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do uwzględnienia 
rozwoju sytuacji związanej z gazem ze 
źródeł niekonwencjonalnych przy 
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przyszłości scenariuszy działań w 
dziedzinie energii;

sporządzaniu w przyszłości scenariuszy 
działań w dziedzinie energii;

Or. de

Poprawka 362
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. zgadza się z Komisją, że energia 
jądrowa pozostanie istotnym elementem, 
ponieważ niektóre państwa członkowskie 
nadal postrzegają energię jądrową jako 
bezpieczne, pewne i niedrogie źródło 
wytwarzania niskoemisyjnej energii 
elektrycznej; dostrzega, że analiza 
scenariuszy wykazuje, iż energia jądrowa 
może przyczynić się do obniżenia kosztów 
systemu i cen energii elektrycznej;

Or. en

Poprawka 363
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. zgadza się z Komisją, że energia 
jądrowa pozostanie elementem unijnego 
koszyka wytwarzania energii elektrycznej, 
ponieważ nadal jest kluczowym źródłem 
wytwarzania niskoemisyjnej energii 
elektrycznej, a zgodnie z analizą 
scenariuszy może przyczynić się do 
obniżenia kosztów systemu i cen energii 
elektrycznej;
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Or. en

Poprawka 364
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. zgadza się z Komisją, że energia 
jądrowa, wykorzystywana przez większość 
państw członkowskich, przyczynia się do 
bezpiecznego, pewnego i konkurencyjnego 
wytwarzania energii elektrycznej, 
obniżenia kosztów systemu i cen energii 
elektrycznej, co znalazło odzwierciedlenie 
w analizie scenariuszy;

Or. en

Poprawka 365
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że energia jądrowa będzie 
nadal niezwykle istotna jako jedno z 
głównych źródeł energii, zwłaszcza w 
kontekście osiągnięcia unijnego celu 
dekarbonizacji;

Or. de

Poprawka 366
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21b. zwraca uwagę, że węgiel brunatny 
również będzie miał rolę do odegrania w 
dywersyfikacji koszyka energetycznego w 
przyszłości; podkreśla, że górnictwo węgla 
brunatnego utrzymuje konkurencyjność 
nawet przy obecnych unijnych celach 
ochrony klimatu, szczególnie z uwagi na 
jego relatywną przewagę w zakresie 
kosztów wydobycia;

Or. de

Poprawka 367
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla (CCS) dla 
realizacji założeń na rok 2050 oraz dla 
dekarbonizacji; podkreśla, że jeżeli paliwa 
kopalne mają nadal zajmować ważne 
miejsce w koszyku energetycznym, CCS 
musi być gotowe do 2030 r.; podkreśla, że 
CCS jest również istotnym rozwiązaniem 
w przypadku dekarbonizacji kilku gałęzi 
przemysłu ciężkiego, a w połączeniu z 
biomasą mogłoby doprowadzić do 
osiągnięcia negatwnych wartości emisji 
dwutlenku węgla;

skreślony

Or. en

Poprawka 368
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla (CCS) dla 
realizacji założeń na rok 2050 oraz dla 
dekarbonizacji; podkreśla, że jeżeli paliwa 
kopalne mają nadal zajmować ważne 
miejsce w koszyku energetycznym, CCS 
musi być gotowe do 2030 r.; podkreśla, że 
CCS jest również istotnym rozwiązaniem 
w przypadku dekarbonizacji kilku gałęzi 
przemysłu ciężkiego, a w połączeniu z 
biomasą mogłoby doprowadzić do 
osiągnięcia negatwnych wartości emisji 
dwutlenku węgla;

skreślony

Or. en

Poprawka 369
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla (CCS) dla 
realizacji założeń na rok 2050 oraz dla 
dekarbonizacji; podkreśla, że jeżeli paliwa 
kopalne mają nadal zajmować ważne 
miejsce w koszyku energetycznym, CCS 
musi być gotowe do 2030 r.; podkreśla, że 
CCS jest również istotnym rozwiązaniem 
w przypadku dekarbonizacji kilku gałęzi 
przemysłu ciężkiego, a w połączeniu z 
biomasą mogłoby doprowadzić do 
osiągnięcia negatwnych wartości emisji 
dwutlenku węgla;

22. ze względu na ograniczone zasoby, 
brak możliwości magazynowania, 
nierozwiązane problemy, na przykład 
wysokie koszty, związany z nim koszt 
energetyczny (wynoszący do 40% energii 
wytwarzanej przez elektrownię) oraz 
zagrożenia dla środowiska naturalnego, 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla (CCS) nie stanowi rozwiązania, 
jeżeli UE chce szybko rozwijać 
odnawialne źródła energii i gospodarkę 
efektywną energetycznie, zgodnie z 
unijnymi celami przeciwdziałania zmianie 
klimatu;

Or. en
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Poprawka 370
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla (CCS) dla
realizacji założeń na rok 2050 oraz dla
dekarbonizacji; podkreśla, że jeżeli paliwa 
kopalne mają nadal zajmować ważne 
miejsce w koszyku energetycznym, CCS 
musi być gotowe do 2030 r.; podkreśla, że 
CCS jest również istotnym rozwiązaniem 
w przypadku dekarbonizacji kilku gałęzi 
przemysłu ciężkiego, a w połączeniu z 
biomasą mogłoby doprowadzić do 
osiągnięcia negatwnych wartości emisji 
dwutlenku węgla;

22. zauważa, że wychwytywanie i 
składowanie dwutlenku węgla (CCS) może 
odegrać rolę w realizacji założeń na rok 
2050 oraz w dekarbonizacji; wyraża jednak 
zaniepokojenie nierozwiązanymi 
problemami, na przykład nieokreślonymi 
opóźnieniami w rozwoju, wysokimi 
kosztami i zagrożeniami dla środowiska 
naturalnego; podkreśla, że CCS
prawdopodobnie nie będzie gotowe do 
zastosowania komercyjnego przed 2030 r. 
i dlatego zaleca ostrożność przy 
uwzględnianiu w scenariuszach obniżek 
emisji dwutlenku węgla związanych z 
CCS; podkreśla, że CCS może być 
istotnym rozwiązaniem w przypadku 
dekarbonizacji kilku gałęzi przemysłu 
ciężkiego, a w połączeniu z biomasą 
mogłoby doprowadzić do osiągnięcia 
negatywnych wartości emisji dwutlenku 
węgla;

Or. en

Poprawka 371
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla (CCS) dla 
realizacji założeń na rok 2050 oraz dla 
dekarbonizacji; podkreśla, że jeżeli paliwa 
kopalne mają nadal zajmować ważne 
miejsce w koszyku energetycznym, CCS 

22. podkreśla znaczenie wychwytywania i
składowania dwutlenku węgla (CCS) dla 
realizacji założeń na rok 2050 oraz dla 
dekarbonizacji; podkreśla, że CCS nadal 
znajduje się na etapie badań i rozwoju; 
zauważa, że CCS lub inne technologie 
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musi być gotowe do 2030 r.; podkreśla, że 
CCS jest również istotnym rozwiązaniem 
w przypadku dekarbonizacji kilku gałęzi 
przemysłu ciężkiego, a w połączeniu z 
biomasą mogłoby doprowadzić do 
osiągnięcia negatwnych wartości emisji 
dwutlenku węgla;

alternatywne będą w przyszłości również
istotnymi rozwiązaniami w przypadku 
dekarbonizacji kilku gałęzi przemysłu 
ciężkiego, a w połączeniu z biomasą 
mogłyby doprowadzić do osiągnięcia 
negatywnych wartości emisji dwutlenku 
węgla;

Or. de

Poprawka 372
Fiona Hall, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla (CCS) dla 
realizacji założeń na rok 2050 oraz dla 
dekarbonizacji; podkreśla, że jeżeli paliwa 
kopalne mają nadal zajmować ważne
miejsce w koszyku energetycznym, CCS 
musi być gotowe do 2030 r.; podkreśla, że 
CCS jest również istotnym rozwiązaniem 
w przypadku dekarbonizacji kilku gałęzi 
przemysłu ciężkiego, a w połączeniu z 
biomasą mogłoby doprowadzić do 
osiągnięcia negatwnych wartości emisji 
dwutlenku węgla;

22. podkreśla znaczenie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla (CCS) dla 
realizacji dekarbonizacji do roku 2050; 
podkreśla, że jeżeli paliwa kopalne mają 
nadal zajmować miejsce w koszyku 
energetycznym, CCS musi być gotowe i 
rentowne do 2030 r.; podkreśla, że CCS 
jest również istotnym rozwiązaniem w 
przypadku dekarbonizacji kilku 
energochłonnych gałęzi przemysłu, na 
przykład rafinacji ropy naftowej, 
hutnictwa aluminium czy produkcji 
cementu;

Or. en

Poprawka 373
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla (CCS) dla 

22. podkreśla znaczenie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla (CCS) dla 
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realizacji założeń na rok 2050 oraz dla 
dekarbonizacji; podkreśla, że jeżeli paliwa 
kopalne mają nadal zajmować ważne
miejsce w koszyku energetycznym, CCS 
musi być gotowe do 2030 r.; podkreśla, że 
CCS jest również istotnym rozwiązaniem 
w przypadku dekarbonizacji kilku gałęzi 
przemysłu ciężkiego, a w połączeniu z 
biomasą mogłoby doprowadzić do 
osiągnięcia negatwnych wartości emisji 
dwutlenku węgla;

realizacji założeń na rok 2050 oraz dla 
dekarbonizacji; podkreśla, że CCS będzie 
musiało być stosowane w skali 
komercyjnej do 2020 r. i w pełni 
rozwinięte do 2030 r., również jeżeli 
paliwa kopalne mają nadal zajmować 
ważne miejsce w koszyku energetycznym; 
podkreśla, że CCS jest również istotnym 
rozwiązaniem w przypadku dekarbonizacji 
kilku gałęzi przemysłu ciężkiego, a w 
połączeniu z biomasą mogłoby 
doprowadzić do osiągnięcia negatywnych
wartości emisji dwutlenku węgla;

Or. de

Poprawka 374
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla (CCS) dla 
realizacji założeń na rok 2050 oraz dla 
dekarbonizacji; podkreśla, że jeżeli paliwa 
kopalne mają nadal zajmować ważne 
miejsce w koszyku energetycznym, CCS 
musi być gotowe do 2030 r.; podkreśla, że 
CCS jest również istotnym rozwiązaniem 
w przypadku dekarbonizacji kilku gałęzi 
przemysłu ciężkiego, a w połączeniu z 
biomasą mogłoby doprowadzić do 
osiągnięcia negatwnych wartości emisji 
dwutlenku węgla;

22. podkreśla znaczenie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla (CCS) dla 
realizacji założeń na rok 2050 oraz dla 
dekarbonizacji; podkreśla, że jeżeli paliwa 
kopalne mają nadal zajmować ważne 
miejsce w koszyku energetycznym, CCS 
musi być gotowe do 2030 r.; podkreśla, że 
CCS jest również istotnym rozwiązaniem 
w przypadku dekarbonizacji kilku gałęzi 
przemysłu ciężkiego, a w połączeniu z 
biomasą mogłoby doprowadzić do 
osiągnięcia negatwnych wartości emisji 
dwutlenku węgla; zauważa, że rozwój 
przedmiotowej technologii powinien 
bezapelacyjnie zostać sprzężony z 
rozwojem przemysłowych metod 
wykorzystania CO2, zaś w kontekście 
zachowania istotnej roli paliw kopalnych 
w miksie energetycznym UE, nie należy 
ograniczać się wyłącznie do CCS, lecz 
dołożyć wszelkich starań, aby przyspieszyć 
rozwój całej gamy czystych technologii 
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węglowych;

Or. pl

Poprawka 375
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla (CCS) dla 
realizacji założeń na rok 2050 oraz dla 
dekarbonizacji; podkreśla, że jeżeli paliwa 
kopalne mają nadal zajmować ważne 
miejsce w koszyku energetycznym, CCS 
musi być gotowe do 2030 r.; podkreśla, że 
CCS jest również istotnym rozwiązaniem 
w przypadku dekarbonizacji kilku gałęzi 
przemysłu ciężkiego, a w połączeniu z 
biomasą mogłoby doprowadzić do 
osiągnięcia negatwnych wartości emisji 
dwutlenku węgla;

22. podkreśla znaczenie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla (CCS) dla 
realizacji założeń na rok 2050 oraz dla 
dekarbonizacji; podkreśla, że jeżeli paliwa 
kopalne mają nadal zajmować ważne 
miejsce w koszyku energetycznym, 
rozwinięte w opłacalny, bezpieczny i 
zrównoważony sposób CCS musi być 
gotowe do 2030 r.; podkreśla, że CCS jest 
również istotnym rozwiązaniem w 
przypadku dekarbonizacji kilku gałęzi 
przemysłu ciężkiego, a w połączeniu z 
biomasą mogłoby doprowadzić do 
osiągnięcia negatywnych wartości emisji 
dwutlenku węgla;

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy rozwijać i wdrażać technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla za 
wszelką cenę, ale w sposób zapewniający bezpieczeństwo, opłacalność (w tym z 
wykorzystaniem prywatnych źródeł finansowania) oraz zrównoważoność.

