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Poprawka 1
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Tytuł pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

w sprawie bieżących wyzwań i szans 
związanych z energią odnawialną na 
europejskim rynku energii

w sprawie energii odnawialnej: ważnego 
elementu europejskiego rynku energii

Or. en

Poprawka 2
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Odniesienie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
zatytułowany „Europa 2020. Strategia na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010) 2020),

Or. en

Poprawka 3
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Odniesienie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie 
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efektywności energetycznej, zmiany 
dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz 
uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 
2006/32/WE,

Or. en

Poprawka 4
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Odniesienie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dokument roboczy służb 
Komisji towarzyszący wnioskowi 
dotyczącemu dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych (SEC(2008) 57),

Or. en

Poprawka 5
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Odniesienie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając publikację Eurostatu z 
serii „Statistics in Focus”, wydanie nr 
44/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.: 
„Analysis of the latest data on energy 
from renewable sources” („Analiza 
najnowszych danych dotyczących energii 
ze źródeł odnawialnych”),

Or. en
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Poprawka 6
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że udział energii 
odnawialnej w koszyku energetycznym 
Europy zwiększa się w perspektywie 
krótko-, średnio- i długoterminowej;

skreślony

Or. nl

Poprawka 7
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że udział energii 
odnawialnej w koszyku energetycznym 
Europy zwiększa się w perspektywie 
krótko-, średnio- i długoterminowej;

A. mając na uwadze, że udział energii 
odnawialnej w koszyku energetycznym 
Europy zwiększa się w perspektywie 
krótko-, średnio- i długoterminowej oraz 
wnosi istotny wkład w bezpieczne, 
niezależne, zróżnicowane i niskoemisyjne 
dostawy energii w Europie;

Or. de

Poprawka 8
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że udział energii A. mając na uwadze, że udział energii 
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odnawialnej w koszyku energetycznym 
Europy zwiększa się w perspektywie 
krótko-, średnio- i długoterminowej;

odnawialnej w koszyku energetycznym 
Europy zwiększa się w perspektywie 
krótko-, średnio- i długoterminowej oraz 
doprowadzi do tego, że odnawialne źródła 
energii będą fundamentem przyszłego 
systemu energetycznego UE;

Or. en

Poprawka 9
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że udział energii 
odnawialnej w koszyku energetycznym 
Europy zwiększa się w perspektywie 
krótko-, średnio- i długoterminowej;

A. mając na uwadze, że udział energii 
odnawialnej w koszyku energetycznym 
Europy zwiększa się w perspektywie 
krótko-, średnio- i długoterminowej oraz że 
zgodnie z planem działania w zakresie 
energii do 2050 r. energia odnawialna 
będzie stanowić w 2050 r. największy 
udział w dostawach energii;

Or. de

Poprawka 10
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że odnawialne 
źródła energii przyczyniają się do 
osiągnięcia celów polityki energetycznej 
Unii Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 11
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zgodnie z 
szacunkami Komisji Europejskiej 
przedstawionymi w planie działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 udział 
odnawialnych źródeł energii do roku 2050 
będzie wynosić pomiędzy 55% i 75% 
zużycia energii końcowej we wszystkich 
scenariuszach obniżenia emisyjności, przy 
czym udział energii odnawialnej po roku 
2020 spadnie, jeśli nie zostaną podjęte 
dalsze działania;

Or. en

Poprawka 12
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że dywersyfikacja 
naszego koszyka energetycznego opiera 
się na licznych technologiach energii 
odnawialnej (energia wodna, energia 
geotermalna, energia słoneczna, energia 
morska, energia wiatrowa, pompy ciepła, 
biomasa, biopaliwo) oferujących różne 
usługi w formie energii elektrycznej, 
ogrzewania, chłodzenia oraz rozwiązań 
transportowych;

Or. en
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Poprawka 13
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że energia 
odnawialna oferuje szeroką gamę 
technologii umożliwiających świadczenie 
usług energetycznych w formie energii 
elektrycznej, ogrzewania, chłodzenia oraz 
rozwiązań transportowych, a tym samym 
może odgrywać ważną rolę w 
dywersyfikacji naszego koszyka 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 14
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że energia 
odnawialna oferuje szeroką gamę 
technologii umożliwiających świadczenie 
usług energetycznych w formie energii 
elektrycznej, ogrzewania, chłodzenia oraz 
rozwiązań transportowych, a tym samym 
może odgrywać ważną rolę w 
dywersyfikacji naszego koszyka 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 15
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wiążący cel 
osiągnięcia do roku 2020 co najmniej 
20% udziału energii ze źródeł 
odnawialnych stanowi główne założenie 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 16
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że ogólnoeuropejski 
potencjał energii odnawialnej nie został 
jeszcze w pełni wykorzystany do celów 
dostaw energii;

Or. de

Poprawka 17
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że drewno i odpady 
drewna w dalszym ciągu wnoszą 
największy wkład w udział energii ze 
źródeł odnawialnych w zużyciu energii 
końcowej brutto;
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Or. en

Poprawka 18
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że sektor 
ogrzewania i chłodzenia odpowiada za 
około 45% zużycia energii końcowej w UE 
oraz że technologie grzewcze i chłodnicze 
oparte na odnawialnych źródłach energii 
mają do odegrania kluczową rolę w 
obniżeniu emisyjności sektora 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 19
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że technologie 
grzewcze i chłodnicze oparte na 
odnawialnych źródłach energii mają do 
odegrania kluczową rolę w obniżeniu 
emisyjności sektora energetycznego;

Or. en

Poprawka 20
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Punkt A b preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że zwiększający się 
udział energii odnawialnej w europejskim 
koszyku energetycznym wymaga 
rozbudowy istniejącej infrastruktury sieci 
i informatycznej;

Or. de

Poprawka 21
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Punkt A c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że postęp 
technologiczny w zakresie energii 
odnawialnej wymaga większego wsparcia 
badań i rozwoju;

Or. de

Poprawka 22
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w ramach polityki 
energetycznej należy zawsze traktować 
równorzędnie cel bezpieczeństwa dostaw, 
efektywności i korzystnego oddziaływania 
na środowisko;

B. mając na uwadze, że polityka 
energetyczna zawsze musi koncentrować 
się na osiągnięciu celów w zakresie 
promowania odnawialnych źródeł energii, 
efektywności energetycznej i
bezpieczeństwa dostaw w celu 
zapewnienia konkurencyjności 
przemysłowej oraz osiągnięcia celów w 
zakresie ograniczenia zmiany klimatu w 
perspektywie średnio- i długoterminowej;
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Or. en

Poprawka 23
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w ramach polityki 
energetycznej należy zawsze traktować 
równorzędnie cel bezpieczeństwa dostaw, 
efektywności i korzystnego oddziaływania 
na środowisko;

B. mając na uwadze, że w ramach polityki 
energetycznej należy zawsze traktować 
równorzędnie cel bezpieczeństwa dostaw, 
konkurencyjności, efektywności i 
korzystnego oddziaływania na środowisko;

Or. pl

Poprawka 24
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w ramach polityki 
energetycznej należy zawsze traktować 
równorzędnie cel bezpieczeństwa dostaw, 
efektywności i korzystnego oddziaływania 
na środowisko;