Poprawka 376
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla (CCS) dla 
realizacji założeń na rok 2050 oraz dla 
dekarbonizacji; podkreśla, że jeżeli paliwa
kopalne mają nadal zajmować ważne 
miejsce w koszyku energetycznym, CCS 
musi być gotowe do 2030 r.; podkreśla, że 
CCS jest również istotnym rozwiązaniem 
w przypadku dekarbonizacji kilku gałęzi 
przemysłu ciężkiego, a w połączeniu z 
biomasą mogłoby doprowadzić do 
osiągnięcia negatwnych wartości emisji 
dwutlenku węgla;

22. podkreśla istotne znaczenie 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla (CCS) dla realizacji założeń na rok 
2050 oraz dla dekarbonizacji; podkreśla, że 
ponieważ paliwa kopalne będą nadal 
zajmować ważne miejsce w koszyku 
energetycznym, CCS powinno być gotowe 
do 2030 r.; podkreśla, że CCS jest bardzo 
istotnym rozwiązaniem w przypadku 
dekarbonizacji kilku gałęzi przemysłu 
ciężkiego, a w połączeniu z biomasą 
mogłoby doprowadzić do osiągnięcia 
negatywnych wartości emisji dwutlenku 
węgla; 

Or. en

Poprawka 377
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla znaczenie działań 
politycznych, finansowania publicznego i 
odpowiedniej ceny dwutlenku węgla dla 
zademonstrowania i zapewnienia 
wczesnego wdrożenia technologii CCS w 
Europie od 2020 r.; zwraca uwagę na 
znaczenie unijnego programu 
demonstracji dla zapewnienia akceptacji 
społecznej i poparcia społecznego dla CCS 
jako ważnej technologii ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 378
Christian Ehler
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Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zauważa, że dążenie do niskich emisji 
dwutlenku węgla wymaga budowy 
nowoczesnych, wydajnych elektrowni oraz 
modernizacji starych elektrowni w 
procesie przygotowań do wdrożenia 
technologii CCS oraz że potrzebne są 
elastyczne elektrownie na paliwa kopalne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
stabilności sieci, ponieważ wzrasta 
produkcja z nieprzewidywalnych i 
nieregularnych odnawialnych źródeł 
energii;

Or. en

Poprawka 379
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zauważa, że jak długo utrzymuje się 
popyt na produkty oparte na ropie 
naftowej, istotne znaczenie ma utrzymanie 
udziału Europy w przemyśle 
rafineryjnym; nie tylko dla sektorów 
uczestniczących w rafinacji lub 
opierających się na jej produktach, ale 
również dla zachowania miejsc pracy w 
tych sektorach i dla aspektów ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 380
Vicky Ford, Giles Chichester
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Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wyraża zaniepokojenie powolnym 
rozwojem i wdrażaniem technologii CCS 
w świetle możliwego do przewidzenia 
dalszego ogólnoświatowego 
wykorzystywania węgla jako źródła 
energii;

Or. en

Poprawka 381
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. wzywa Komisję do umożliwienia i 
wspierania wymiany wiedzy oraz 
współpracy w ramach UE i na forum 
międzynarodowym, dla zapewnienia 
uwzględnienia w tej skali najlepszych 
wartości inżynierii w projektach 
demonstracyjnych CCS; wzywa Komisję 
do wsparcia wczesnych inwestycji w 
infrastrukturę rurociągów oraz 
koordynację planowania 
transgranicznego dla zapewnienia dostępu 
od 2020 r. do pochłaniaczy CO2, a także 
do podjęcia badań służących opracowaniu 
charakterystyki zbiorników do 
składowania w Europie; wzywa Komisję 
do aktywnej współpracy z państwami 
członkowskimi i sektorami przemysłowymi 
w celu informowania o korzyściach i 
bezpieczeństwie technologii CCS, aby 
wypracować zaufanie publiczne do niej;

Or. en
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Poprawka 382
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. zauważa, że europejski przemysł 
chemiczny jest w zakresie dostaw 
surowców uzależniony od zewnętrznych 
źródeł ropy i gazu ziemnego, jest zatem 
zainteresowany zbadaniem alternatyw, na 
przykład węgla kamiennego i brunatnego, 
które mogą zapewnić większe 
bezpieczeństwo dostaw surowców i 
korzyści dla środowiska naturalnego w 
połączeniu z nowoczesnymi technologiami 
przetwarzania, łączącymi węgiel z 
substancjami chemicznymi za pomocą 
energii ze źródeł odnawialnych, aby 
stworzyć wysoce elastyczne instalacje 
poligeneracyjne, wytwarzające zarówno 
energię, jak i chemikalia;

Or. en

Poprawka 383
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zauważa, że optymalne, bezpieczne i 
zrównoważone korzystanie z własnych 
zasobów energetycznych oraz 
konkurencyjność infrastruktury niezbędnej 
dla stabilności dostaw własnej lub 
importowanej energii, w tym rafinerii, 
może przyczynić się do wzrostu 
bezpieczeństwa energetycznego;

23. zauważa, że optymalne, bezpieczne i 
zrównoważone korzystanie z własnych 
zasobów energetycznych oraz 
konkurencyjność infrastruktury niezbędnej 
dla stabilności dostaw własnej lub 
importowanej energii, w tym rafinerii, 
może przyczynić się do wzrostu 
bezpieczeństwa energetycznego; zwraca 
również uwagę na stwierdzenia zawarte w 
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planie działania w zakresie energii, że 
ropa naftowa prawdopodobnie pozostanie 
elementem koszyka energetycznego nawet 
w roku 2050 i będzie stosowana głównie w 
transporcie pasażerskim i towarowym na 
duże odległości;

Or. en

Poprawka 384
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zauważa, że optymalne, bezpieczne i 
zrównoważone korzystanie z własnych 
zasobów energetycznych oraz 
konkurencyjność infrastruktury niezbędnej 
dla stabilności dostaw własnej lub 
importowanej energii, w tym rafinerii, 
może przyczynić się do wzrostu 
bezpieczeństwa energetycznego;

23. zauważa, że optymalne, bezpieczne i 
zrównoważone rozwijanie i korzystanie z 
własnych zasobów energetycznych oraz 
konkurencyjność infrastruktury niezbędnej 
dla stabilności dostaw własnej lub 
importowanej energii, w tym rafinerii, 
może przyczynić się do wzrostu 
bezpieczeństwa energetycznego, dlatego 
powinno stanowić priorytet przy 
opracowywaniu polityki energetycznej 
UE;

Or. en

Poprawka 385
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zauważa, że optymalne, bezpieczne i 
zrównoważone korzystanie z własnych 
zasobów energetycznych oraz 
konkurencyjność infrastruktury niezbędnej 
dla stabilności dostaw własnej lub 

23. zauważa, że optymalne, bezpieczne i
zrównoważone korzystanie z własnych 
zasobów energetycznych oraz 
konkurencyjność infrastruktury niezbędnej 
dla stabilności dostaw własnej lub 
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importowanej energii, w tym rafinerii, 
może przyczynić się do wzrostu
bezpieczeństwa energetycznego;

importowanej energii, w tym rafinerii, ma 
kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa 
energetycznego UE i poszczególnych
państw członkowskich;

Or. pl

Poprawka 386
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zauważa, że optymalne, bezpieczne i 
zrównoważone korzystanie z własnych 
zasobów energetycznych oraz 
konkurencyjność infrastruktury niezbędnej 
dla stabilności dostaw własnej lub 
importowanej energii, w tym rafinerii, 
może przyczynić się do wzrostu 
bezpieczeństwa energetycznego;

23. zauważa, że optymalne, bezpieczne i 
zrównoważone korzystanie z własnych 
zasobów energetycznych oraz 
infrastruktury niezbędnej dla stabilności 
dostaw własnej lub importowanej energii 
może przyczynić się do wzrostu 
bezpieczeństwa energetycznego;

Or. en

Poprawka 387
Hannu Takkula, Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zauważa, że optymalne, bezpieczne i 
zrównoważone korzystanie z własnych 
zasobów energetycznych oraz 
konkurencyjność infrastruktury niezbędnej 
dla stabilności dostaw własnej lub 
importowanej energii, w tym rafinerii, 
może przyczynić się do wzrostu 
bezpieczeństwa energetycznego;

23. zauważa, że optymalne, bezpieczne i 
zrównoważone korzystanie z własnych i 
regionalnych zasobów energetycznych 
oraz konkurencyjność infrastruktury 
niezbędnej dla stabilności dostaw własnej 
lub importowanej energii, w tym rafinerii, 
może przyczynić się do wzrostu 
bezpieczeństwa energetycznego;

Or. fi
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Poprawka 388
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zauważa, że optymalne, bezpieczne i 
zrównoważone korzystanie z własnych 
zasobów energetycznych oraz 
konkurencyjność infrastruktury niezbędnej 
dla stabilności dostaw własnej lub 
importowanej energii, w tym rafinerii, 
może przyczynić się do wzrostu 
bezpieczeństwa energetycznego;

23. zauważa, że optymalne, bezpieczne i 
zrównoważone korzystanie z własnych 
zasobów energetycznych oraz 
konkurencyjność infrastruktury niezbędnej 
dla stabilności dostaw własnych lub 
importowanych źródeł energii, w tym 
rafinerii, może przyczynić się do wzrostu 
bezpieczeństwa energetycznego;

Or. en

Poprawka 389
António Fernando Correia de Campos, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. zwraca uwagę na znaczenie 
utrzymania udziału przemysłu 
europejskiego w wewnętrznym przemyśle 
rafineryjnym, zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw oraz ustalenia ogólnoświatowych 
norm jakości rafinacji paliwa i zgodności 
z normami ochrony środowiska, przy 
jednoczesnym zaopatrywaniu sektorów 
będących klientami rafinerii, na przykład 
przemysłu petrochemicznego, i w ten 
sposób wnoszeniu wkładu we wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie w UE;
podkreśla potrzebę podjęcia dodatkowych 
działań politycznych służących walce z 
dumpingiem socjalnym i ekologicznym 
oraz asymetrycznymi warunkami 
konkurencji w tym sektorze przemysłu 
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poza UE;

Or. en

Poprawka 390
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. uważa, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na te regiony państw 
członkowskich, w których dominującym 
źródłem energii jest obecnie węgiel lub w 
których wydobycie węgla i wytwarzanie 
energii elektrycznej w oparciu o węgiel 
jest ważnym regionalnym źródłem miejsc 
pracy; uważa, że dla zaakceptowania 
scenariuszy w planie działania w zakresie 
energii do roku 2050 przez mieszkańców 
tych regionów konieczne będą dodatkowe, 
wspierane przez UE środki polityki 
socjalnej;

Or. en

Poprawka 391
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że nowe technologie 
jądrowe mogłyby wnieść istotny wkład w 
wytwarzanie taniej, bezpiecznej i czystej 
energii, dlatego należy je wspierać; rozwój 
takich technologii musi obejmować 
przestrzeganie restrykcyjnych norm 
bezpieczeństwa w elektrowniach 
jądrowych oraz badania i rozwój 
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innowacyjnych procesów gospodarowania 
odpadami;

Or. fr

Poprawka 392
Herbert Reul, Edit Herczog, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. zgadza się z Komisją, że energia 
jądrowa w dalszym ciągu odgrywa istotną 
rolę w dostawach energii dla Europy, 
pozostając głównym źródłem wytwarzania 
niskoemisyjnej energii elektrycznej i 
zapewniając istotny wkład w przemianę 
systemu energetycznego w tych państwach 
członkowskich, w których się do niej dąży;

Or. en

Poprawka 393
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. uważa, że w krajobrazie 
zrównoważonej energii i na ścieżce do niej 
nie ma miejsca na niebezpieczne, 
wytwarzające dużo zanieczyszczeń źródła 
energii, szczególnie w długim terminie; z 
tego względu podkreśla, że żadne środki 
finansowe UE nie powinny być 
przeznaczane na budowę nowych 
elektrowni węglowych lub jądrowych;

Or. en
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Poprawka 394
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że zwiększenie 
efektywności energetycznej ułatwiłoby 
zarządzanie sieciami dystrybucji i przesyłu 
energii; dlatego podkreśla, że efektywność 
energetyczna powinna być 
najważniejszym priorytetem w procesie 
modernizacji infrastruktury 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 395
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zdecydowanego 
zwiększenia kwot przeznaczanych na 
działania na rzecz efektywności 
energetycznej w przyszłych wieloletnich 
ramach finansowych;

Or. ro

Poprawka 396
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy) (po śródtytule „Ogólnoświatowe wyzwania w dziedzinie energii”)
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Projekt rezolucji Poprawka

23b. podkreśla, że polityka zagraniczna 
Unii w dziedzinie energii musi być w 
przyszłości kształtowana wspólnie, by 
zapobiec wszelkim działaniom, które 
byłyby sprzeczne z przepisami UE 
dotyczącymi jednolitego rynku energii, 
oraz by wzmocnić pozycję negocjacyjną 
poszczególnych państw członkowskich 
wobec państw trzecich;

Or. de

Poprawka 397
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uznając, że UE działa na arenie 
światowej, przypomina konkluzje Rady ds. 
TTE z listopada 2011 r. w sprawie 
wzmocnienia wymiaru zewnętrznego 
unijnej polityki energetycznej, potrzebę 
szerszego i lepiej skoordynowanego 
unijnego podejścia do stosunków 
międzynarodowych w dziedzinie energii, 
aby stawiać czoła ogólnoświatowym 
wyzwaniom z zakresu energii i zmiany 
klimatu, rozwiązać problemy dotyczące 
konkurencyjności i ucieczki emisji, 
utrzymać i propagować najwyższe normy 
bezpieczeństwa jądrowego, a jednocześnie 
zapewnić bezpieczne, dostępne i 
zróżnicowane dostawy energii;

24. uznając, że UE działa na arenie 
światowej, przypomina konkluzje Rady ds. 
TTE z listopada 2011 r. w sprawie 
wzmocnienia wymiaru zewnętrznego 
unijnej polityki energetycznej, potrzebę 
szerszego i lepiej skoordynowanego 
unijnego podejścia do stosunków 
międzynarodowych w dziedzinie energii;

Or. en
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Poprawka 398
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uznając, że UE działa na arenie 
światowej, przypomina konkluzje Rady ds. 
TTE z listopada 2011 r. w sprawie 
wzmocnienia wymiaru zewnętrznego 
unijnej polityki energetycznej, potrzebę 
szerszego i lepiej skoordynowanego 
unijnego podejścia do stosunków 
międzynarodowych w dziedzinie energii, 
aby stawiać czoła ogólnoświatowym 
wyzwaniom z zakresu energii i zmiany 
klimatu, rozwiązać problemy dotyczące 
konkurencyjności i ucieczki emisji, 
utrzymać i propagować najwyższe normy 
bezpieczeństwa jądrowego, a jednocześnie 
zapewnić bezpieczne, dostępne i 
zróżnicowane dostawy energii;

24. uznając, że UE działa na arenie 
światowej, przypomina konkluzje Rady ds. 
TTE z listopada 2011 r. w sprawie 
wzmocnienia wymiaru zewnętrznego 
unijnej polityki energetycznej, potrzebę 
szerszego i lepiej skoordynowanego 
unijnego podejścia do stosunków 
międzynarodowych w dziedzinie energii, 
aby stawiać czoła ogólnoświatowym 
wyzwaniom z zakresu energii i zmiany 
klimatu, rozwiązać problemy dotyczące 
konkurencyjności i ucieczki emisji, 
utrzymać i propagować najwyższe normy 
bezpieczeństwa jądrowego, a jednocześnie 
zapewnić bezpieczne, dostępne i 
zróżnicowane dostawy energii; 
przypomina, że zmiana klimatu to 
wyzwanie ogólnoświatowe i z tego względu 
dalsze międzynarodowe zobowiązania 
innych krajów, w szczególności będących 
głównymi emitentami dwutlenku węgla, 
powinny być zgodne z długofalową 
polityką UE na rzecz klimatu, aby 
uniknąć ucieczki emisji i negatywnych 
skutków dla konkurencyjności 
europejskiej;

Or. en

Poprawka 399
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. uznając, że UE działa na arenie 
światowej, przypomina konkluzje Rady ds. 
TTE z listopada 2011 r. w sprawie 
wzmocnienia wymiaru zewnętrznego 
unijnej polityki energetycznej, potrzebę 
szerszego i lepiej skoordynowanego 
unijnego podejścia do stosunków 
międzynarodowych w dziedzinie energii, 
aby stawiać czoła ogólnoświatowym 
wyzwaniom z zakresu energii i zmiany 
klimatu, rozwiązać problemy dotyczące 
konkurencyjności i ucieczki emisji, 
utrzymać i propagować najwyższe normy 
bezpieczeństwa jądrowego, a jednocześnie 
zapewnić bezpieczne, dostępne i 
zróżnicowane dostawy energii;