B. mając na uwadze, że w ramach polityki 
energetycznej należy zawsze traktować 
równorzędnie cel bezpieczeństwa dostaw, 
konkurencyjności, efektywności i 
korzystnego oddziaływania na środowisko;

Or. en

Poprawka 25
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w ramach polityki 
energetycznej należy zawsze traktować 
równorzędnie cel bezpieczeństwa dostaw, 
efektywności i korzystnego oddziaływania 
na środowisko;

B. mając na uwadze, że odnawialne źródła 
energii przyczyniają się do osiągnięcia 
celów polityki energetycznej UE w 
zakresie bezpieczeństwa dostaw, 
efektywności i zrównoważenia 
środowiskowego;

Or. en

Poprawka 26
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w ramach polityki 
energetycznej należy zawsze traktować 
równorzędnie cel bezpieczeństwa dostaw, 
efektywności i korzystnego oddziaływania 
na środowisko;

B. mając na uwadze, że odnawialne źródła 
energii spełniają wszystkie cele polityki 
energetycznej UE, w ramach której należy 
zawsze traktować równorzędnie cel 
bezpieczeństwa dostaw, efektywności i 
korzystnego oddziaływania na środowisko;

Or. en

Poprawka 27
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że UE jest obecnie 
uzależniona od importu energii 
stanowiącej ponad połowę jej końcowego 
zużycia;

Or. en
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Poprawka 28
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Punkt B b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że odnawialne 
źródła energii przyczyniają się do wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w UE oraz 
stwarzają możliwości dla energii 
wytwarzanej lokalnie, a tym samym 
przyczyniają się do bezpieczeństwa 
dostaw;

Or. en

Poprawka 29
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Punkt B b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że Europa ma 
przewagę konkurencyjną w dziedzinie 
odnawialnych źródeł energii, co w 
znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu 
i tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 30
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Punkt B b preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że Europa w 
dalszym ciągu jest uzależniona od importu 
energii stanowiącej ponad połowę jej 
końcowego zużycia;

Or. en

Poprawka 31
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że polityka 
energetyczna Unii realizowana w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi w ramach tworzenia rynku 
wewnętrznego i z uwzględnieniem 
konieczności utrzymania i poprawy stanu 
środowiska służy między innymi realizacji 
celu polegającego na promowaniu 
rozwoju nowych i odnawialnych źródeł 
energii;

C. mając na uwadze, że dotacje na rzecz
odnawialnych źródeł energii zakłócają 
funkcjonowanie rynku i są nieopłacalne;

Or. nl

Poprawka 32
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że polityka 
energetyczna Unii realizowana w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi w ramach tworzenia rynku 
wewnętrznego i z uwzględnieniem 

C. mając na uwadze, że polityka 
energetyczna Unii realizowana w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi w ramach tworzenia rynku 
wewnętrznego i z uwzględnieniem 
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konieczności utrzymania i poprawy stanu 
środowiska służy między innymi realizacji 
celu polegającego na promowaniu rozwoju 
nowych i odnawialnych źródeł energii;

konieczności zbudowania
zrównoważonego społeczeństwa i 
ograniczenia naszych emisji 
powodujących zmianę klimatu służy 
między innymi realizacji celu polegającego 
na promowaniu rozwoju nowych i 
odnawialnych źródeł energii oraz na 
skuteczniejszym wykorzystywaniu energii;

Or. en

Poprawka 33
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że polityka 
energetyczna Unii realizowana w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi w ramach tworzenia rynku 
wewnętrznego i z uwzględnieniem 
konieczności utrzymania i poprawy stanu 
środowiska służy między innymi realizacji 
celu polegającego na promowaniu rozwoju 
nowych i odnawialnych źródeł energii;

C. mając na uwadze, że polityka 
energetyczna Unii realizowana w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi w ramach tworzenia rynku 
wewnętrznego i z uwzględnieniem 
konieczności walki ze zmianą klimatu 
służy między innymi realizacji celu 
polegającego na promowaniu rozwoju 
nowych i odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 34
Struan Stevenson, Vicky Ford

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że polityka 
energetyczna Unii realizowana w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi w ramach tworzenia rynku 
wewnętrznego i z uwzględnieniem 

C. mając na uwadze, że polityka 
energetyczna Unii realizowana w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi w ramach tworzenia rynku 
wewnętrznego i z uwzględnieniem 
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konieczności utrzymania i poprawy stanu 
środowiska służy między innymi realizacji 
celu polegającego na promowaniu rozwoju 
nowych i odnawialnych źródeł energii;

konieczności utrzymania i poprawy stanu 
środowiska służy między innymi realizacji 
celu polegającego na promowaniu rozwoju 
nowych i odnawialnych form energii;

Or. en

Poprawka 35
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że polityka 
energetyczna Unii realizowana w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi w ramach tworzenia rynku 
wewnętrznego i z uwzględnieniem 
konieczności utrzymania i poprawy stanu 
środowiska służy między innymi realizacji 
celu polegającego na promowaniu rozwoju 
nowych i odnawialnych źródeł energii;

C. mając na uwadze, że polityka 
energetyczna Unii realizowana w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi w ramach tworzenia rynku
wewnętrznego i z uwzględnieniem 
konieczności utrzymania i poprawy stanu 
środowiska służy między innymi realizacji 
celu polegającego na promowaniu rozwoju 
nowych i istniejących odnawialnych źródeł 
energii;

Or. en

Poprawka 36
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że polityka 
energetyczna Unii realizowana w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi w ramach tworzenia rynku 
wewnętrznego i z uwzględnieniem 
konieczności utrzymania i poprawy stanu 
środowiska służy między innymi realizacji 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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celu polegającego na promowaniu rozwoju 
nowych i odnawialnych źródeł energii;

Or. de

Poprawka 37
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że 
urzeczywistnienie wewnętrznego rynku 
energii do roku 2014 powinno ułatwić 
nowym uczestnikom rynku, w tym 
rosnącej liczbie MŚP, wytwarzanie energii 
odnawialnej, a także powinno przyczynić 
się do zwiększenia liczby uczestników 
rynku;

Or. en

Poprawka 38
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że zgodnie z 
traktatami europejskimi wybór kształtu 
koszyka energetycznego należy do 
kompetencji państw członkowskich;

D. mając na uwadze, że zgodnie z 
traktatami europejskimi wybór kształtu 
koszyka energetycznego należy do 
kompetencji państw członkowskich oraz że 
zgodnie z przedstawionym przez Komisję 
planem działania w dziedzinie energii na 
rok 2050 każdy scenariusz dotyczący 
europejskiego systemu energetycznego 
wymaga znacznie większego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych;
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Or. en

Poprawka 39
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że zgodnie z 
traktatami europejskimi wybór kształtu 
koszyka energetycznego należy do 
kompetencji państw członkowskich;

D. mając na uwadze, że zgodnie z 
traktatami europejskimi prawa państwa 
członkowskiego do określenia warunków 
wykorzystania jego źródeł energii, wyboru 
między różnymi źródłami energii i ogólnej 
struktury dostaw energii danego państwa 
należą do kompetencji państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 40
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że zgodnie z 
traktatami europejskimi wybór kształtu 
koszyka energetycznego należy do 
kompetencji państw członkowskich;

D. mając na uwadze, że zgodnie z 
traktatami europejskimi wybór kształtu 
koszyka energetycznego należy do 
kompetencji państw członkowskich, 
bezwzględnie konieczne jest jednak 
wzmocnienie komunikacji i współpracy;

Or. de

Poprawka 41
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że, jeżeli uwzględni 
się stan obecny, UE znajduje się na 
właściwej drodze do osiągnięcia celu 
polegającego na tym, by do 2020 r. 
dwadzieścia procent energii pochodziło ze 
źródeł odnawialnych;

E. mając na uwadze, że, jeżeli uwzględni 
się stan obecny, większość państw 
członkowskich UE znajduje się na 
właściwej drodze wyznaczającej 
orientacyjny kierunek osiągnięcia celu UE
polegającego na tym, by do 2020 r. co 
najmniej dwadzieścia procent energii 
pochodziło ze źródeł odnawialnych; mając 
na uwadze, że wymagane jest terminowe 
wszczęcie postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciwko tym państwom 
członkowskim, które nie wdrożyły 
odpowiednich ram instytucjonalnych i 
finansowych służących osiągnięciu ich 
celów;

Or. en

Poprawka 42
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że, jeżeli uwzględni 
się stan obecny, UE znajduje się na 
właściwej drodze do osiągnięcia celu 
polegającego na tym, by do 2020 r. 
dwadzieścia procent energii pochodziło ze 
źródeł odnawialnych;

E. mając na uwadze, że, jeżeli uwzględni 
się stan obecny, UE znajduje się na 
właściwej drodze do osiągnięcia celu 
polegającego na tym, by do 2020 r. 
dwadzieścia procent energii pochodziło ze 
źródeł odnawialnych; mając na uwadze, że 
należy podjąć dalsze działania służące 
osiągnięciu tego celu oraz zapewnieniu 
szybkiego, skutecznego i opłacalnego 
wdrożenia wszystkich polityk 
energetycznych i przeciwdziałania zmianie 
klimatu;

Or. en
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Poprawka 43
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że, jeżeli uwzględni 
się stan obecny, UE znajduje się na 
właściwej drodze do osiągnięcia celu 
polegającego na tym, by do 2020 r. 
dwadzieścia procent energii pochodziło ze 
źródeł odnawialnych;

E. mając na uwadze, że, jeżeli uwzględni 
się stan obecny, UE znajduje się na 
właściwej drodze do osiągnięcia celu 
polegającego na tym, by do 2020 r. 
dwadzieścia procent energii pochodziło ze 
źródeł odnawialnych; mając na uwadze, że 
aby do roku 2050 urzeczywistnić 
gospodarkę opartą na energii ze źródeł 
odnawialnych, należy więc określić dla 
państw członkowskich ambitniejsze 
wiążące cele w zakresie odnawialnych 
źródeł energii do roku 2020, 2030 i 
później;

Or. en

Poprawka 44
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford, Struan Stevenson

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że, jeżeli uwzględni 
się stan obecny, UE znajduje się na 
właściwej drodze do osiągnięcia celu 
polegającego na tym, by do 2020 r. 
dwadzieścia procent energii pochodziło ze 
źródeł odnawialnych;

E. mając na uwadze, że zgodnie z 
szacunkami UE znajduje się na właściwej 
drodze do osiągnięcia celu polegającego na 
tym, by do 2020 r. dwadzieścia procent 
energii pochodziło ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en
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Poprawka 45
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że, jeżeli uwzględni 
się stan obecny, UE znajduje się na 
właściwej drodze do osiągnięcia celu 
polegającego na tym, by do 2020 r. 
dwadzieścia procent energii pochodziło ze 
źródeł odnawialnych;

E. mając na uwadze, że UE znajduje się 
obecnie na właściwej drodze do 
osiągnięcia celu polegającego na tym, by 
do 2020 r. dwadzieścia procent energii 
pochodziło ze źródeł odnawialnych, mimo 
że droga ta jest stroma;

Or. en

Poprawka 46
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że silny rozwój 
sektora energii odnawialnej na szczeblu 
europejskim wnosi znaczącą wartość 
dodaną, przyczyniając się do realizacji 
zarówno celów klimatycznych i 
energetycznych, jak i zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw energii do UE, a 
także umożliwiając wsparcie przywództwa 
technologicznego, konkurencyjności i 
zatrudnienia w Unii Europejskiej;

Or. de

Poprawka 47
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że w ostatnich 
latach odnotowano postęp technologiczny 
w zakresie produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych i że Europa odgrywa w tej 
dziedzinie główną rolę na świecie;

Or. de

Poprawka 48
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że Europa zajmuje 
przywódczą pozycję w dziedzinie 
technologii energii odnawialnej, lecz 
presja ze strony reszty świata gwałtownie 
rośnie;

Or. en

Poprawka 49
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że droga w 
kierunku osiągnięcia do roku 2020 celu 
20% określonego w dyrektywie w sprawie 
energii odnawialnej staje się coraz 
trudniejsza;

Or. en
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Poprawka 50
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że rola 
odnawialnych źródeł energii w mobilności 
elektrycznej w ramach inteligentnych, 
zintegrowanych i zrównoważonych 
systemów energii nie została jeszcze 
odpowiednio rozważona na szczeblu 
europejskim;

Or. en

Poprawka 51
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Punkt E b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że obecne ramy 
prawne na rzecz rozwoju sektora energii 
odnawialnej obowiązują do roku 2020 i że 
wraz z wygaśnięciem zobowiązań 
krajowych mogłoby nastąpić załamanie 
koniecznego rozwoju sektora energii 
odnawialnej;

Or. de

Poprawka 52
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Punkt E c preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że wiążące cele 
dotyczące udziału energii odnawialnej w 
zużyciu energii końcowej doprowadziły do 
wzmocnienia zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i wspomogły przywództwo 
technologiczne Unii Europejskiej na 
rynku światowym;

Or. de

Poprawka 53
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że jeszcze nie 
uporaliśmy się z kryzysem gospodarczym i 
kryzysem zadłużenia w Europie, a budżety 
publiczne stoją w obliczu poważnych 
wyzwań;

F. mając na uwadze, że jeszcze nie 
uporaliśmy się z kryzysem gospodarczym i 
kryzysem zadłużenia w Europie, a budżety 
publiczne stoją w obliczu poważnych 
wyzwań; mając na uwadze, że kryzys 
należy wykorzystać jako szansę podjęcia 
koniecznych inwestycji w czyste 
technologie w celu pobudzenia wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 54
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że jeszcze nie 
uporaliśmy się z kryzysem gospodarczym i 
kryzysem zadłużenia w Europie, a budżety 

F. mając na uwadze, że jeszcze nie 
uporaliśmy się z kryzysem gospodarczym i 
kryzysem zadłużenia w Europie, a budżety 
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publiczne stoją w obliczu poważnych 
wyzwań;

publiczne i zaufanie inwestorów stoją w 
obliczu poważnych wyzwań;

Or. en

Poprawka 55
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że zużycie energii 
należy zmniejszyć, natomiast skuteczność 
produkcji, przesyłu i wykorzystania 
energii należy zwiększyć;

Or. en

Poprawka 56
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że obecna 
produkcja energii odnawialnej jest w 
znacznej mierze sprzeczna z miejscowymi 
warunkami geograficznymi i korzyściami 
kosztowymi, i w ten sposób niepotrzebnie 
podnosi koszty przełomu energetycznego 
w Europie;