24. uznając, że UE działa na arenie 
światowej, przypomina konkluzje Rady ds. 
TTE z listopada 2011 r. w sprawie 
wzmocnienia wymiaru zewnętrznego 
unijnej polityki energetycznej, potrzebę 
szerszego i lepiej skoordynowanego 
unijnego podejścia do stosunków 
międzynarodowych w dziedzinie energii, 
aby stawiać czoła ogólnoświatowym 
wyzwaniom z zakresu zmiany klimatu i 
energii, rozwiązać problemy dotyczące 
konkurencyjności i ucieczki emisji, 
utrzymać i propagować najwyższe normy 
bezpieczeństwa jądrowego, a jednocześnie 
zapewnić bezpieczne, dostępne i 
zrównoważone dostawy energii;

Or. en

Poprawka 400
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uznając, że UE działa na arenie 
światowej, przypomina konkluzje Rady ds. 
TTE z listopada 2011 r. w sprawie 
wzmocnienia wymiaru zewnętrznego 
unijnej polityki energetycznej, potrzebę 
szerszego i lepiej skoordynowanego 
unijnego podejścia do stosunków 
międzynarodowych w dziedzinie energii, 
aby stawiać czoła ogólnoświatowym 
wyzwaniom z zakresu energii i zmiany 
klimatu, rozwiązać problemy dotyczące 
konkurencyjności i ucieczki emisji, 
utrzymać i propagować najwyższe normy 
bezpieczeństwa jądrowego, a jednocześnie 
zapewnić bezpieczne, dostępne i 
zróżnicowane dostawy energii;

24. uznając, że UE działa na arenie 
światowej, przypomina konkluzje Rady ds. 
TTE z listopada 2011 r. w sprawie 
wzmocnienia wymiaru zewnętrznego 
unijnej polityki energetycznej, potrzebę 
szerszego i lepiej skoordynowanego
unijnego podejścia do stosunków 
międzynarodowych w dziedzinie energii, 
aby stawiać czoła ogólnoświatowym 
wyzwaniom z zakresu energii i zmiany 
klimatu, rozwiązać problemy dotyczące 
konkurencyjności i ucieczki emisji, a 
jednocześnie zapewnić bezpieczne, 
dostępne i zróżnicowane dostawy energii;
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Or. en

Poprawka 401
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uznając, że UE działa na arenie 
światowej, przypomina konkluzje Rady ds. 
TTE z listopada 2011 r. w sprawie 
wzmocnienia wymiaru zewnętrznego 
unijnej polityki energetycznej, potrzebę 
szerszego i lepiej skoordynowanego 
unijnego podejścia do stosunków 
międzynarodowych w dziedzinie energii, 
aby stawiać czoła ogólnoświatowym 
wyzwaniom z zakresu energii i zmiany 
klimatu, rozwiązać problemy dotyczące 
konkurencyjności i ucieczki emisji, 
utrzymać i propagować najwyższe normy 
bezpieczeństwa jądrowego, a jednocześnie 
zapewnić bezpieczne, dostępne i 
zróżnicowane dostawy energii;

24. uznając, że UE działa na arenie 
światowej, a samodzielne działanie może 
nie przynieść wszystkich oczekiwanych 
korzyści, przypomina konkluzje Rady ds. 
TTE z listopada 2011 r. w sprawie 
wzmocnienia wymiaru zewnętrznego 
unijnej polityki energetycznej, potrzebę 
szerszego i lepiej skoordynowanego 
unijnego podejścia do stosunków 
międzynarodowych w dziedzinie energii, 
aby stawiać czoła ogólnoświatowym 
wyzwaniom z zakresu energii i zmiany 
klimatu, rozwiązać problemy dotyczące 
konkurencyjności i ucieczki emisji, 
utrzymać i propagować najwyższe normy 
bezpieczeństwa jądrowego, a jednocześnie 
zapewnić bezpieczne, dostępne i 
zróżnicowane dostawy energii;

Or. en

Poprawka 402
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uznając, że UE działa na arenie 
światowej, przypomina konkluzje Rady ds. 
TTE z listopada 2011 r. w sprawie 
wzmocnienia wymiaru zewnętrznego 
unijnej polityki energetycznej, potrzebę 

24. uznając, że UE działa na arenie 
światowej, a zakładanych celów nie 
można osiągnąć poprzez działania 
samodzielne, przypomina konkluzje Rady 
ds. TTE z listopada 2011 r. w sprawie 



AM\913608PL.doc 91/161 PE496.501v01-00

PL

szerszego i lepiej skoordynowanego 
unijnego podejścia do stosunków 
międzynarodowych w dziedzinie energii, 
aby stawiać czoła ogólnoświatowym 
wyzwaniom z zakresu energii i zmiany 
klimatu, rozwiązać problemy dotyczące 
konkurencyjności i ucieczki emisji, 
utrzymać i propagować najwyższe normy 
bezpieczeństwa jądrowego, a jednocześnie 
zapewnić bezpieczne, dostępne i 
zróżnicowane dostawy energii;

wzmocnienia wymiaru zewnętrznego 
unijnej polityki energetycznej, potrzebę 
szerszego i lepiej skoordynowanego 
unijnego podejścia do stosunków 
międzynarodowych w dziedzinie energii, 
aby stawiać czoła ogólnoświatowym 
wyzwaniom z zakresu energii i zmiany 
klimatu, rozwiązać problemy dotyczące 
konkurencyjności i ucieczki emisji, 
utrzymać i propagować najwyższe normy 
bezpieczeństwa jądrowego, a jednocześnie 
zapewnić bezpieczne, dostępne i 
zróżnicowane dostawy energii;

Or. sl

Poprawka 403
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zwraca się do Komisji o jak 
najszybsze przedłożenie dodatkowej oceny 
zawierającej sugestie dotyczące 
zalecanych działań, które mogą zapobiec 
ryzyku ucieczki emisji spowodowanej 
przeniesieniem produkcji poza UE, 
szczególnie zawierającej ocenę 
dodatkowych scenariuszy w razie podjęcia 
ograniczonych działań ogólnoświatowych 
w zakresie redukcji emisji dwutlenku 
węgla lub ich niepodjęcia;

Or. en

Poprawka 404
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla konieczność 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego UE poprzez alternatywne 
źródła energii oraz zmniejszenia 
zależności od importu; zwraca zatem 
uwagę na fakt, że znaczenia nabiera 
prowadzenie poszukiwań na polach 
naftowych i gazowych w Morzu 
Śródziemnym i Arktyce; jest zdania, że 
należy niezwłocznie opracować politykę 
UE w zakresie odwiertów ropy i gazu na 
morzu, obejmującą wytyczenie 
wyłącznych stref ekonomicznych państw 
UE i odpowiednich krajów trzecich 
zgodnie z Konwencją Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, którą 
podpisały wszystkie państwa członkowskie 
i UE jako taka;

25. zauważa zwiększoną aktywność w 
prowadzeniu poszukiwań na polach
naftowych i gazowych w Morzu 
Śródziemnym i Arktyce; uważa, że UE 
powinna popierać opracowanie 
międzynarodowych ram prawnych 
dotyczących ochrony Wysokiej Arktyki, 
podobnych do ram opracowanych dla 
Antarktyki w Układzie w sprawie 
Antarktyki i protokole o ochronie 
środowiska; w odniesieniu do pozostałych 
części Arktyki położonych w wyłącznych
strefach ekonomicznych państw 
członkowskich UE i Europejskim 
Obszarze Gospodarczym należy 
koniecznie i pilnie włączyć do 
proponowanego rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa działalności w zakresie 
eksploatacji podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego wymogi 
dotyczące wierceń gwarantujące, że 
obszary oddalone nie będą narażone na 
większe ryzyko niż inne obszary, oraz że 
ekstremalne warunki eksploatacji, takie 
jak długotrwałe ciemności, oblodzenie lub 
głęboka woda, zostaną odpowiednio 
uwzględnione w procedurze udzielania 
zezwoleń;

Or. en

Poprawka 405
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla konieczność 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego UE poprzez alternatywne 

25. podkreśla konieczność opracowania 
polityki i środków zapewniających 
niezależność energetyczną UE przy 
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źródła energii oraz zmniejszenia 
zależności od importu; zwraca zatem 
uwagę na fakt, że znaczenia nabiera 
prowadzenie poszukiwań na polach 
naftowych i gazowych w Morzu 
Śródziemnym i Arktyce; jest zdania, że 
należy niezwłocznie opracować politykę
UE w zakresie odwiertów ropy i gazu na 
morzu, obejmującą wytyczenie 
wyłącznych stref ekonomicznych państw 
UE i odpowiednich krajów trzecich 
zgodnie z Konwencją Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, którą 
podpisały wszystkie państwa członkowskie 
i UE jako taka;

jednoczesnym zmniejszeniu w 
międzyczasie importu energii; zwraca 
zatem uwagę na znaczenie przejścia do 
gospodarki opartej nieomal całkowicie na 
odnawialnych źródłach energii i 
efektywności energetycznej, co – zgodnie 
ze scenariuszami – mogłoby zmniejszyć do 
roku 2050 nasz import energii do jednej 
trzeciej (z 75% do 25%); przestrzega przed 
wszelkimi inwestycjami, które mogą 
spowodować trwałe uzależnienie od 
dowolnego paliwa kopalnego i jądrowego;
zwraca się o ustanowienie zakazu 
prowadzenia wydobycia na polach 
naftowych i gazowych w Morzu 
Śródziemnym i Arktyce;

Or. en

Poprawka 406
Fiona Hall, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla konieczność 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego UE poprzez alternatywne 
źródła energii oraz zmniejszenia zależności 
od importu; zwraca zatem uwagę na fakt, 
że znaczenia nabiera prowadzenie 
poszukiwań na polach naftowych i 
gazowych w Morzu Śródziemnym i 
Arktyce; jest zdania, że należy 
niezwłocznie opracować politykę UE w 
zakresie odwiertów ropy i gazu na morzu, 
obejmującą wytyczenie wyłącznych stref 
ekonomicznych państw UE i 
odpowiednich krajów trzecich zgodnie z 
Konwencją Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza, którą podpisały wszystkie 
państwa członkowskie i UE jako taka;

25. podkreśla konieczność 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego UE poprzez alternatywne 
źródła energii oraz zmniejszenia zależności 
od importu poprzez wzrost efektywności 
energetycznej; zwraca zatem uwagę na 
fakt, że znaczenia nabierają ogromne 
europejskie zasoby morskiej energii 
wiatrowej i energii morza, które w 
przyszłości w znacznej mierze przyczynią 
się do zaspokojenia potrzeb 
energetycznych Europy;

Or. en
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Poprawka 407
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla konieczność 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego UE poprzez alternatywne 
źródła energii oraz zmniejszenia zależności 
od importu; zwraca zatem uwagę na fakt, 
że znaczenia nabiera prowadzenie 
poszukiwań na polach naftowych i 
gazowych w Morzu Śródziemnym i 
Arktyce; jest zdania, że należy 
niezwłocznie opracować politykę UE w 
zakresie odwiertów ropy i gazu na morzu, 
obejmującą wytyczenie wyłącznych stref 
ekonomicznych państw UE i 
odpowiednich krajów trzecich zgodnie z 
Konwencją Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza, którą podpisały wszystkie 
państwa członkowskie i UE jako taka;

25. podkreśla konieczność 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego UE poprzez alternatywne 
źródła energii oraz zmniejszenia zależności 
od importu; przyjmuje do wiadomości 
prowadzenie poszukiwań na polach 
naftowych i gazowych w Morzu 
Śródziemnym; zwraca uwagę, że polityka 
UE w zakresie odwiertów ropy i gazu na 
morzu powinna być zgodna z Konwencją 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza;
uważa, że istnieje pilna potrzeba 
opracowania polityki UE na rzecz 
wspierania rozwoju międzynarodowych 
ram prawnych służących ochronie 
regionu Arktyki;

Or. en

Poprawka 408
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla konieczność 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego UE poprzez alternatywne 
źródła energii oraz zmniejszenia 
zależności od importu; zwraca zatem 
uwagę na fakt, że znaczenia nabiera 
prowadzenie poszukiwań na polach 
naftowych i gazowych w Morzu 

25. podkreśla konieczność 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego UE, przede wszystkim
poprzez wspieranie oszczędzania energii i 
odnawialne źródła energii, co – wraz z 
innymi alternatywnymi źródłami energii, 
pozwoli na zmniejszenie zależności od 
importu; zauważa pojawiające się 
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Śródziemnym i Arktyce; jest zdania, że 
należy niezwłocznie opracować politykę 
UE w zakresie odwiertów ropy i gazu na 
morzu, obejmującą wytyczenie 
wyłącznych stref ekonomicznych państw 
UE i odpowiednich krajów trzecich 
zgodnie z Konwencją Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, którą 
podpisały wszystkie państwa członkowskie 
i UE jako taka;

zainteresowanie prowadzeniem 
poszukiwań na polach naftowych i 
gazowych w Morzu Śródziemnym i 
Arktyce; jest zdania, że należy 
niezwłocznie opracować politykę UE w 
zakresie odwiertów ropy i gazu na morzu, 
podkreślającą zagrożenia dla środowiska 
naturalnego i obejmującą wytyczenie 
wyłącznych stref ekonomicznych państw 
UE i odpowiednich państw trzecich
zgodnie z Konwencją Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, którą 
podpisały wszystkie państwa członkowskie 
i UE jako taka;

Or. en

Poprawka 409
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla konieczność 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego UE poprzez alternatywne 
źródła energii oraz zmniejszenia zależności 
od importu; zwraca zatem uwagę na fakt, 
że znaczenia nabiera prowadzenie 
poszukiwań na polach naftowych i 
gazowych w Morzu Śródziemnym i 
Arktyce; jest zdania, że należy 
niezwłocznie opracować politykę UE w 
zakresie odwiertów ropy i gazu na morzu, 
obejmującą wytyczenie wyłącznych stref 
ekonomicznych państw UE i odpowiednich 
krajów trzecich zgodnie z Konwencją 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 
którą podpisały wszystkie państwa 
członkowskie i UE jako taka;

25. podkreśla konieczność 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego i ostatecznej 
samowystarczalności energetycznej UE 
poprzez alternatywne lub wewnętrzne 
źródła energii oraz zmniejszenia zależności 
od importu; zwraca zatem uwagę na fakt, 
że znaczenia nabiera prowadzenie 
poszukiwań na polach naftowych i 
gazowych w Morzu Śródziemnym i 
Arktyce; jest zdania, że należy 
niezwłocznie opracować kompleksową 
politykę UE w zakresie odwiertów ropy i 
gazu na morzu, obejmującą wytyczenie 
wyłącznych stref ekonomicznych państw 
UE i odpowiednich państw trzecich 
zgodnie z Konwencją Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, którą 
podpisały wszystkie państwa członkowskie 
i UE jako taka;
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Or. en

Poprawka 410
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla konieczność 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego UE poprzez alternatywne 
źródła energii oraz zmniejszenia zależności 
od importu; zwraca zatem uwagę na fakt, 
że znaczenia nabiera prowadzenie 
poszukiwań na polach naftowych i 
gazowych w Morzu Śródziemnym i 
Arktyce; jest zdania, że należy 
niezwłocznie opracować politykę UE w 
zakresie odwiertów ropy i gazu na morzu, 
obejmującą wytyczenie wyłącznych stref 
ekonomicznych państw UE i odpowiednich 
krajów trzecich zgodnie z Konwencją 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 
którą podpisały wszystkie państwa 
członkowskie i UE jako taka;

25. podkreśla konieczność 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego UE poprzez alternatywne 
źródła energii oraz zmniejszenia zależności 
od importu; zwraca zatem uwagę na fakt, 
że znaczenia nabiera prowadzenie 
poszukiwań na polach naftowych i 
gazowych w Morzu Śródziemnym; jest 
zdania, że należy niezwłocznie opracować 
politykę UE w zakresie odwiertów ropy i 
gazu na morzu, obejmującą wytyczenie 
wyłącznych stref ekonomicznych państw 
UE i odpowiednich państw trzecich 
zgodnie z Konwencją Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, którą 
podpisały wszystkie państwa członkowskie 
i UE jako taka;

Or. sl

Poprawka 411
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla konieczność 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego UE poprzez alternatywne 
źródła energii oraz zmniejszenia zależności 
od importu; zwraca zatem uwagę na fakt, 
że znaczenia nabiera prowadzenie 

25. podkreśla konieczność 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego UE poprzez alternatywne 
źródła energii oraz zmniejszenia zależności 
od importu; zwraca zatem uwagę na fakt, 
że znaczenia nabiera prowadzenie 
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poszukiwań na polach naftowych i 
gazowych w Morzu Śródziemnym i 
Arktyce; jest zdania, że należy 
niezwłocznie opracować politykę UE w 
zakresie odwiertów ropy i gazu na morzu, 
obejmującą wytyczenie wyłącznych stref 
ekonomicznych państw UE i odpowiednich 
krajów trzecich zgodnie z Konwencją 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 
którą podpisały wszystkie państwa 
członkowskie i UE jako taka;

poszukiwań na polach naftowych i 
gazowych w Morzu Śródziemnym, Morzu 
Czarnym i Arktyce; jest zdania, że należy 
niezwłocznie opracować politykę UE w 
zakresie odwiertów ropy i gazu na morzu, 
obejmującą wytyczenie wyłącznych stref 
ekonomicznych państw UE i odpowiednich 
państw trzecich zgodnie z Konwencją 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 
którą podpisały wszystkie państwa 
członkowskie i UE jako taka;

Or. ro

Poprawka 412
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. nalega na zachowanie ogromnej 
ostrożności przy rozważaniu wierceń w 
regionie Arktyki; uwzględniając bardzo 
delikatny i niezastąpiony charakter 
obszarów, zwłaszcza w Wysokiej Arktyce, 
nie należy prowadzić żadnych wierceń, 
dopóki szczegółowe i naukowe analizy 
ryzyka nie pokażą, że możliwe jest 
uniknięcie ryzyka wystąpienia wszystkich 
rodzajów zagrożeń dla środowiska 
naturalnego;

Or. en

Poprawka 413
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

25a. zwraca się do Komisji o rozszerzenie 
planu działania w zakresie energii do 
roku 2050, aby uwzględnić kraje 
Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, 
ponieważ te kraje i UE dążą do w pełni 
zintegrowanego wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej i gazu oraz stosują 
dorobek prawny UE w dziedzinie energii;

Or. en

Poprawka 414
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że przyznanie praw do 
licencji na odwierty oraz wytyczenie 
wyłącznych stref ekonomicznych stanie się 
źródłem napięć w relacjach z krajami
trzecimi oraz że UE powinna utrzymać 
silną pozycję polityczną w tej kwestii; 
zaznacza, że kwestię energii należy 
wykorzystywać jako siłę sprzyjającą 
pokojowi, współpracy i stabilności;

26. podkreśla, że przyznanie praw do 
licencji na odwierty oraz wytyczenie 
wyłącznych stref ekonomicznych stanie się 
źródłem napięć w relacjach z państwami
trzecimi oraz że UE powinna dążyć do 
uniknięcia sporów poprzez stosowanie 
strategii prawnej ochrony środowiska 
naturalnego na mocy prawa 
międzynarodowego; zaznacza, że kwestię 
energii należy wykorzystywać jako siłę 
sprzyjającą integralności ekologicznej 
Arktyki, pokojowi, współpracy i 
stabilności;

Or. en

Poprawka 415
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 26
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Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że przyznanie praw do 
licencji na odwierty oraz wytyczenie 
wyłącznych stref ekonomicznych stanie się 
źródłem napięć w relacjach z krajami
trzecimi oraz że UE powinna utrzymać 
silną pozycję polityczną w tej kwestii; 
zaznacza, że kwestię energii należy 
wykorzystywać jako siłę sprzyjającą 
pokojowi, współpracy i stabilności;

26. podkreśla, że przyznanie praw do 
licencji na odwierty oraz wytyczenie 
wyłącznych stref ekonomicznych stanie się 
źródłem napięć w relacjach z państwami
trzecimi oraz że UE powinna utrzymać 
silną pozycję polityczną w tej kwestii oraz 
stworzyć trwałe ramy prawne dla unikania 
takich napięć; podkreśla, że energia 
powinna być wykorzystywana jako siła 
napędzająca do pokoju, współpracy, 
bezpieczeństwa energetycznego, 
zrównoważonego wzrostu i stabilności;

Or. en

Poprawka 416
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że przyznanie praw do 
licencji na odwierty oraz wytyczenie 
wyłącznych stref ekonomicznych stanie się 
źródłem napięć w relacjach z krajami
trzecimi oraz że UE powinna utrzymać 
silną pozycję polityczną w tej kwestii;
zaznacza, że kwestię energii należy 
wykorzystywać jako siłę sprzyjającą 
pokojowi, współpracy i stabilności;

26. podkreśla, że przyznanie praw do 
licencji na odwierty oraz wytyczenie 
wyłącznych stref ekonomicznych stanie się 
źródłem napięć w relacjach z państwami
trzecimi, zaznacza, że kwestię energii 
należy wykorzystywać jako siłę 
sprzyjającą pokojowi, zrównoważonemu 
wzrostowi, współpracy i stabilności;

Or. en

Poprawka 417
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. odnotowuje znaczenie szeroko 
zakrojonej współpracy w regionie 
arktycznym, zwłaszcza pomiędzy krajami 
leżącymi w obszarze euroatlantyckim; 
apeluje zatem do Komisji o 
przeprowadzenie całościowej oceny 
korzyści i zagrożeń obecności UE w 
regionie Artktyki;

27. odnotowuje znaczenie szeroko 
zakrojonej współpracy w regionie 
arktycznym, zwłaszcza pomiędzy krajami 
leżącymi w obszarze euroatlantyckim; 
apeluje zatem do Komisji o 
przeprowadzenie całościowej oceny 
korzyści i zagrożeń obecności UE w 
regionie Arktyki, w tym rozważenia 
strategii prawnej ochrony środowiska 
naturalnego na mocy prawa 
międzynarodowego w odniesieniu do 
niezamieszkałych obszarów Wysokiej 
Arktyki, leżących wokół bieguna 
północnego, zgodnie z Protokołem o 
ochronie środowiska do Układu w sprawie 
Antarktyki, oraz wspierania 
międzynarodowej współpracy naukowej w 
regionie Arktyki;

Or. en

Poprawka 418
Fiona Hall, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. odnotowuje znaczenie szeroko 
zakrojonej współpracy w regionie 
arktycznym, zwłaszcza pomiędzy krajami 
leżącymi w obszarze euroatlantyckim; 
apeluje zatem do Komisji o 
przeprowadzenie całościowej oceny 
korzyści i zagrożeń obecności UE w 
regionie Artktyki;

27. odnotowuje znaczenie szeroko 
zakrojonej współpracy w regionie 
arktycznym oraz potrzebę uzgodnienia 
specjalnego systemu, aby należycie 
uwzględnić środowiskową podatność tego 
regionu, zwłaszcza pomiędzy krajami 
leżącymi w obszarze euroatlantyckim; 
apeluje zatem do Komisji o 
przeprowadzenie całościowej oceny 
korzyści i zagrożeń obecności UE w 
regionie Arktyki;

Or. en
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Poprawka 419
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. wzywa do tego, by plan działania w 
zakresie energii UE-Rosja oparty został 
na zasadach obopólnego poszanowania i 
wzajemności, stanowiących podstawę 
przepisów Światowej Organizacji Handlu, 
Traktatu karty energetycznej i trzeciego 
pakietu energetycznego; wzywa Komisję 
do wdrożenia i skutecznego wykonywania 
unijnych przepisów w zakresie 
konkurencji w stosunku do wszystkich 
przedsiębiorstw sektora energetycznego 
działających na obszarze Unii; z 
zadowoleniem przyjmuje w związku z tym 
niedawno przeprowadzone dochodzenie w 
sprawie antykonkurencyjnego 
zachowania Gazpromu i ubolewa nad 
politycznie umotywowanym dekretem 
Federacji Rosyjskiej zakazującym swym 
przedsiębiorstwom energetycznym 
współpracy z instytucjami UE;

Or. en

Poprawka 420
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. wzywa Komisję do opracowania 
wyczerpującego zestawu krótko-, średnio-
i długoterminowych priorytetów w 
zakresie polityki energetycznej w ramach 
stosunków z krajami sąsiadującymi, w 
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celu ustanowienia wspólnego obszaru 
prawnego na podstawie opartych o 
dorobek prawny zasad i norm rynku 
wewnętrznego; podkreśla znaczenie 
dalszego rozszerzania Europejskiej 
Wspólnoty Energetycznej oraz 
ustanowienia prawnych mechanizmów 
kontroli w celu zajęcia się wadliwym 
wdrażaniem dorobku prawnego;

Or. en

Poprawka 421
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. podkreśla, że dywersyfikacja 
powinna oznaczać nowe, niepochodzące z 
Rosji źródła ropy, gazu i energii 
elektrycznej dla tych państw 
członkowskich, które w zbyt dużym 
stopniu uzależnione są od tego 
pojedynczego dostawcy; podkreśla, że 
wprawdzie rosyjski gaz stanowi jedynie 
24% gazu wykorzystywanego w całej UE, 
to w przypadku dwunastu z 27 państw 
członkowskich udział tego gazu kształtuje 
się na poziomie od 48% do 100% i tym 
samym ma bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo energetyczne Unii;

Or. en

Poprawka 422
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

27b. przypomina Komisji, że polityka 
energetyczna UE musi odpowiadać innym 
priorytetowym obszarom polityki Unii, w 
tym bezpieczeństwu, polityce zagranicznej, 
sąsiedzkiej, handlowej i na rzecz rozwoju, 
aby zapewnić skuteczność tej polityki 
energetycznej, a także spójność i 
wiarygodność unijnej polityki 
zagranicznej;

Or. en

Poprawka 423
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla znaczenie zacieśnienia 
współpracy i dialogu z innymi 
strategicznymi partnerami w dziedzinie 
energetyki; zwraca uwagę na to, jak ważne 
jest, by UE mówiła jednym głosem w 
kontaktach z krajami trzecimi w sprawach 
związanych z energią; podkreśla rolę 
Komisji w koordynowaniu i wspieraniu 
działań państw członkowskich;

28. podkreśla znaczenie zacieśnienia 
współpracy i dialogu z innymi 
strategicznymi partnerami w dziedzinie 
energetyki; wzywa do ściślejszej 
współpracy Rady, Komisji i ESDZ w 
sposób, który umożliwi im wspólne 
zabieranie głosu i działanie w kwestiach 
dotyczących zewnętrznej polityki 
energetycznej oraz koordynowanie działań 
państw członkowskich, podkreśla potrzebę 
ustanowienia jednostki ds. polityki 
energetycznej w ESDZ oraz 
zaangażowania delegatur UE w 
prowadzenie lokalnej dyplomacji 
energetycznej, przypomina, że Parlament 
Europejski powinien nadal być regularnie 
informowany o rozwoju sytuacji w tej 
dziedzinie.

Or. en
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Poprawka 424
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla znaczenie zacieśnienia 
współpracy i dialogu z innymi 
strategicznymi partnerami w dziedzinie 
energetyki; zwraca uwagę na to, jak ważne 
jest, by UE mówiła jednym głosem w 
kontaktach z krajami trzecimi w sprawach 
związanych z energią; podkreśla rolę 
Komisji w koordynowaniu i wspieraniu 
działań państw członkowskich;

28. podkreśla znaczenie zacieśnienia 
współpracy i dialogu z innymi 
strategicznymi partnerami w dziedzinie 
energetyki; uważa, że rosnący wpływ 
wyłaniających się gospodarek na 
ogólnoświatowych rynkach energii, a 
także wzrost ich popytu na energię 
sprawia, że dla Unii sprawą o 
fundamentalnym znaczeniu jest 
nawiązanie kompleksowej współpracy z 
tymi partnerami we wszystkich obszarach 
związanych z energetyką; zwraca uwagę 
na to, jak ważne jest, by UE mówiła 
jednym głosem w kontaktach z państwami
trzecimi w sprawach związanych z energią; 
podkreśla rolę Komisji w koordynowaniu i 
wspieraniu działań państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 425
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla znaczenie zacieśnienia 
współpracy i dialogu z innymi 
strategicznymi partnerami w dziedzinie 
energetyki; zwraca uwagę na to, jak ważne 
jest, by UE mówiła jednym głosem w 
kontaktach z krajami trzecimi w sprawach 
związanych z energią; podkreśla rolę 
Komisji w koordynowaniu i wspieraniu 
działań państw członkowskich;

28. podkreśla znaczenie zacieśnienia 
współpracy i dialogu z innymi 
strategicznymi partnerami w dziedzinie 
energetyki; zwraca uwagę na znaczenie 
przyjęcia przez państwa członkowskie 
podejścia wspólnotowego w ich 
stosunkach z państwami trzecimi w 
sprawach związanych z energią;
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Or. nl

Poprawka 426
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla znaczenie zacieśnienia 
współpracy i dialogu z innymi 
strategicznymi partnerami w dziedzinie 
energetyki; zwraca uwagę na to, jak ważne 
jest, by UE mówiła jednym głosem w 
kontaktach z krajami trzecimi w sprawach 
związanych z energią; podkreśla rolę 
Komisji w koordynowaniu i wspieraniu 
działań państw członkowskich;