Or. de

Poprawka 57
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że inwestorzy 
potrzebują pewności i ciągłości dla swoich 
przyszłych inwestycji również po roku 
2020;

G. mając na uwadze, że inwestorzy i 
instytucje finansowe potrzebują pewności i 
ciągłości zarówno dla swoich już 
realizowanych inwestycji w ramach 
projektów, jak i inwestycji po roku 2020
celem promowania innowacji 
energetycznych i rozwoju różnych 
technologii w dziedzinie energii 
odnawialnej, tak aby umożliwić 
długoterminową, opłacalną transformację 
sektora energetycznego oraz zapewnić 
tworzenie nowych miejsc pracy i 
możliwości wzrostu;

Or. en

Poprawka 58
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że inwestorzy 
potrzebują pewności i ciągłości dla swoich 
przyszłych inwestycji również po roku 
2020;

G. mając na uwadze, że inwestorzy 
potrzebują pewności i ciągłości dla swoich 
przyszłych inwestycji również po roku 
2020; mając na uwadze, że najbardziej 
opłacalnym i neutralnym pod względem 
energii sposobem spełnienia tego wymogu 
jest wyznaczenie jednego głównego celu 
na rok 2020, a mianowicie celu 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. fi
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Poprawka 59
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że inwestorzy 
potrzebują pewności i ciągłości dla swoich 
przyszłych inwestycji również po roku 
2020;

G. mając na uwadze, że rozwój sektora 
energii odnawialnej jest zasadniczo 
uzależniony od inwestycji prywatnych 
oraz że inwestorzy potrzebują pewności i 
ciągłości dla swoich przyszłych inwestycji 
również po roku 2020;

Or. de

Poprawka 60
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że inwestorzy 
potrzebują pewności i ciągłości dla swoich 
przyszłych inwestycji również po roku 
2020;

G. mając na uwadze, że inwestorzy nie 
osiągną pewności i ciągłości dla swoich 
przyszłych inwestycji, dopóki UE nie 
uzgodni nowych ram w zakresie polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
polityki energetycznej po roku 2020; 
uznaje, że bez nowych inicjatyw w 
dziedzinie polityki przeciwdziałania 
zmianie klimatu lub polityki energetycznej 
roczne tempo wzrostu odnawialnych 
źródeł energii byłoby znacznie niższe po 
roku 2020;

Or. en

Poprawka 61
Marita Ulvskog
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Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że zużycie paliw 
kopalnych jest wspierane dotacjami o 
wartości 400 mld USD, co utrudnia 
rozwój odnawialnych źródeł energii;
mając na uwadze, że na szczytach grupy 
G-20 w Pittsburghu i Los Cabos 
zatwierdzono cel polegający na 
stopniowym wycofaniu nieskutecznych 
dotacji dla paliw kopalnych w 
perspektywie średnioterminowej; mając 
na uwadze, że brakuje konkretnych 
wniosków dotyczących realizacji tego 
celu;

Or. en

Poprawka 62
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że istniejące 
instrumenty prawne na rzecz gospodarki 
leśnej w dostatecznym stopniu 
uzasadniają zrównoważony charakter 
biomasy produkowanej w Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 63
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że liberalizacja i 
konkurencja odegrały zasadniczą rolę w 
obniżeniu cen energii dla wszystkich 
konsumentów UE;

Or. en

Poprawka 64
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że jasne, 
długoterminowe polityczne warunki 
ramowe w dziedzinie energii odnawialnej 
są niezbędne dla zapewnienia 
bezpiecznych, przystępnych cenowo i 
stabilnych dostaw energii oraz 
konkurencyjności i innowacyjności Unii 
Europejskiej;

Or. de

Poprawka 65
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski i Rada Europejska 
zadeklarowały dążenie do zapewnienia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych na 
poziomie 80–95% do 2050 r.;
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Or. en

Poprawka 66
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska obliczyła, że optymalny 
handel energią odnawialną umożliwiłby 
oszczędność do 8 mld EUR rocznie;

Or. en

Poprawka 67
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że do roku 2030 nie 
określono żadnego głównego celu w 
zakresie energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 68
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Punkt G b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że na europejskich 
uwolnionych rynkach energii rozwój 
energii odnawialnej zależy od inwestycji 
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prywatnych, które z kolei są uzależnione 
od stabilności polityki energii 
odnawialnej;

Or. en

Poprawka 69
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Punkt G c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gc. mając na uwadze, że jak uznano w 
planie działania w dziedzinie energii, „gaz 
będzie miał zasadnicze znaczenie dla 
transformacji systemu energii”, ponieważ 
dostarcza zarówno zmienne, jak i 
podstawowe obciążenie umożliwiające 
wsparcie energii ze źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 70
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zgadza się z Komisją, że w przyszłości w 
Europie zwiększy się udział energii 
odnawialnej w dostawach energii, 
zarówno dostawach energii elektrycznej, 
jak i w przypadku ciepłownictwa i 
chłodnictwa oraz sektora transportu, a 
energetyczna zależność Europy od 
konwencjonalnych źródeł energii zmaleje;

1. uważa, że należy ponownie zmienić 
ukierunkowanie europejskiej polityki 
energetycznej na rozwój, wykorzystanie i 
dystrybucję energii odnawialnej; wzywa 
państwa członkowskie UE i komisje do 
wzbudzenia ambicji UE oraz do 
zwiększenia celu dotyczącego udziału 
energii odnawialnej do 30% do roku 2020, 
a także określenia dalszego, dodatkowego 
wiążącego celu 45% na rok 2030 i
dodatkowych celów orientacyjnych na rok 
2040 i 2050; wzywa Komisję Europejską 
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do niezwłocznego przedstawienia w tym 
celu wniosków ustawodawczych 
dotyczących przeglądu pakietu 
klimatyczno-energetycznego, tak aby 
zapewnić bezpieczeństwo inwestorów i 
innowatorów w perspektywie 
długoterminowej; podkreśla, że inwestycje 
w odnawialne źródła energii i 
zrównoważoną transformację 
społeczeństwa mają kluczowe znaczenie 
dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przemysłowej i wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 71
Roger Helmer
w imieniu grupy politycznej EFD

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zgadza się z Komisją, że w przyszłości w 
Europie zwiększy się udział energii 
odnawialnej w dostawach energii, zarówno
dostawach energii elektrycznej, jak i w 
przypadku ciepłownictwa i chłodnictwa 
oraz sektora transportu, a energetyczna 
zależność Europy od konwencjonalnych 
źródeł energii zmaleje;

1. zwraca uwagę na plany zwiększenia 
udziału energii odnawialnej w dostawach 
energii w Europie, a mianowicie
dostawach energii elektrycznej, a także w 
przypadku ciepłownictwa i chłodnictwa 
oraz sektora transportu, lecz obawia się, że 
nie zmniejszy to w znacznym stopniu 
energetycznej zależności Europy od 
konwencjonalnych źródeł energii; zwraca 
ponadto uwagę, że nieregularne dostawy 
energii odnawialnej wymagają 
konwencjonalnego źródła zapasowego;
jest zaniepokojony tym, że zgodnie z 
wynikami ostatnich kilku badań 
europejskich przeprowadzonych przez 
wykwalifikowanych pracowników 
naukowych i ekonomistów 
środowiskowych niedoskonałości 
związane ze sporadycznym wsparciem 
wytwarzania energii wiatrowej za pomocą 
paliw kopalnych w znacznej mierze 