28. podkreśla znaczenie zacieśnienia 
współpracy i dialogu z innymi 
strategicznymi partnerami w dziedzinie 
energetyki; zwraca uwagę na to, jak ważne 
jest, by UE mówiła jednym głosem w 
kontaktach z państwami trzecimi w 
sprawach związanych z energią; podkreśla 
rolę Komisji w koordynowaniu i 
wspieraniu działań państw członkowskich; 
zauważa, że w długim okresie Unia 
Europejska musi zacieśnić koordynację w 
zakresie zakupu energii od państw 
trzecich;

Or. en

Poprawka 427
Niki Tzavela, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. podkreśla, że niemożliwe będą 
kompromisy w zakresie bezpieczeństwa i 
ochrony zarówno tradycyjnych (np. 
jądrowych), jak i nowych źródeł energii 
(np. ropa i gaz ze źródeł 
niekonwencjonalnych) oraz uważa, że UE 
powinna nadal podejmować wysiłki na 
rzecz wzmocnienia ram bezpieczeństwa i 
ochrony oraz objąć wiodącą rolę w 
międzynarodowych wysiłkach w tej 
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dziedzinie;

Or. en

Poprawka 428
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 28 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28b. podkreśla, że ponieważ państwa 
członkowskie rozpoczynają łączenie i 
integrację swoich rynków krajowych 
poprzez inwestycje w infrastrukturę i 
przyjęcie wspólnych regulacji, należy 
także podejmować ciągłe działania na 
rzecz współpracy z Rosją w celu 
określenia kreatywnych i wzajemnie 
akceptowalnych środków mających na 
celu zmniejszanie rozbieżności pomiędzy 
oboma rynkami energii;

Or. en

Poprawka 429
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. podkreśla, że w związku z 
dokonującym się obecnie przesunięciem 
dostaw energii w stronę gospodarek 
rozwijających się, UE powinna podjąć 
intensywny dialog i współpracę z krajami 
BRICS w zakresie efektywności 
energetycznej, odnawialnych źródeł 
energii, czystego węgla, CCS, 
inteligentnych sieci, badań nad syntezą 
jądrową i bezpieczeństwa nuklearnego;
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UE powinna również przyjąć jasną 
politykę współpracy z tymi krajami w 
zakresie badań i innowacji w sektorze 
energii;

Or. en

Poprawka 430
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że konieczne jest 
dalsze usprawnienie ETS; zaznacza, że 
wszelkie zmiany w ETS wymagałyby 
dokładnej oceny ich wpływu na ceny 
energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

29. uznaje, że ETS może być skutecznym 
instrumentem ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych; w tym kontekście wzywa 
Komisję, aby bez zwłoki przedstawiła 
strukturalne środki mające na celu 
wzmocnienie ETS, oraz ponawia swój apel 
o wycofanie co najmniej 1,4 miliarda 
uprawnień do emisji w ramach ETS, aby 
utrzymać zachęty do inwestowania w 
działania na rzecz efektywności 
energetycznej i w odnawialne źródła 
energii; wyraża pogląd, że poleganie 
wyłącznie na ETS w celu przekształcenia 
naszego systemu energetycznego 
wymagałoby wysokiej ceny dwutlenku
węgla, co mogłoby zwiększyć ryzyko 
ucieczki emisji; uważa w związku z tym, że 
konieczne są dodatkowe środki 
wspierające efektywność energetyczną i 
energię ze źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 431
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że konieczne jest 
dalsze usprawnienie ETS; zaznacza, że 
wszelkie zmiany w ETS wymagałyby 
dokładnej oceny ich wpływu na ceny 
energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

29. Uznaje, że ETS jest kluczowym, choć 
nie jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że pilnie 
potrzebne jest dalsze usprawnienie ETS; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
będący pierwszym krokiem wniosek 
Komisji dotyczący zmiany profilu 
prowadzenia aukcji; zaleca podjęcie 
reform strukturalnych w celu trwałego 
rozwiązania problemu nadmiernej 
podaży; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

Or. en

Poprawka 432
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że konieczne jest 
dalsze usprawnienie ETS; zaznacza, że 
wszelkie zmiany w ETS wymagałyby 
dokładnej oceny ich wpływu na ceny
energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

29. uznaje, że ETS jest obecnie głównym, 
choć nie jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych 
i propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że pilnie 
potrzebne jest dalsze usprawnienie ETS
dla ustabilizowania ceny uprawnień do 
emisji oraz wysłania prawidłowych 
sygnałów do podmiotów inwestujących w 
technologie niskoemisyjne; dostrzega 
pilną potrzebę podjęcia strukturalnej 
reformy ETS, aby rozwiązać problem 
nadmiernej podaży uprawnień; zaznacza, 
że wszelkie zmiany w ETS wymagają 
kompleksowej oceny ich wpływu na 
inwestycje niskoemisyjne, cenę energii 



AM\913608PL.doc 109/161 PE496.501v01-00

PL

elektrycznej oraz na konkurencyjność 
przemysłu UE; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

Or. en

Poprawka 433
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że konieczne jest
dalsze usprawnienie ETS; zaznacza, że 
wszelkie zmiany w ETS wymagałyby 
dokładnej oceny ich wpływu na ceny 
energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że każde dalsze 
usprawnienie lub zmiana w ETS musi 
odnosić się do systemu po roku 2020 i 
wymagałyby dokładnej oceny ich wpływu 
na ceny energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu; wzywa Komisję, w kontekście 
dalszego otwarcia wewnętrznych rynków 
energii elektrycznej w UE, bez narażania 
obecnych celów ETS, do zbadania 
również nowych schematów rynku energii 
elektrycznej, aby zapobiec 
niedopuszczalnie wysokim cenom 
rynkowym spowodowanym przeniesieniem 
ceny uprawnień do emisji; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, by 
ułatwiały europejskiemu przemysłowi 
rozwój innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych;

Or. en

Poprawka 434
Lambert van Nistelrooij
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Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że konieczne jest 
dalsze usprawnienie ETS; zaznacza, że 
wszelkie zmiany w ETS wymagałyby 
dokładnej oceny ich wpływu na ceny 
energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

29. uznaje, że prawidłowo funkcjonujący 
ETS jest w stanie zapewnić zachęty do 
inwestowania w odnawialne źródła 
energii; zauważa, że konieczne jest dalsze 
strukturalne usprawnienie ETS; zaznacza, 
że zmiany w ETS wymagałyby dokładnej 
oceny ich wpływu na ceny energii 
elektrycznej oraz na konkurencyjność 
energochłonnych gałęzi przemysłu; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, by 
ułatwiały europejskiemu przemysłowi 
rozwój innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych i zachęcały do niego;

Or. nl

Poprawka 435
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że konieczne jest 
dalsze usprawnienie ETS; zaznacza, że 
wszelkie zmiany w ETS wymagałyby 
dokładnej oceny ich wpływu na ceny 
energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

29. uznaje, że ETS jest ważnym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w trwałe 
technologie; zauważa, że konieczne jest 
dalsze usprawnienie ETS; zaznacza, że 
jedynie strukturalne zmiany w ETS 
wymagałyby dokładnej oceny skutków 
społecznych, ekologicznych i 
gospodarczych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych, 
bezpiecznych i zrównoważonych
rozwiązań technologicznych; wzywa 
Komisję do przedstawienia środków 
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strukturalnych służących wzmocnieniu 
ETS, jak uczyniły Rada i Parlament w 
dyrektywie w sprawie efektywności 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 436
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że konieczne jest 
dalsze usprawnienie ETS; zaznacza, że 
wszelkie zmiany w ETS wymagałyby 
dokładnej oceny ich wpływu na ceny 
energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że ETS został 
utworzony jako rynkowy sposób 
ograniczenia emisji i należy mu umożliwić 
funkcjonowanie w tym celu; zaznacza, że 
wszelkie zmiany w ETS wymagałyby 
dokładnej oceny ich wpływu na ceny 
energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

Or. en

Poprawka 437
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
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ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że konieczne jest 
dalsze usprawnienie ETS; zaznacza, że 
wszelkie zmiany w ETS wymagałyby 
dokładnej oceny ich wpływu na ceny 
energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że konieczne jest 
dalsze usprawnienie ETS w celu 
znacznego wzmocnienia rynkowych 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne i ich stosowania; zaznacza, 
że wszelkie zmiany w ETS wymagałyby 
dokładnej oceny ich wpływu na ceny 
energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

Or. en

Poprawka 438
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że konieczne jest 
dalsze usprawnienie ETS; zaznacza, że 
wszelkie zmiany w ETS wymagałyby 
dokładnej oceny ich wpływu na ceny 
energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w bezpieczne i 
trwałe technologie niskoemisyjne; 
zauważa, że konieczne jest dalsze 
usprawnienie ETS; zaznacza, że wszelkie 
strukturalne zmiany w ETS wymagałyby 
dokładnej oceny ich skutków 
ekologicznych, gospodarczych i 
społecznych oraz ich wpływu na ceny 
energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych, 
bezpiecznych i zrównoważonych
rozwiązań technologicznych;

Or. en
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Poprawka 439
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że konieczne jest 
dalsze usprawnienie ETS; zaznacza, że 
wszelkie zmiany w ETS wymagałyby 
dokładnej oceny ich wpływu na ceny 
energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że konieczne jest 
dalsze usprawnienie ETS w celu 
ograniczenia emisji oraz zachęcenia do 
inwestowania w technologie 
niskoemisyjne; zaznacza, że wszelkie 
zmiany w ETS wymagałyby dokładnej 
oceny ich wpływu na ceny energii 
elektrycznej oraz na konkurencyjność 
energochłonnych gałęzi przemysłu; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, by 
ułatwiały europejskiemu przemysłowi 
rozwój innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych;

Or. en

Poprawka 440
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że konieczne jest 
dalsze usprawnienie ETS; zaznacza, że 
wszelkie zmiany w ETS wymagałyby 
dokładnej oceny ich wpływu na ceny 

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że konieczne jest 
dalsze usprawnienie ETS, albo w 
przeciwnym razie zostanie on zastąpiony 
środkami alternatywnymi; zaznacza, że 
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energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

wszelkie zmiany w ETS wymagałyby 
dokładnej oceny ich wpływu na ceny 
energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

Or. de

Poprawka 441
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że konieczne jest 
dalsze usprawnienie ETS; zaznacza, że 
wszelkie zmiany w ETS wymagałyby 
dokładnej oceny ich wpływu na ceny 
energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej; 
zauważa, że konieczne jest dalsze 
usprawnienie ETS; zaznacza, że wszelkie 
zmiany w ETS wymagałyby dokładnej 
oceny ich wpływu na ceny energii 
elektrycznej oraz na konkurencyjność 
energochłonnych gałęzi przemysłu; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, by 
ułatwiały europejskiemu przemysłowi 
rozwój innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych;

Or. pl

Poprawka 442
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że konieczne jest 
dalsze usprawnienie ETS; zaznacza, że 
wszelkie zmiany w ETS wymagałyby 
dokładnej oceny ich wpływu na ceny 
energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

29. uznaje, że ETS jest głównym, choć nie 
jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu emisji przemysłowej i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; zauważa, że konieczne jest 
dalsze usprawnienie ETS; zaznacza, że 
wszelkie zmiany w ETS wymagałyby 
dokładnej oceny ich wpływu na ceny 
energii elektrycznej oraz na 
konkurencyjność energochłonnych gałęzi 
przemysłu w każdym państwie 
członkowskim; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ułatwiały europejskiemu 
przemysłowi rozwój innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

Or. pl

Poprawka 443
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29α. wzywa Komisję do przyjęcia 
jednolitej polityki dotyczącej gałęzi 
przemysłu UE, które są zagrożone 
kosztami pośredniej emisji dwutlenku 
węgla, oraz zapobieżenia powiększaniu się 
różnic między wrażliwymi sektorami 
energii działającymi w zdrowych 
gospodarkach a tymi, które działają w 
państwach członkowskich odczuwających 
skutki kryzysu zadłużenia;

Or. el

Poprawka 444
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. podkreśla, że zdolność gleb i lasów do 
pochłaniania dwutlenku węgla odgrywa 
istotną rolę w zmniejszaniu stężenia CO2 
w atmosferze i powinna być również 
uwzględniana z dalszym rozwoju ETS w 
przyszłości;

Or. en

Poprawka 445
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. uważa, że konieczne jest 
długoterminowe ustabilizowanie ceny 
uprawnień do emisji, na znacznie 
wyższym poziomie niż obecnie;

Or. en

Poprawka 446
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; jest 
zdania, że dyplomacja klimatyczna 
powinna podlegać Europejskiej Służbie 

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; 
podkreśla, że UE musi sobie zdawać 
sprawę z konsekwencji ewentualnego 
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Działań Zewnętrznych (ESDZ); podkreśla, 
że UE musi sobie zdawać sprawę z 
konsekwencji ewentualnego zaniechania 
zawarcia globalnego porozumienia w 
sprawie klimatu;

zaniechania zawarcia globalnego 
porozumienia w sprawie klimatu, ale 
podkreśla, że UE musi w każdym razie 
podejmować działania w zakresie zmiany 
klimatu dla ograniczenia kosztów, 
zapewniania korzyści dla środowiska 
naturalnego, szans zatrudnienia i korzyści 
dla przemysłu wynikających z roli 
pioniera;

Or. en

Poprawka 447
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; jest 
zdania, że dyplomacja klimatyczna 
powinna podlegać Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych (ESDZ); podkreśla, 
że UE musi sobie zdawać sprawę z 
konsekwencji ewentualnego zaniechania 
zawarcia globalnego porozumienia w 
sprawie klimatu;

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; 
podkreśla, że UE musi sobie zdawać 
sprawę z konsekwencji ewentualnego 
zaniechania zawarcia globalnego 
porozumienia w sprawie klimatu; 
podkreśla, że UE musi podejmować 
działania w zakresie zmiany klimatu bez 
względu na zawarcie globalnego 
porozumienia w sprawie klimatu, ze 
względu na zmniejszenie kosztów paliwa 
kopalnego oraz istotne korzyści związane z 
wspieraniem odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 448
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 30
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Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; jest 
zdania, że dyplomacja klimatyczna 
powinna podlegać Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych (ESDZ);
podkreśla, że UE musi sobie zdawać 
sprawę z konsekwencji ewentualnego 
zaniechania zawarcia globalnego 
porozumienia w sprawie klimatu;

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu;

Or. en

Poprawka 449
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; jest 
zdania, że dyplomacja klimatyczna 
powinna podlegać Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych (ESDZ); podkreśla, 
że UE musi sobie zdawać sprawę z 
konsekwencji ewentualnego zaniechania 
zawarcia globalnego porozumienia w 
sprawie klimatu;

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; zwraca 
uwagę, że w tej sprawie skuteczne może 
być jedynie porozumienie wiążące w skali 
ogólnoświatowej, a dalsze jednostronne 
działania będą osłabiać konkurencyjność 
przemysłu unijnego; jest zdania, że 
dyplomacja klimatyczna powinna podlegać 
Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych (ESDZ); podkreśla, że UE 
musi sobie zdawać sprawę z konsekwencji 
ewentualnego zaniechania zawarcia 
globalnego porozumienia w sprawie 
klimatu;

Or. de
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Poprawka 450
Fiona Hall, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; jest 
zdania, że dyplomacja klimatyczna 
powinna podlegać Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych (ESDZ); podkreśla, 
że UE musi sobie zdawać sprawę z 
konsekwencji ewentualnego zaniechania 
zawarcia globalnego porozumienia w 
sprawie klimatu;

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; 
podkreśla, że UE musi rozumieć
ostateczne konsekwencje ewentualnego 
zaniechania zawarcia globalnego 
porozumienia w sprawie klimatu i dlatego 
musi doprowadzić obecnie powolny proces 
negocjacji do ambitnego porozumienia 
międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 451
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; jest 
zdania, że dyplomacja klimatyczna 
powinna podlegać Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych (ESDZ); podkreśla, 
że UE musi sobie zdawać sprawę z 
konsekwencji ewentualnego zaniechania 
zawarcia globalnego porozumienia w 
sprawie klimatu;

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; 
podkreśla, że UE musi sobie zdawać 
sprawę z konsekwencji ewentualnego 
zaniechania zawarcia globalnego 
porozumienia w sprawie klimatu;

Or. en
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Poprawka 452
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; jest 
zdania, że dyplomacja klimatyczna 
powinna podlegać Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych (ESDZ); podkreśla, 
że UE musi sobie zdawać sprawę z 
konsekwencji ewentualnego zaniechania 
zawarcia globalnego porozumienia w 
sprawie klimatu;

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; jest 
zdania, że dyplomacja klimatyczna 
powinna podlegać Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych (ESDZ); podkreśla, 
że UE musi sobie zdawać sprawę z 
konsekwencji ewentualnego zaniechania 
zawarcia globalnego porozumienia w 
sprawie klimatu; z tego względu ubolewa, 
że w planie działania nie przedstawiono 
scenariusza, w którym nie udaje się 
osiągnąć takiego porozumienia; zwraca 
uwagę na niebezpieczeństwo ucieczki 
emisji;

Or. en

Poprawka 453
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; jest 
zdania, że dyplomacja klimatyczna 
powinna podlegać Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych (ESDZ); podkreśla, 
że UE musi sobie zdawać sprawę z 
konsekwencji ewentualnego zaniechania 
zawarcia globalnego porozumienia w 
sprawie klimatu;

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; jest 
zdania, że Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) powinna przyczynić 
się do wzmocnienia unijnej polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu;
podkreśla, że UE musi sobie zdawać 
sprawę z konsekwencji ewentualnego 
zaniechania zawarcia globalnego 
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porozumienia w sprawie klimatu;

Or. en

Poprawka 454
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; jest 
zdania, że dyplomacja klimatyczna 
powinna podlegać Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych (ESDZ); podkreśla, 
że UE musi sobie zdawać sprawę z 
konsekwencji ewentualnego zaniechania 
zawarcia globalnego porozumienia w 
sprawie klimatu;

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; jest 
zdania, że dyplomacja klimatyczna 
powinna podlegać Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych (ESDZ); podkreśla, 
że UE musi sobie zdawać sprawę z 
konsekwencji ewentualnego zaniechania 
zawarcia globalnego porozumienia w 
sprawie klimatu oraz uwzględnić je w 
ramach polityki opracowywanej do 2030 
r. i dalej do 2050 r.;

Or. en

Uzasadnienie

UE powinna nie tylko zdawać sobie z nich sprawę, ale również być na nie przygotowaną w 
razie fiaska negocjacji globalnego porozumienia w sprawie klimatu.

Poprawka 455
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
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porozumieniem w sprawie klimatu; jest 
zdania, że dyplomacja klimatyczna 
powinna podlegać Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych (ESDZ); podkreśla, 
że UE musi sobie zdawać sprawę z 
konsekwencji ewentualnego zaniechania 
zawarcia globalnego porozumienia w 
sprawie klimatu;

porozumieniem w sprawie klimatu; jest 
zdania, że dyplomacja klimatyczna 
powinna podlegać Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych (ESDZ); podkreśla, 
że UE musi sobie zdawać sprawę z 
konsekwencji ewentualnego zaniechania 
zawarcia globalnego porozumienia w 
sprawie klimatu, zaś w szczególności brak 
takiego porozumienia może oznaczać 
nasilenie zjawiska ucieczki emisji i 
związany z tym wzrost emisji globalnych;

Or. pl

Poprawka 456
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; jest 
zdania, że dyplomacja klimatyczna 
powinna podlegać Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych (ESDZ); podkreśla, 
że UE musi sobie zdawać sprawę z 
konsekwencji ewentualnego zaniechania 
zawarcia globalnego porozumienia w 
sprawie klimatu;

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; jest 
zdania, że dyplomacja klimatyczna 
powinna podlegać Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych (ESDZ); podkreśla, 
że UE musi sobie zdawać sprawę z 
konsekwencji ewentualnego zaniechania 
zawarcia globalnego porozumienia w 
sprawie klimatu i jego skutków dla unijnej 
polityki przeciwdziałania zmianie klimatu 
i polityki energetycznej;

Or. en

Poprawka 457
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 30
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Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; jest 
zdania, że dyplomacja klimatyczna 
powinna podlegać Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych (ESDZ); podkreśla, 
że UE musi sobie zdawać sprawę z 
konsekwencji ewentualnego zaniechania 
zawarcia globalnego porozumienia w 
sprawie klimatu;

30. apeluje do UE, by nadal aktywnie 
uczestniczyła w międzynarodowych 
negocjacjach nad globalnym 
porozumieniem w sprawie klimatu; jest 
zdania, że dyplomacja klimatyczna 
powinna podlegać Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych (ESDZ); podkreśla, 
że UE musi ocenić konsekwencje 
ewentualnego zaniechania zawarcia 
globalnego porozumienia w sprawie 
klimatu;

Or. sl

Poprawka 458
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. podkreśla znaczenie badań, 
prowadzonych zarówno na szczeblu UE, 
jak i państw członkowskich, dla 
opracowywania nowych rozwiązań 
technologicznych i wynalazków w 
dziedzinie energii oraz dla utrzymania roli 
lidera technologicznego przez UE, aby 
przemiana energetyczna przyczyniła się do 
realizacji europejskiego programu na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 459
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)



PE496.501v01-00 124/161 AM\913608PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

30a. podkreśla, że sektory nienależące do 
ETS są źródłem około 55% unijnej emisji 
gazów cieplarnianych, a jednocześnie w 
odniesieniu do ETS kluczowe znaczenie 
ma zapewnienie udziału sektorów spoza 
ETS w ograniczaniu emisji; podkreśla 
konieczność zapewnienia wytycznych 
polityki na szczeblu UE oraz konkretnych 
działań służących rozwiązaniu tego 
problemu;

Or. en

Poprawka 460
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wzywa do przyjęcia wspólnego dla 
całej UE wiążącego celu ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., 
będącego główną siłą napędową ciągłej 
dekarbonizacji wewnętrznej po 2020 r.;

Or. en

Poprawka 461
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Śródtytuł ósmy

Projekt rezolucji Poprawka

Badania naukowe, nowe technologie i 
paliwa alternatywne

Badania naukowe, zasoby ludzkie, nowe 
technologie i paliwa alternatywne

Or. sl
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Poprawka 462
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie 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;

skreślony

(Przeniesiony do ustępu 11a)

Or. sl

Poprawka 463
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie 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 

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie państw 
członkowskich w zakresie promocji energii 
ze źródeł odnawialnych wiążą się zarówno 
z sukcesami, jak i wyzwaniami; jest zdania, 
że dość wysokie ostatnio ceny paliw 
kopalnych, pomimo dotowania ich od 
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źródeł odnawialnych; zauważa jednak, że 
w niektórych państwach członkowskich 
promowanie energii ze źródeł 
odnawialnych za pomocą wsparcia 
finansowego mogłoby doprowadzić do 
wysokich cen energii;

dziesięcioleci, doprowadziły do wzrostu 
cen energii, pogłębiając w ten sposób 
potrzebę rozwoju i wdrożenia 
zrównoważonych źródeł wewnętrznych; 
zauważa jednak, że w niektórych 
państwach członkowskich promowanie 
energii ze źródeł odnawialnych za pomocą 
wsparcia finansowego mogłoby 
doprowadzić do wzrostu cen energii; 
podkreśla jednak, że należy to porównać z 
ogólnymi korzyściami związanymi z 
wdrażaniem odnawialnych źródeł energii, 
w tym unikniętymi kosztami emisji CO2, 
dochodami osiągniętymi na rynku energii 
elektrycznej oraz korzystnym wpływem 
efektu rankingu cenowego na spadek 
hurtowych cen energii; ubolewa, że 
korzyści często nie są przenoszone na 
klientów i zdecydowanie wzywa podmioty 
gospodarcze, by tak uczyniły;

Or. en

Poprawka 464
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie 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 

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i decyzji dotyczących produkcji 
energii elektrycznej; zauważa, że 
poszczególne strategie państw 
członkowskich w zakresie promocji energii 
ze źródeł odnawialnych należy traktować 
jako proces uczenia się; jest zdania, że 
zmienna i niepewna cena paliw kopalnych 
będzie sprzyjać rozwojowi energii ze 
źródeł odnawialnych, pod warunkiem 
likwidacji niedociągnięć polityki i wad 
rynku; zauważa jednak, że państwa 
członkowskie powinny stosować 
dopasowane i przejrzyste podejście w 



AM\913608PL.doc 127/161 PE496.501v01-00

PL

wysokich cen energii; procesie tworzenia systemów wsparcia
odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 465
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie 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;

31. uważa, że jedynie pełne koszty 
zapewnią, by inwestycje związane z 
energią wspierały efektywność 
energetyczną i oszczędzanie energii; 
zauważa, że poszczególne strategie państw 
członkowskich w zakresie promocji energii 
ze źródeł odnawialnych wiążą się zarówno 
z sukcesami, jak i problemami; jest zdania, 
że zmienna i niepewna cena paliw 
kopalnych będzie sprzyjać rozwojowi 
energii ze źródeł odnawialnych, pod 
warunkiem likwidacji niedociągnięć 
polityki i wad rynku;

Or. en

Poprawka 466
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie państw 

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie państw 
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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;

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, że 
wsparcie dla energii z paliw kopalnych i 
energii jądrowej oraz niezrównoważone 
wsparcie finansowe dla energii ze źródeł 
odnawialnych mogłoby zaburzyć 
konkurencję na rynku i doprowadzić do 
wysokich cen energii; wzywa państwa 
członkowskie do rezygnacji z 
nieskutecznych subsydiów dla paliw 
kopalnych, zgodnie z porozumieniem na 
forum G-20;

Or. en

Poprawka 467
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie 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;

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
zmiany strategii niektórych państw 
członkowskich w zakresie promocji energii 
ze źródeł odnawialnych przyczyniły się do 
niepewności dla inwestorów; jest zdania, 
że tendencja wzrostu cen paliw kopalnych 
sprzyja rozwojowi energii ze źródeł 
odnawialnych; zauważa, że promowanie 
energii ze źródeł odnawialnych za pomocą 
wsparcia finansowego prowadzi do 
niższych cen energii w długim okresie;

Or. en
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Poprawka 468
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie 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;

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie 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 prowadzi do wzrostu cen 
energii; zauważa, że długoterminowe 
wsparcie odnawialnych zródeł energii 
ponosi bezpośrednio przemysł 
energochlonny w kosztach kupowanej 
energii

Or. pl

Poprawka 469
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie 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 

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie państw 
członkowskich w zakresie promocji energii 
ze źródeł odnawialnych wiążą się zarówno 
z wyzwaniami, jak i szansami; jest zdania, 
że dość wysokie ostatnio ceny paliw 
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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;

kopalnych zwiększają ceny energii; 
zauważa jednak, że w niektórych 
państwach członkowskich promowanie 
energii ze źródeł odnawialnych za pomocą 
wsparcia finansowego mogłoby również 
doprowadzić w krótkim okresie do 
wyższych cen energii;

Or. en

Poprawka 470
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie 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;

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie 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; podkreśla potrzebę 
zbadania możliwości ustanowienia 
ogólnoeuropejskiego systemu dotacji dla 
energii ze źródeł odnawialnych, które 
wspierałyby konkurencyjne i trwałe 
technologie;

Or. en

Poprawka 471
Lena Kolarska-Bobińska
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Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie 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;

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie 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; uważa, że Unia 
powinna dążyć do ujednoliconego 
wsparcia dla odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 472
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie 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 

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie 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 
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finansowego mogłoby doprowadzić do 
wysokich cen energii;

finansowego mogłoby doprowadzić do 
wysokich cen energii, powiązanych ze 
zwiększonym ryzykiem ubóstwa 
energetycznego, utraty konkurencyjności 
przemysłu oraz zwiększenia obciążeń 
podatkowych;

Or. en

Poprawka 473
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie 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;

31. uważa, że ceny odgrywają kluczową 
rolę w przypadku inwestycji związanych z 
energią i produkcji energii; zauważa, że 
poszczególne strategie 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 i wywołać w ten 
sposób ubóstwo energetyczne;

Or. de

Poprawka 474
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

31a. podkreśla rolę badań, prowadzonych 
zarówno na szczeblu UE, jak i państw 
członkowskich, dla ułatwienia rozwoju 
nowych technologii i postępu w dziedzinie 
energii oraz dla umożliwienia Unii 
utrzymania jej wiodącej roli 
technologicznej, aby zmiany w systemie 
energetycznym sprzyjały wzrostowi 
gospodarczemu i tworzeniu nowych 
miejsc pracy;

Or. de

Poprawka 475
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. uważa, że ceny energii będą rosły, i 
zwraca się do państw członkowskich o 
uzgodnienie działań służących 
zapewnieniu, by wzrosty cen były 
proporcjonalne do różnicujących się 
poziomów dochodów gospodarstw 
domowych w całej Europie, aby zapobiec 
zaostrzeniu się ubóstwa energetycznego w 
Europie;

Or. en

Poprawka 476
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 32
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Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących 
zużycia energii w gospodarstwach 
domowych i przedsiębiorstwach;

skreślony

(Przeniesiony do ustępu 16a)

Or. sl

Poprawka 477
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących 
zużycia energii w gospodarstwach 
domowych i przedsiębiorstwach;