PE500.604v01-00 34/272 AM\920120PL.doc

PL

osłabiają redukcję emisji, która jest celem 
odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 72
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zgadza się z Komisją, że w przyszłości 
w Europie zwiększy się udział energii 
odnawialnej w dostawach energii, zarówno 
dostawach energii elektrycznej, jak i w 
przypadku ciepłownictwa i chłodnictwa 
oraz sektora transportu, a energetyczna 
zależność Europy od konwencjonalnych 
źródeł energii zmaleje;

1. zgadza się z Komisją, że w przyszłości 
w Europie zwiększy się udział energii 
odnawialnej w dostawach energii, zarówno 
dostawach energii elektrycznej, jak i w 
przypadku sektorów ciepłownictwa i 
chłodnictwa; w tym kontekście uważa, że 
w znacznym stopniu elastyczne 
wytwarzanie nadal będzie wymagane w 
celu wsparcia dostarczania coraz 
większych ilości zmiennych odnawialnych 
źródeł energii w ramach koszyka 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 73
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zgadza się z Komisją, że w przyszłości w 
Europie zwiększy się udział energii 
odnawialnej w dostawach energii, zarówno
dostawach energii elektrycznej, jak i w 
przypadku ciepłownictwa i chłodnictwa 
oraz sektora transportu, a energetyczna 
zależność Europy od konwencjonalnych 
źródeł energii zmaleje;

1. zgadza się z Komisją, że energia 
odnawialna, a także efektywność 
energetyczna i elastyczna i inteligentna 
infrastruktura stanowią tzw. warianty no 
regrets oraz że w Europie zwiększy się w 
przyszłości udział energii odnawialnej w 
dostawach energii, a mianowicie w
dostawach energii elektrycznej, w 
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przypadku ciepłownictwa i chłodnictwa 
oraz sektora transportu, a energetyczna 
zależność Europy od konwencjonalnych 
źródeł energii zmaleje;

Or. en

Poprawka 74
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zgadza się z Komisją, że w przyszłości 
w Europie zwiększy się udział energii 
odnawialnej w dostawach energii, zarówno 
dostawach energii elektrycznej, jak i w 
przypadku ciepłownictwa i chłodnictwa 
oraz sektora transportu, a energetyczna 
zależność Europy od konwencjonalnych 
źródeł energii zmaleje;

1. zgadza się z Komisją, że w przyszłości 
w Europie zwiększy się udział energii 
odnawialnej w dostawach energii, zarówno 
dostawach energii elektrycznej, jak i w 
przypadku ciepłownictwa i chłodnictwa 
oraz sektora transportu, a energetyczna 
zależność Europy od konwencjonalnych 
źródeł energii zmaleje; opowiada się za 
urzeczywistnieniem do roku 2050 wysoko 
wydajnej i zrównoważonej gospodarki 
europejskiej, opartej prawie w 100% na 
energii odnawialnej, jako najlepszy 
sposób osiągnięcia celów politycznych 
UE;

Or. en

Poprawka 75
Struan Stevenson

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zgadza się z Komisją, że w przyszłości 
w Europie zwiększy się udział energii 
odnawialnej w dostawach energii, zarówno 

1. zgadza się z Komisją, że w przyszłości 
w Europie zwiększy się udział nowych 
form wytwarzania energii, w tym energii
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dostawach energii elektrycznej, jak i w 
przypadku ciepłownictwa i chłodnictwa 
oraz sektora transportu, a energetyczna 
zależność Europy od konwencjonalnych 
źródeł energii zmaleje;

odnawialnej, w dostawach energii, 
zarówno dostawach energii elektrycznej, 
jak i w przypadku ciepłownictwa i 
chłodnictwa oraz sektora transportu, a 
energetyczna zależność Europy od 
konwencjonalnych źródeł energii zmaleje;

Or. en

Poprawka 76
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zgadza się z Komisją, że w przyszłości 
w Europie zwiększy się udział energii 
odnawialnej w dostawach energii, zarówno 
dostawach energii elektrycznej, jak i w 
przypadku ciepłownictwa i chłodnictwa 
oraz sektora transportu, a energetyczna 
zależność Europy od konwencjonalnych 
źródeł energii zmaleje;

1. zgadza się z Komisją, że w przyszłości 
w Europie zwiększy się udział energii 
odnawialnej w dostawach energii 
elektrycznej, w przypadku ciepłownictwa i 
chłodnictwa oraz sektora transportu, a 
energetyczna zależność Europy od 
konwencjonalnych źródeł energii zmaleje;

Or. de

Poprawka 77
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zwraca uwagę, że polityka UE w 
dziedzinie odnawialnych źródeł energii 
nie powinna koncentrować się wyłącznie 
na wytwarzaniu energii elektrycznej, lecz 
powinna także uwzględniać inne sektory 
takie jak ciepłownictwo i chłodnictwo, 
ponieważ zapotrzebowania na ciepło 
stanowi prawie połowę łącznego 
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zapotrzebowania na energię w UE;

Or. en

Poprawka 78
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. ubolewa nad tym, że w przypadku 
ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii nie korzysta 
się z systemów wsparcia energii 
odnawialnej (takich jak taryfy 
gwarantowane i zielone certyfikaty), 
pomijając konkretne polityki grzewcze na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym;

Or. en

Poprawka 79
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje to, że 
odnawialne źródła energii będą miały 
największy udział w zaopatrzeniu Unii 
Europejskiej w energię i że uznaje się je 
za opcję „no regret”; dodaje, że należy 
sformułować konkretne cele do roku 
2050, aby zaprezentować wiarygodną 
perspektywę przyszłości energii 
odnawialnej w UE;

Or. de
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Poprawka 80
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zwraca uwagę, że odnawialne źródła 
energii nie tylko pomagają w zaradzeniu 
zmianie klimatu, lecz także oferują 
dodatkowe korzyści środowiskowe w 
porównaniu do konwencjonalnych 
elektrowni kopalnych i jądrowych, takie 
jak brak emisji NOx czy SOx, brak innych 
czynników zanieczyszczenia powietrza 
takich jak dwutlenek siarki czy cząsteczki, 
które są rakotwórcze i w znacznym 
stopniu wpływają na zdrowie ludzkie, 
niewystępowanie problemów związanych z 
długoterminowym składowaniem 
odpadów lub z likwidacją elektrowni, 
niewielkie lub zerowe zużycie wody 
podczas eksploatacji oraz zerowe 
wydobycie paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 81
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. uznaje, że aby osiągnąć w Europie do 
roku 2050 cel obniżenia emisyjności w 
sektorze energii elektrycznej, konieczne 
jest uniknięcie uzależnienia od paliw 
kopalnych, i że potrzebna jest w tym celu 
stabilna, ambitna i długoterminowa 
polityka w zakresie energii odnawialnej;
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Or. en