32. uważa, że pomimo wyższych ceny 
energii w Europie w ostatnich latach,
rozwój ambitnej i korzystnej dla 
użytkowników strategii efektywności 
energetycznej i oszczędności energii jest 
jedyną faktyczną alternatywą 
umożliwiającą utrzymanie kontroli nad 
kosztami energii; mimo to jest zdania, że 
znaczenie technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe;

Or. en
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Poprawka 478
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących 
zużycia energii w gospodarstwach 
domowych i przedsiębiorstwach;

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; podkreśla potrzebę uzupełnienia 
tej naturalnej, lecz niewystarczającej 
zmiany zachowań za pomocą właściwych 
środków polityki i wsparcia finansowego 
służącego dalszemu zwiększeniu 
oszczędności energii, mimo to jest zdania, 
że znaczenie technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę zdefiniowania roli programów 
sterowanych popytem służących 
zapewnieniu korzyści klientom oraz 
zapewnienia im danych dotyczących 
zużycia energii w gospodarstwach 
domowych i przedsiębiorstwach;

Or. en

Poprawka 479
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach wywołały 
„inteligentne” i oparte na zdrowym 
rozsądku podejście do efektywności 
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efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących zużycia 
energii w gospodarstwach domowych i 
przedsiębiorstwach;

energetycznej i oszczędności energii; 
podkreśla, że znaczenie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i ich 
wdrażania w całych sieciach 
inteligentnych jest coraz większe dla 
rozwoju efektywnego zużycia energii, w 
szczególności dla rozwoju inteligentnych 
liczników, które dostarczają konsumentom 
danych dotyczących zużycia energii w 
gospodarstwach domowych i 
przedsiębiorstwach;

Or. en

Poprawka 480
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących zużycia 
energii w gospodarstwach domowych i 
przedsiębiorstwach;

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących zużycia 
energii w gospodarstwach domowych i 
przedsiębiorstwach; podkreśla, że 
użytkownicy powinni stać się aktywnymi 
podmiotami zainteresowanymi 
efektywnością energetyczną poprzez 
świadomość swojego zużycia energii oraz 
jego skuteczne monitorowanie i kontrolę;

Or. en
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Poprawka 481
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących zużycia 
energii w gospodarstwach domowych i 
przedsiębiorstwach;

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących zużycia 
energii w gospodarstwach domowych i 
przedsiębiorstwach; podkreśla, że 
użytkownicy powinni stać się aktywnymi 
podmiotami zainteresowanymi 
efektywnością energetyczną poprzez 
świadomość swojego zużycia energii oraz 
jego skuteczne monitorowanie i kontrolę;

Or. en

Poprawka 482
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
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inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących zużycia 
energii w gospodarstwach domowych i 
przedsiębiorstwach;

inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących zużycia 
energii w gospodarstwach domowych i 
przedsiębiorstwach; podkreśla, że 
użytkownicy powinni stać się aktywnymi 
podmiotami zainteresowanymi 
efektywnością energetyczną poprzez 
świadomość swojego zużycia energii oraz 
jego skuteczne monitorowanie i kontrolę;

Or. en

Poprawka 483
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących zużycia 
energii w gospodarstwach domowych i 
przedsiębiorstwach;

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i 
racjonalne pod względem kosztów 
podejście do zmniejszania zużycia energii 
za pomocą efektywności energetycznej i 
oszczędności energii; jest zdania, że 
znaczenie technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla efektywności 
energetycznej jest coraz większe; 
podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom w czasie rzeczywistym 
danych dotyczących zużycia energii w 
gospodarstwach domowych i 
przedsiębiorstwach oraz informacji o 
działaniach i możliwościach służących 
zwiększeniu efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 484
Adina-Ioana Vălean
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Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących zużycia 
energii w gospodarstwach domowych i 
przedsiębiorstwach;

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących zużycia 
energii w gospodarstwach domowych i 
przedsiębiorstwach; podkreśla, że 
użytkownicy powinni stać się aktywnymi 
podmiotami zainteresowanymi 
efektywnością energetyczną poprzez 
skuteczne monitorowanie i kontrolę 
swojego zużycia energii;

Or. en

Poprawka 485
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących zużycia 
energii w gospodarstwach domowych i 

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących zużycia 
energii w gospodarstwach domowych i 
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przedsiębiorstwach; przedsiębiorstwach; zwraca uwagę, że dla 
odniesienia korzyści z rozpowszechniania 
się inteligentnych systemów 
energetycznych konieczny będzie aktywny 
udział użytkowników i kampanie 
informacyjne dla nich;

Or. en

Poprawka 486
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących zużycia 
energii w gospodarstwach domowych i 
przedsiębiorstwach;

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla potrzebę zachęcania 
konsumentów do wytwarzania własnej 
energii; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących zużycia 
energii w gospodarstwach domowych i 
przedsiębiorstwach oraz nadwyżki 
zwracanej do sieci;

Or. en

Poprawka 487
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 32
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Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom danych dotyczących zużycia 
energii w gospodarstwach domowych i 
przedsiębiorstwach;

32. uważa, że wyższe rachunki za energię 
w Europie w ostatnich latach 
zapoczątkowały „inteligentne” i oparte na 
zdrowym rozsądku podejście do 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii; mimo to jest zdania, że znaczenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla energii jest coraz 
większe; podkreśla w tym kontekście rolę 
inteligentnych liczników w dostarczaniu 
konsumentom łatwych do zrozumienia 
danych dotyczących faktycznego zużycia 
energii w gospodarstwach domowych i 
przedsiębiorstwach na ekranach 
inteligentnych liczników lub za 
pośrednictwem internetu;

Or. en

Poprawka 488
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. uważa, że pilnie potrzebny jest rozwój 
inteligentnych sieci energetycznych; bez 
nich niemożliwe będzie włączenie 
rozproszonego wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych oraz zwiększenie 
efektywności zużycia energii, będących 
fundamentami realizacji europejskich 
celów 20/20/20;

Or. en

Poprawka 489
Niki Tzavela, Konrad Szymański
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Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. uważa, że infrastruktura 
energetyczna powinna uwzględniać w 
większym stopniu użytkownika końcowego 
i że należy też skoncentrować się bardziej 
na wzajemnym oddziaływaniu między 
potencjałem systemów dystrybucyjnych a 
zużyciem energii, a także zaznacza 
potrzebę zapewnienia odbywających się w 
czasie rzeczywistym dwukierunkowych 
przepływów energii i informacji; zwraca 
uwagę na korzyści dla użytkowników 
nowych technologii, na przykład 
zarządzania popytem na energię oraz 
systemów sterowanych popytem, które 
zwiększają efektywność energetyczną 
dostaw i zapotrzebowania;

Or. en

Poprawka 490
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. podkreśla znaczenie badań, 
prowadzonych zarówno na szczeblu UE, 
jak i państw członkowskich, dla 
opracowywania nowych rozwiązań 
technologicznych i wynalazków w 
dziedzinie energii oraz dla utrzymania 
przez UE roli lidera technologicznego i 
uniknięcia zależności od technologii 
pochodzącej z państw trzecich, aby 
przemiana energetyczna przyczyniła się do 
realizacji europejskiego programu na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia;
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Or. en

Poprawka 491
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. uważa, że infrastruktura 
energetyczna powinna uwzględniać w 
większym stopniu użytkownika końcowego 
i że należy też skoncentrować się bardziej 
na wzajemnym oddziaływaniu między 
potencjałem systemów dystrybucyjnych a 
zużyciem energii, a także zaznacza 
potrzebę zapewnienia odbywających się w 
czasie rzeczywistym dwukierunkowych 
przepływów energii i informacji; zwraca 
uwagę na korzyści dla użytkowników 
nowych technologii, na przykład 
zarządzania popytem na energię oraz 
systemów sterowanych popytem, które 
zwiększają efektywność energetyczną 
dostaw i zapotrzebowania;

Or. en

Poprawka 492
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. uważa, że infrastruktura 
energetyczna powinna uwzględniać w 
większym stopniu użytkownika końcowego 
i że należy też skoncentrować się bardziej 
na wzajemnym oddziaływaniu między 
potencjałem systemów dystrybucyjnych a 
zużyciem energii; zaznacza potrzebę 
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odbywających się w czasie rzeczywistym 
dwukierunkowych przepływów energii i 
informacji; zwraca również uwagę na 
korzyści dla użytkowników związane z 
nowymi technologiami, na przykład 
zarządzaniem popytem na energię i 
systemami sterowanymi popytem, które 
zwiększają efektywność energetyczną 
podaży i popytu;

Or. en

Poprawka 493
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. pragnie zwrócić uwagę na rolę 
przejrzystych cen i informacji dla 
konsumentów; dlatego uważa, że 
zadaniem Komisji jest możliwie jak 
najdokładniejsze określenie wpływu 
różnych wybranych scenariuszy na koszty 
energii ponoszone przez użytkowników 
indywidualnych i przedsiębiorstwa;

Or. fr

Poprawka 494
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. uznaje, że obecne ceny uprawnień do 
emisji w systemie ETS nie będą zachęcać 
do inwestycji w technologie niskoemisyjne 
i tym samym będą odgrywać bardzo 
ograniczoną rolę w stymulowaniu 
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redukcji emisji, stwarzając przy tym 
ryzyko, że UE ograniczy się w przyszłych 
dziesięcioleciach do infrastruktury 
powodującej znaczne emisje CO2;

Or. en

Poprawka 495
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, 
by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 
innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet wszystkim 
rodzajom trwałych technologii 
niskoemisyjnych w celu pobudzenia 
konkurencyjności UE, promowania 
tworzenia miejsc pracy i doprowadzenia do 
zmiany zachowań konsumenckich;

33. zwraca uwagę na spadek kosztów 
energii ze źródeł odnawialnych, 
spowodowany częściowo usprawnieniem 
technologii dzięki zaawansowanym 
badaniom i rozwojowi; podkreśla 
znaczenie dalszego wspierania badań i 
rozwoju w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych, między innymi poprzez 
zagwarantowanie większego udziału 
badań nad energią ze źródeł 
odnawialnych w ramach kwoty 3% PKB 
zarezerwowanych na badania oraz 
poprzez realizację planu EPSTE; wzywa 
Komisję do zapewnienia tego, by w 
inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 
innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet bezpiecznym i 
trwałym technologiom niskoemisyjnym w 
celu pobudzenia konkurencyjności UE, 
promowania tworzenia miejsc pracy i 
doprowadzenia do zmiany zachowań 
konsumenckich;

Or. en

Poprawka 496
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, 
by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 
innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet wszystkim 
rodzajom trwałych technologii 
niskoemisyjnych w celu pobudzenia 
konkurencyjności UE, promowania 
tworzenia miejsc pracy i doprowadzenia do 
zmiany zachowań konsumenckich;

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, 
by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 
innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet wszystkim 
rodzajom trwałych technologii 
niskoemisyjnych w celu pobudzenia 
konkurencyjności UE, promowania 
tworzenia miejsc pracy, realizacji 
długoterminowych celów w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu i energii
oraz doprowadzenia do zmiany zachowań 
konsumenckich; z tego względu wzywa, by 
co najmniej trzy czwarte budżetu na 
badania w dziedzinie energii w ramach 
tytułu „Bezpieczna, ekologiczna i 
efektywna energia” przeznaczano na 
energię ze źródeł odnawialnych i 
efektywność energetyczną, w oparciu o 
priorytety określone w europejskim 
strategicznym planie w dziedzinie 
technologii energetycznych; podkreśla, że 
plan EPSTE powinien być finansowany 
dostatecznymi środkami za pomocą 
odrębnych pozycji w budżecie dla każdej 
technologii;

Or. en

Poprawka 497
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, 
by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, 
by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 
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innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet wszystkim 
rodzajom trwałych technologii 
niskoemisyjnych w celu pobudzenia 
konkurencyjności UE, promowania 
tworzenia miejsc pracy i doprowadzenia
do zmiany zachowań konsumenckich;

innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet odnawialnym 
źródłom energii i działaniom na rzecz 
efektywności energetycznej, zgodnie ze 
zrównoważonym systemem energetycznym 
do roku 2050, promowaniu tworzenia 
miejsc pracy i doprowadzeniu do zmiany 
zachowań konsumenckich;

Or. en

Poprawka 498
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, 
by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 
innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet wszystkim 
rodzajom trwałych technologii 
niskoemisyjnych w celu pobudzenia 
konkurencyjności UE, promowania 
tworzenia miejsc pracy i doprowadzenia do 
zmiany zachowań konsumenckich;

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, 
by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 
innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet wszystkim 
rodzajom trwałych technologii 
niskoemisyjnych w celu pobudzenia 
konkurencyjności UE, promowania 
tworzenia miejsc pracy i doprowadzenia do 
zmiany zachowań konsumenckich; 
podkreśla, że po 2020 r. należy również 
nadać niezbędny priorytet zmniejszeniu 
kosztów energii ze źródeł odnawialnych za 
pomocą innowacji;

Or. nl

Poprawka 499
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 33
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Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, 
by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 
innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet wszystkim 
rodzajom trwałych technologii 
niskoemisyjnych w celu pobudzenia 
konkurencyjności UE, promowania 
tworzenia miejsc pracy i doprowadzenia do 
zmiany zachowań konsumenckich;

33. zwraca uwagę, że bezpieczna, 
ekologiczna i efektywna energia jest 
kluczowym elementem nowego ramowego 
programu badań naukowych i innowacji 
„Horyzont 2020” na lata 2014–2020 
[xxx/xxxx]; wzywa Komisję do 
zapewnienia tego, by w inicjatywie 
„Horyzont 2020” oraz w ramach 
europejskich partnerstw innowacyjnych 
należących do Unii innowacji nadać 
priorytet wszystkim rodzajom trwałych 
technologii niskoemisyjnych w celu 
pobudzenia konkurencyjności UE, 
promowania tworzenia miejsc pracy i 
doprowadzenia do zmiany zachowań 
konsumenckich;

Or. sl

Poprawka 500
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, 
by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 
innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet wszystkim 
rodzajom trwałych technologii 
niskoemisyjnych w celu pobudzenia 
konkurencyjności UE, promowania 
tworzenia miejsc pracy i doprowadzenia do 
zmiany zachowań konsumenckich;

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, 
by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 
innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet wszystkim 
rodzajom trwałych technologii 
niskoemisyjnych w celu pobudzenia 
konkurencyjności UE, promowania 
tworzenia miejsc pracy i doprowadzenia do 
zmiany zachowań konsumenckich; popiera 
cele unijnego europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych i powiązanych 
z nim europejskich inicjatyw 
przemysłowych;
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Or. en

Poprawka 501
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, 
by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 
innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet wszystkim 
rodzajom trwałych technologii 
niskoemisyjnych w celu pobudzenia 
konkurencyjności UE, promowania 
tworzenia miejsc pracy i doprowadzenia 
do zmiany zachowań konsumenckich;