Poprawka 82
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. uznaje ustalenia Międzynarodowej 
Agencji Energetycznej, zgodnie z którymi 
podczas gdy krótkoterminowe koszty 
konkretnych polityk w zakresie energii 
odnawialnej będą miały charakter 
dodatkowy, ich długoterminowe koszty 
będą niższe niż w przypadku polegania 
wyłącznie na ustalaniu cen emisji 
dwutlenku węgla, ponieważ umożliwiają 
one zwiększenie w odpowiednim czasie 
dostatecznie obszernego portfela 
technologii energii odnawialnej w celu 
zapewnienia, że emisyjność sektora 
energii elektrycznej zostanie w pełni 
obniżona do roku 2050 jak najniższym 
kosztem;

Or. en

Poprawka 83
Marisa Matias, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zgadza się z Komisją, że szybki rozwój 
sektora energii odnawialnej do 2030 r. 
mógłby doprowadzić do utworzenia ponad 
3 mln miejsc pracy;

Or. en
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Poprawka 84
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw;

2. podkreśla, że pewne dostawy energii nie 
powinny być uzależnione od warunków 
pogodowych;

Or. nl

Poprawka 85
Roger Helmer
w imieniu grupy politycznej EFD

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw;

2. podkreśla, że poleganie na energii 
odnawialnej zwiększa koszty i osłabia 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
oraz prowadzi do ubóstwa energetycznego 
europejskich konsumentów; podkreśla 
znaczenie zmniejszenia zależności od 
energii odnawialnej oraz przyjęcia 
rozsądnej i zrównoważonej polityki 
energetycznej opartej na gazie, węglu i 
energii jądrowej;

Or. en
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Poprawka 86
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw;

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw; zwraca 
uwagę na znaczenie samowystarczalności 
w zakresie energii oraz ważnej roli 
europejskich odnawialnych źródeł energii, 
w tym źródeł powoli odnawiających się, 
dla regionów UE; zauważa, że celem musi 
być przede wszystkim zastąpienie paliw 
kopalnych oraz importowanej energii 
lokalnie produkowaną europejską energią 
odnawialną i powoli odnawiającą się;

Or. fi

Poprawka 87
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla, że połowa 
elektrowni w UE będzie musiała zostać 
zastąpiona w nadchodzącej dekadzie, w 
związku z czym system dostaw energii
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sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw;

należy przebudować w sposób opłacalny i 
jednocześnie bez szkody dla 
bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawka 88
Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw;

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu, podczas gdy energia 
odnawialna i przemysł związany z czystą 
technologią również są jednymi z 
głównych czynników napędzających 
wzrost gospodarki UE ze względu na 
przewagę konkurencyjną ekologicznych 
przedsiębiorstw z siedzibą w UE; podkreśla 
zatem, że przebudowa systemu dostaw 
energii mająca na celu zwiększenie udziału 
w nim energii odnawialnej musi 
następować w sposób opłacalny i 
jednocześnie bez szkody dla 
bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawka 89
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
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niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez szkody 
dla bezpieczeństwa dostaw;

niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej ma na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 
energii w sposób opłacalny; pod tym 
względem uznaje zmniejszenie kosztów 
oraz zwiększenie konkurencyjności 
technologii energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 90
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw;

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału energii 
odnawialnej w elektryczności, 
ciepłownictwie i chłodnictwie oraz 
transporcie musi być opłacalna, z 
uwzględnieniem wszystkich kosztów 
odnawialnych źródeł energii, w tym 
kosztów systemowych, oraz nie może 
zmniejszać bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawka 91
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw;

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że system
dostaw energii należy uelastycznić w celu 
zapewnienia, że zwiększenie udziału w 
nim energii odnawialnej będzie następować 
w sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw;

Or. de

Poprawka 92
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw;

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw; 
sugeruje, że Komisja powinna uwzględnić 
skutki kryzysu gospodarczego i niższych 
ratingów kredytowych państw, które 
znajdują odzwierciedlenie w cięciach w 
inwestycjach w energię odnawialną oraz 
w poziomie związanego z tym ryzyka;

Or. sl
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Poprawka 93
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez szkody 
dla bezpieczeństwa dostaw;

2. podkreśla, że bezpieczne, pewne, 
przystępne cenowo i zrównoważone 
środowiskowo dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiej gospodarki; 
podkreśla zatem, że przebudowa systemu 
dostaw energii mająca na celu zwiększenie 
udziału w nim energii odnawialnej musi 
następować w sposób opłacalny i 
jednocześnie zwiększać bezpieczeństwo
dostaw;

Or. en

Poprawka 94
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw;

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału energii 
odnawialnej w sektorze energii 
elektrycznej, sektorze ciepłowniczym i 
chłodniczym oraz w sektorze transportu 
musi następować w sposób opłacalny i 
jednocześnie bez szkody dla 
bezpieczeństwa dostaw;

Or. de
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Poprawka 95
Struan Stevenson

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw;

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
sprawdzonych, powszechnie przyjętych i 
rentownych form wytwarzania energii 
musi następować w sposób opłacalny i 
jednocześnie bez szkody dla 
bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawka 96
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw;

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i zrównoważone dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw;

Or. en
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Poprawka 97
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw;

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału energii 
odnawialnej w sektorze energetycznym, 
ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w 
sektorze transportu musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawka 98
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw;

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału energii 
odnawialnej we wszystkich odnośnych 
sektorach musi następować w sposób 
opłacalny i jednocześnie bez szkody dla 
bezpieczeństwa dostaw;

Or. de



PE500.604v01-00 48/272 AM\920120PL.doc

PL

Poprawka 99
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez szkody 
dla bezpieczeństwa dostaw;

2. podkreśla, że pewne i przystępne 
cenowo dostawy energii odnawialnej są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny, przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawka 100
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu zwiększenie udziału w nim 
energii odnawialnej musi następować w 
sposób opłacalny i jednocześnie bez 
szkody dla bezpieczeństwa dostaw;

2. podkreśla, że pewne, przystępne cenowo 
i przyjazne środowisku dostawy energii są 
niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla zatem, że 
przebudowa systemu dostaw energii 
mająca na celu dostosowanie do znacznie 
większego udziału w nim energii 
odnawialnej musi następować w sposób 
opłacalny i jednocześnie bez szkody dla 
bezpieczeństwa dostaw;

Or. en
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Poprawka 101
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. krytykuje środki z mocą wsteczną 
związane z mechanizmami wsparcia 
energii odnawialnej, które niedawno 
zostały przyjęte w szeregu państw;
podkreśla, że takie środki zwiększają koszt 
kapitału dla nowych inwestorów nie tylko 
w państwach, w których zostały przyjęte, 
lecz także w całej Europie, ponieważ 
zagrażają ekonomice istniejących 
instalacji energii odnawialnej; zwraca 
uwagę, że transformacja sektora 
energetycznego będzie wymagała podjęcia 
w nadchodzących latach więcej inwestycji 
wymagających dużego kapitału oraz że 
zmniejszenie zaufania do odnawialnych 
źródeł energii zwiększy zatem koszty 
realizacji wiążących celów wyznaczonych 
na rok 2020; wzywa Komisję do 
stanowczego zareagowania na te decyzje i 
zastosowania wszystkich właściwych 
środków prawnych w celu dokonania 
przeglądu tych decyzji;

Or. en

Poprawka 102
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. stwierdza, że nie powinno dokonywać 
się zmian systemów wsparcia energii 
odnawialnej z mocą wsteczną w interesie 
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bezpieczeństwa inwestycji i pewności 
prawa; w przypadku gdy środki te staną 
się niezbędne z właściwie uzasadnionych 
powodów proponuje zastosować model 
portugalski, który opiera się na wspólnym 
opracowaniu najlepszego rozwiązania 
przez rząd i przemysł, co doprowadzi do 
sprawiedliwego i akceptowalnego 
porozumienia;

Or. en

Poprawka 103
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że należy zwiększyć 
widoczność obecnego i oczekiwanego 
wkładu biomasy i innych źródeł energii, 
które można kontrolować, w sektorze 
energii odnawialnej względem 
zainteresowanych stron, aby promować 
sprawiedliwy i zrównoważony proces 
decyzyjny;

Or. en

Poprawka 104
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że modernizacja i rozwój 
infrastruktury energetycznej w celu 
umożliwienia zdecentralizowanego 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych są pilne i istotne;
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Or. ro

Poprawka 105
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zauważa, że niektóre odnawialne 
źródła energii, na przykład geotermalne, 
mogą lokalnie zapewniać ciepło i energię 
elektryczną w sposób ciągły; uważa, że te 
lokalne źródła energii zwiększają 
niezależność energetyczną, w tym w 
przypadku społeczności oddalonych;

Or. en

Poprawka 106
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zauważa, że w sektorze energii 
odnawialnej stworzono ponad pół miliona 
miejsc pracy i że silny rozwój sektora 
energii odnawialnej mógłby przyczynić się 
do stworzenia trzech milionów miejsc 
pracy do roku 2030;

Or. de

Poprawka 107
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2b. podkreśla, że wykorzystanie energii 
odnawialnej przyspiesza dywersyfikację 
dostaw energii, służy konkurencyjności 
Europy i bezpieczeństwu dostaw do 
Europy oraz przyczynia się do 
powstawania nowych gałęzi przemysłu i 
możliwości wywozowych;

Or. de

Poprawka 108
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. podkreśla, że poszukiwanie 
odnawialnych źródeł energii powinno 
przyczynić się do zapobiegnięcia 
stworzeniu konkurencji dla 
wykorzystywania zasobów naturalnych 
oraz do uniknięcia zagrożenia rentownego 
i zrównoważonego rozwoju innych 
sektorów przemysłowych;

Or. en

Poprawka 109
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. zauważa, że w ramach rozwoju sektora 
energii odnawialnej w państwach 
członkowskich UE należy oczekiwać 
wzmożonego wykorzystania energetycznej 
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biomasy, co wymaga kompleksowego 
opracowania kryteriów dotyczących 
rozwoju stałej i gazowej biomasy, z 
uwzględnieniem m.in. ochrony wód, 
pośredniego użytkowania gruntów oraz 
różnorodności gatunków;

Or. de

Poprawka 110
Roger Helmer
w imieniu grupy politycznej EFD

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że obecnie państwa 
członkowskie promują energię 
odnawialną samodzielnie, w bardzo 
różnorodnych warunkach 
administracyjnych oraz że z uwagi na 
uwarunkowania naturalne istnieją 
różnice w potencjale rozwojowym państw 
członkowskich;

3. potwierdza przysługujące państwom 
członkowskim prawo do samodzielnego 
działania w odniesieniu do polityki 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 111
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że obecnie państwa 
członkowskie promują energię 
odnawialną samodzielnie, w bardzo 
różnorodnych warunkach 
administracyjnych oraz że z uwagi na 
uwarunkowania naturalne istnieją 
różnice w potencjale rozwojowym państw 

3. zauważa, że możliwości rozwoju energii 
zawsze są uzależnione od czynników 
naturalnych; uważa jednak, że większość 
obszarów może wnieść wkład we 
wprowadzenie energii odnawialnej, 
korzystając z przewagi konkurencyjnej 
poszczególnych regionów;
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członkowskich;

Or. en

Poprawka 112
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że obecnie państwa 
członkowskie promują energię odnawialną 
samodzielnie, w bardzo różnorodnych 
warunkach administracyjnych oraz że z 
uwagi na uwarunkowania naturalne 
istnieją różnice w potencjale rozwojowym 
państw członkowskich;

3. zauważa, że w ramach realizacji swoich 
celów krajowych określonych w 
dyrektywie UE w sprawie energii 
odnawialnej na rok 2020 państwa 
członkowskie obecnie promują energię 
odnawialną samodzielnie, w bardzo 
różnorodnych krajowych warunkach 
administracyjnych, co jeszcze bardziej 
pogarsza nierówny rozwój energii 
odnawialnej;

Or. en

Poprawka 113
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że obecnie państwa 
członkowskie promują energię 
odnawialną samodzielnie, w bardzo 
różnorodnych warunkach 
administracyjnych oraz że z uwagi na 
uwarunkowania naturalne istnieją różnice 
w potencjale rozwojowym państw 
członkowskich;

3. zauważa, że obecnie państwa 
członkowskie, zgodnie ze swoimi 
określonymi warunkami krajowymi,
samodzielnie realizują główny cel 
wyznaczony na rok 2020, w bardzo 
różnorodnych warunkach 
administracyjnych panujących w 
poszczególnych państwach oraz że z uwagi 
na uwarunkowania naturalne istnieją 
różnice w potencjale rozwojowym państw 
członkowskich;
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Or. en

Poprawka 114
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że obecnie państwa 
członkowskie promują energię odnawialną 
samodzielnie, w bardzo różnorodnych 
warunkach administracyjnych oraz że z 
uwagi na uwarunkowania naturalne 
istnieją różnice w potencjale rozwojowym 
państw członkowskich;

3. zauważa, że obecnie państwa 
członkowskie promują energię odnawialną 
samodzielnie, w bardzo różnorodnych 
warunkach administracyjnych oraz że z 
uwagi na uwarunkowania naturalne 
kształtujące potencjał energii 
odnawialnej, istniejące różnice w 
potencjale rozwojowym państw 
członkowskich wymagają wsparcia przy 
pomocy zróżnicowanych mechanizmów;

Or. pl

Poprawka 115
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że obecnie państwa 
członkowskie promują energię odnawialną 
samodzielnie, w bardzo różnorodnych 
warunkach administracyjnych oraz że z 
uwagi na uwarunkowania naturalne 
istnieją różnice w potencjale rozwojowym 
państw członkowskich;

3. zauważa, że obecnie państwa 
członkowskie promują energię odnawialną 
samodzielnie, w bardzo różnorodnych 
warunkach administracyjnych oraz że z 
uwagi na uwarunkowania techniczne i 
nietechniczne istnieją różnice w potencjale 
rozwojowym państw członkowskich;
podkreśla, że potencjał poszczególnych 
państw członkowskich oraz różne stopnie 
dojrzewania technologii należy 
uwzględnić w indywidualnych systemach 
wsparcia również po roku 2020;
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Or. en

Poprawka 116
Vicky Ford, Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że obecnie państwa 
członkowskie promują energię odnawialną 
samodzielnie, w bardzo różnorodnych 
warunkach administracyjnych oraz że z 
uwagi na uwarunkowania naturalne istnieją 
różnice w potencjale rozwojowym państw 
członkowskich;