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, 
by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 
innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet wszystkim 
rodzajom trwałych technologii 
niskoemisyjnych w celu pobudzenia 
konkurencyjności UE, promowania 
tworzenia miejsc pracy i tworzenia zachęt 
dla racjonalnych zachowań związanych z 
energią;

Or. de

Poprawka 502
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, 
by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 
innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet wszystkim 
rodzajom trwałych technologii 
niskoemisyjnych w celu pobudzenia 
konkurencyjności UE, promowania 
tworzenia miejsc pracy i doprowadzenia do 
zmiany zachowań konsumenckich;

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, 
by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 
innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet wszystkim 
rodzajom trwałych technologii 
niskoemisyjnych w celu pobudzenia 
konkurencyjności UE, promowania 
tworzenia miejsc pracy i doprowadzenia do 
zmiany zachowań konsumenckich; 
podkreśla, że w badaniach i rozwoju 
należy zwrócić większą uwagę na 
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optymalizację energii na szczeblu 
systemowym;

Or. en

Poprawka 503
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, 
by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 
innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet wszystkim 
rodzajom trwałych technologii 
niskoemisyjnych w celu pobudzenia 
konkurencyjności UE, promowania 
tworzenia miejsc pracy i doprowadzenia do 
zmiany zachowań konsumenckich;

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, 
by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 
innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet technologiom z 
planu EPSTE oraz innym trwałym 
technologiom niskoemisyjnym w celu 
pobudzenia konkurencyjności UE, 
promowania tworzenia miejsc pracy i 
doprowadzenia do zmiany zachowań 
konsumenckich;

Or. en

Poprawka 504
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, 
by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 
innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet wszystkim 
rodzajom trwałych technologii 
niskoemisyjnych w celu pobudzenia 
konkurencyjności UE, promowania 
tworzenia miejsc pracy i doprowadzenia do 

33. wzywa Komisję do zapewnienia tego, 
by w inicjatywie „Horyzont 2020” oraz w 
ramach europejskich partnerstw 
innowacyjnych należących do Unii 
innowacji nadać priorytet wszystkim 
rodzajom trwałych technologii 
niskoemisyjnych, przy jednoczesnej 
synchronizacji ich instrumentów, w celu 
pobudzenia konkurencyjności UE, 
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zmiany zachowań konsumenckich; promowania tworzenia miejsc pracy i 
doprowadzenia do zmiany zachowań 
konsumenckich;

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój wszystkich rodzajów trwałych technologii niskoemisyjnych wymaga wczesnego 
podjęcia działań w zakresie badań i innowacji. Lepszym wsparciem dla nich będzie wybranie 
priorytetów, uzupełnione ujednoliconymi ramami strategicznymi synchronizującymi wszystkie 
instrumenty, poczynając od strategii dotyczących badań naukowych i innowacji aż po 
strategie wprowadzenia.

Poprawka 505
Sabine Wils, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. przyznaje, że system handlu 
uprawnieniami stoi w obliczu problemów, 
których początkowo nie przewidziano, 
oraz że nagromadzona nadwyżka 
uprawnień spowoduje przez wiele 
najbliższych lat zmniejszenie środków 
zachęcających do inwestycji mających na 
celu redukcję emisji; zauważa, że zagraża 
to skuteczności systemu, który jest 
głównym mechanizmem redukcji emisji w 
sposób oferujący równe zasady 
konkurencyjnym technologiom, daje 
przedsiębiorstwom elastyczność w 
rozwijaniu swoich własnych strategii 
środków łagodzących i określa szczególne 
środki przeciwdziałania ucieczce emisji.
wzywa Komisję do przyjęcia środków na 
rzecz usunięcia słabości systemu handlu 
uprawnieniami do emisji i umożliwienia 
mu funkcjonowania w pierwotnie 
zamierzony sposób. Środki te mogą 
obejmować:
a) przedłożenie w jak najkrótszym 
terminie Parlamentowi i Radzie 
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sprawozdania analizującego między 
innymi wpływ na środki zachęcające do 
inwestowania w niskoemisyjne 
technologie oraz niebezpieczeństwo 
ucieczki emisji. Przed rozpoczęciem 
trzeciej fazy Komisja, w danym przypadku, 
zmienia przepisy, o których mowa w art. 
10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE, w celu 
wdrożenia odpowiednich środków, które 
mogą obejmować wstrzymanie niezbędnej 
liczby uprawnień.
b) przedłożenie w możliwie najszybszym 
terminie wniosku ustawodawczego 
dotyczącego zmiany wymogu rocznej 
liniowej redukcji z poziomu 1,74%, tak 
aby spełnić wymogi niezbędne do 
realizacji celu redukcji emisji CO2 w 2050 
r.;
c) przeprowadzenie i opublikowanie oceny 
znaczenia, jakie ma określenie 
minimalnej ceny aukcji uprawnieniami;
d) podjęcie działań zmierzających do 
zwiększenia dopływu istotnych informacji 
oraz przejrzystości rejestru systemu 
handlu uprawnieniami do emisji w celu 
zwiększenia skuteczności kontroli i oceny;

Or. en

Poprawka 506
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. apeluje do państw członkowskich i 
społeczności międzynarodowej o 
utrzymywanie placówek oświatowych 
zdolnych do kształcenia 
wykwalifikowanych pracowników w 
dziedzinie bezpieczeństwa energii, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
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gospodarowania odpadami;
(Przeniesiono z ustępu 18)

Or. sl

Poprawka 507
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
pomoc w utworzeniu nieistniejących 
obecnie w planie EPSTE europejskich 
inicjatyw przemysłowych na rzecz 
technologii energii ze źródeł 
odnawialnych, czyli platformy 
technologicznej dotyczącej ogrzewania i 
chłodzenia ze źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 508
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. podkreśla konieczność prowadzenia 
dalszych badań nad rozwojem technologii 
magazynowania energii;

Or. de

Poprawka 509
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla znaczenie prowadzenia przez 
przemysł dalszych badań i dalszego 
rozwoju w zakresie wykorzystywania gazu 
ziemnego w sektorze morskim i lotniczym;

34. podkreśla znaczenie prowadzenia przez 
instytucje publiczne i przemysł dalszych 
badań i dalszego rozwoju w zakresie 
wykorzystywania paliw alternatywnych i 
odnawialnych w sektorze drogowym, 
morskim i lotniczym;

Or. en

Poprawka 510
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla znaczenie prowadzenia przez 
przemysł dalszych badań i dalszego 
rozwoju w zakresie wykorzystywania gazu 
ziemnego w sektorze morskim i lotniczym;

34. podkreśla znaczenie prowadzenia przez 
przemysł dalszych badań i dalszego 
rozwoju w zakresie wykorzystywania 
efektywności energetycznej, energii ze 
źródeł odnawialnych oraz gazu ziemnego 
w sektorze morskim i lotniczym;

Or. en

Poprawka 511
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla znaczenie prowadzenia przez 
przemysł dalszych badań i dalszego 
rozwoju w zakresie wykorzystywania gazu 
ziemnego w sektorze morskim i lotniczym;

34. podkreśla znaczenie prowadzenia przez 
przemysł dalszych badań i dalszego 
rozwoju w zakresie wykorzystywania gazu 
ziemnego w sektorze drogowym, morskim 
i lotniczym;
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Or. en

Poprawka 512
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla znaczenie prowadzenia przez 
przemysł dalszych badań i dalszego 
rozwoju w zakresie wykorzystywania gazu 
ziemnego w sektorze morskim i lotniczym;

34. podkreśla znaczenie prowadzenia przez 
przemysł dalszych badań i dalszego 
rozwoju w zakresie wykorzystywania gazu 
ziemnego w sektorze drogowym, morskim 
i lotniczym;

Or. en

Poprawka 513
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. podkreśla znaczenie prowadzenia 
dalszych badań i dalszego rozwoju w 
zakresie wykorzystywania mechanizmów 
magazynowania energii, aby ułatwić 
wykorzystywanie odnawialnych źródeł 
energii w sektorze transportu;

Or. en

Poprawka 514
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 35
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Projekt rezolucji Poprawka

35. popiera dalsze badania nad systemami 
chłodniczymi i grzewczymi w celu 
zrealizowania ambitnej polityki UE; wzywa 
władze publiczne do przeprowadzenia 
regionalnej oceny oddziaływania pod 
powierzchnią ziemi w celu optymalizacji 
podziału środków pomiędzy energię 
geotermalną, gaz łupkowy i inne zasoby 
podziemne, co zmaksymalizuje korzyści 
dla społeczeństwa;

35. popiera dalsze badania nad systemami 
chłodniczymi i grzewczymi, w tym 
lokalnymi systemami grzewczymi i 
chłodniczymi, w celu zrealizowania 
ambitnej polityki UE;

Or. de

Poprawka 515
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. popiera dalsze badania nad systemami 
chłodniczymi i grzewczymi w celu 
zrealizowania ambitnej polityki UE; 
wzywa władze publiczne do 
przeprowadzenia regionalnej oceny 
oddziaływania pod powierzchnią ziemi w 
celu optymalizacji podziału środków
pomiędzy energię geotermalną, gaz 
łupkowy i inne zasoby podziemne, co 
zmaksymalizuje korzyści dla 
społeczeństwa;

35. popiera dalsze badania nad systemami 
chłodniczymi i grzewczymi w celu 
zrealizowania ambitnej polityki UE; 
dostrzega możliwą konkurencję między 
gazem łupkowym a energią ze źródeł 
odnawialnych; z tego względu wzywa 
władze publiczne do przeprowadzenia 
regionalnej oceny oddziaływania pod 
powierzchnią ziemi w celu optymalizacji 
podziału środków, co zmaksymalizuje 
korzyści dla społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 516
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 35
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Projekt rezolucji Poprawka

35. popiera dalsze badania nad systemami 
chłodniczymi i grzewczymi w celu 
zrealizowania ambitnej polityki UE; 
wzywa władze publiczne do 
przeprowadzenia regionalnej oceny 
oddziaływania pod powierzchnią ziemi w 
celu optymalizacji podziału środków 
pomiędzy energię geotermalną, gaz 
łupkowy i inne zasoby podziemne, co 
zmaksymalizuje korzyści dla 
społeczeństwa;

35. wspiera wytwarzanie i użytkowanie 
ciepła ze źródeł odnawialnych i 
rekuperacji oraz popiera dalsze badania 
nad systemami chłodniczymi i grzewczymi 
w celu zrealizowania ambitnej polityki UE; 
wzywa władze publiczne do 
zaktualizowania prognoz zapotrzebowania 
na ciepło w okresie do roku 2050 oraz do 
przeprowadzenia regionalnej oceny 
oddziaływania pod powierzchnią ziemi w 
celu optymalizacji podziału środków 
pomiędzy energię geotermalną, gaz 
łupkowy i inne zasoby podziemne, co 
zmaksymalizuje korzyści dla 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 517
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. popiera dalsze badania nad systemami 
chłodniczymi i grzewczymi w celu 
zrealizowania ambitnej polityki UE; 
wzywa władze publiczne do 
przeprowadzenia regionalnej oceny 
oddziaływania pod powierzchnią ziemi w 
celu optymalizacji podziału środków 
pomiędzy energię geotermalną, gaz 
łupkowy i inne zasoby podziemne, co 
zmaksymalizuje korzyści dla 
społeczeństwa;

35. popiera dalsze badania nad systemami 
chłodniczymi i grzewczymi w celu 
zrealizowania ambitnej polityki UE; 
wzywa władze publiczne do 
przeprowadzenia regionalnej oceny 
oddziaływania pod powierzchnią ziemi w 
celu optymalizacji w zrównoważony 
sposób podziału środków pomiędzy 
energię geotermalną, gaz łupkowy i inne 
zasoby podziemne, co zmaksymalizuje 
korzyści dla społeczeństwa;

Or. en
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Poprawka 518
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. wzywa Komisję do zebrania 
niezbędnych danych związanych z ciepłem 
i ogrzewaniem oraz chłodzeniem, które są 
pilnie potrzebne dla uzyskania jasnego 
obrazu obecnej sytuacji, a później także 
dla stworzenia odpowiednich scenariuszy 
na przyszłość. Dane powinny określać 
źródła i zastosowania ogrzewania i 
chłodzenia, ich koszyk energetyczny oraz 
dystrybucję ciepła do różnych 
użytkowników końcowych 
(mieszkalnictwa, przemysłu, usług), wraz z 
udziałem sieci komunalnej w produkcji i 
dystrybucji;

Or. en

Poprawka 519
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. podkreśla, że stabilne 
długoterminowe ramy wspierania 
odnawialnych źródeł energii mają 
kluczowe znaczenie dla zmniejszenia 
kosztów kapitałowych ponoszonych przez 
inwestorów; wspiera uproszczenie dostępu 
inwestorów do finansowania projektów w 
zakresie energii ze źródeł odnawianych 
oraz proponuje, by EBI w większym 
stopniu przyczyniał się do finansowania 
energii ze źródeł odnawialnych, by 
stworzono krajowe banki inwestycji 
ekologicznych, by wzięto pod uwagę 
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innowacyjne instrumenty finansowe jako 
sposób finansowania odnawialnych źródeł 
energii oraz by zwiększono i uproszczono 
dostęp do instytucji o zobowiązaniach 
długoterminowych, na przykład funduszy 
emerytalnych;

Or. de

Poprawka 520
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. twierdzi, że badania nad nowymi, 
alternatywnymi paliwami mają istotne 
znaczenie dla osiągnięcia 
długoterminowych celów ochrony 
środowiska i klimatu, i dlatego oczekuje, 
że program „Horyzont 2020” zapewni 
niezbędne zachęty;

Or. sl

Poprawka 521
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. Podkreśla znaczenie wspierania przez 
UE badań nad technologiami 
pozyskiwania nowych źródeł energii, w 
tym w szczególności alternatywnych 
źródeł energii i paliw 
niekonwencjonalnych;

Or. pl
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Poprawka 522
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. wspiera dalszy rozwój 
elektrociepłowni, a także wykorzystanie 
ciepła z odpadów i związanej z nim 
infrastruktury;

Or. de

Poprawka 523
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 35 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35b. wzywa władze publiczne do 
przeprowadzenia geologicznej oceny 
oddziaływania w celu optymalizacji 
podziału środków pomiędzy energię 
geotermalną, wydobycie gazu łupkowego, 
składowanie dwutlenku węgla i inne 
zasoby podziemne, co zmaksymalizuje 
korzyści dla społeczeństwa;

Or. de

Poprawka 524
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

36a. z zadowoleniem przyjmuje 
planowany komunikat Komisji w sprawie 
CCS, rynku wewnętrznego, efektywności 
energetycznej i technologii 
energetycznych, służący osiągnięciu 
dalszego postępu w zakresie decyzji 
strategicznych określonych w planie 
działania w zakresie energii do roku 2050;

Or. en