3. zauważa, że obecnie państwa 
członkowskie wspierają energię 
odnawialną samodzielnie, w bardzo 
różnorodnych warunkach 
administracyjnych oraz że z uwagi na 
uwarunkowania naturalne istnieją różnice 
w potencjale rozwojowym państw 
członkowskich; uważa, że ich różnorodne 
systemy wsparcia muszą być w stanie 
dostosować się do zmian w odnośnych 
rynkach, aby mogły kontrolować swoje 
koszty i przenosić korzyści na 
konsumentów końcowych;

Or. en

Poprawka 117
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że obecnie państwa 
członkowskie promują energię odnawialną 
samodzielnie, w bardzo różnorodnych 
warunkach administracyjnych oraz że z 
uwagi na uwarunkowania naturalne istnieją 
różnice w potencjale rozwojowym państw 
członkowskich;

3. zauważa, że obecnie państwa 
członkowskie promują energię odnawialną 
samodzielnie, w bardzo różnorodnych 
warunkach administracyjnych oraz że z 
uwagi na uwarunkowania naturalne istnieją 
różnice w potencjale rozwojowym państw 
członkowskich; jednocześnie apeluje do 
Komisji o przeprowadzenie odpowiednich 
analiz skutków dla cen dla konsumentów 
końcowych oraz dla konkurencyjności 
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gospodarek poszczególnych państw 
członkowskich, w przypadku 
podejmowania dalszych działań na rzecz 
rozwoju OZE;

Or. pl

Poprawka 118
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że obecnie państwa 
członkowskie promują energię odnawialną 
samodzielnie, w bardzo różnorodnych 
warunkach administracyjnych oraz że z 
uwagi na uwarunkowania naturalne 
istnieją różnice w potencjale rozwojowym 
państw członkowskich;

3. zauważa, że obecnie państwa 
członkowskie promują energię odnawialną 
samodzielnie, w bardzo różnorodnych 
warunkach administracyjnych oraz że z 
uwagi na uwarunkowania krajowe istnieją 
różnice w potencjale rozwojowym państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 119
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że rozwój technologii w 
dziedzinie energii odnawialnej oraz jej 
rozproszony i zdecentralizowany 
charakter przyczyniły się do stworzenia 
wielu spółdzielni i systemów 
społecznościowych działających w 
obszarze produkcji i dystrybucji energii, 
będących własnością obywateli;

Or. en
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Poprawka 120
Roger Helmer
w imieniu grupy politycznej EFD

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. stwierdza, że stopień akceptacji 
społecznej i politycznej dla kwestii energii 
odnawialnej jest zróżnicowany oraz że 
istnieją znaczne rozbieżności w poziomie 
dostępnych środków publicznych i 
prywatnych wykorzystywanych do 
promowania energii odnawialnej;

4. stwierdza, że nadmierny rozwój energii 
wiatrowej spotyka się ze znacznym 
sprzeciwem ze strony społeczeństwa, 
ponieważ powoduje zanieczyszczenie 
krajobrazu, sieje zniszczenia w 
sąsiedztwach, gospodarstwach domowych 
i społecznościach, wpływa negatywnie na 
wartość majątku, powoduje problemy 
zdrowotne u lokalnych mieszkańców oraz 
zagraża gatunkom dzikim, w tym ptakom i 
nietoperzom;

Or. en

Poprawka 121
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. stwierdza, że stopień akceptacji 
społecznej i politycznej dla kwestii energii 
odnawialnej jest zróżnicowany oraz że 
istnieją znaczne rozbieżności w poziomie 
dostępnych środków publicznych i 
prywatnych wykorzystywanych do 
promowania energii odnawialnej;

4. w odniesieniu do celów energetycznych 
i klimatycznych Unii stwierdza, że stopień 
akceptacji społecznej i politycznej dla 
kwestii energii odnawialnej jest 
zróżnicowany oraz że istnieją znaczne 
rozbieżności w poziomie dostępnych 
środków publicznych i prywatnych 
wykorzystywanych do promowania energii 
odnawialnej; podkreśla, że dostęp do 
kapitału inwestycyjnego ma zasadnicze 
znaczenie dla dalszego wykorzystania 
energii odnawialnej, i apeluje do UE, 
państw członkowskich, władz 
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regionalnych i lokalnych o dopilnowanie, 
by mechanizmy wsparcia publicznego 
zostały zachowane tam, gdzie jest to 
konieczne, oraz o pomoc w przyciągnięciu 
inwestycji prywatnych;

Or. en

Poprawka 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. stwierdza, że stopień akceptacji 
społecznej i politycznej dla kwestii energii 
odnawialnej jest zróżnicowany oraz że 
istnieją znaczne rozbieżności w poziomie 
dostępnych środków publicznych i 
prywatnych wykorzystywanych do
promowania energii odnawialnej;

4. stwierdza, że stopień akceptacji 
społecznej i politycznej dla kwestii energii 
odnawialnej jest zróżnicowany oraz że 
istnieją znaczne rozbieżności w poziomie 
dostępnych środków publicznych i 
prywatnych wykorzystywanych do
promowania energii odnawialnej; w 
związku z tym zgadza się z Komisją, że 
zachęcanie konsumentów do wytwarzania 
własnej energii doprowadzi do tego, że 
zyskają oni silniejsze poczucie 
odpowiedzialności i kontroli zużycia 
energii oraz że zwiększy się akceptacja dla 
projektów w zakresie energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 123
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. stwierdza, że stopień akceptacji 
społecznej i politycznej dla kwestii energii 

4. stwierdza, że stopień akceptacji 
społecznej i politycznej dla sieci i 
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odnawialnej jest zróżnicowany oraz że 
istnieją znaczne rozbieżności w poziomie 
dostępnych środków publicznych i 
prywatnych wykorzystywanych do 
promowania energii odnawialnej;

instalacji wytwarzających energię jest 
zróżnicowany; podkreśla, że istnieją 
znaczne rozbieżności w poziomie 
dostępnych środków publicznych i 
prywatnych wykorzystywanych do 
promowania energii odnawialnej, co w 
głównej mierze wynika z kryzysu 
finansowego i prowadzi do rozproszenia 
kapitału inwestycyjnego; wzywa Komisję 
do zaproponowania rozwiązań dla państw 
członkowskich, w których inwestorzy 
napotykają wysokie stopy procentowe, a 
zwłaszcza dla południowoeuropejskich 
państw członkowskich; wzywa Komisję do 
pełnego wykorzystania możliwości 
oferowanych przez Europejski Bank 
Inwestycyjny i krajowe instytucje 
publiczne w kontekście przeznaczania 
środków finansowych i innowacyjnych 
instrumentów finansowych w ramach 
obecnego i przyszłego budżetu UE na 
finansowanie projektów w zakresie 
energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 124
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. stwierdza, że stopień akceptacji 
społecznej i politycznej dla kwestii energii 
odnawialnej jest zróżnicowany oraz że 
istnieją znaczne rozbieżności w poziomie 
dostępnych środków publicznych i 
prywatnych wykorzystywanych do 
promowania energii odnawialnej;

4. stwierdza, że stopień akceptacji 
społecznej i politycznej dla kwestii energii 
odnawialnej jest zróżnicowany oraz że 
istnieją znaczne rozbieżności w poziomie 
dostępnych środków publicznych i 
prywatnych wykorzystywanych do 
promowania energii odnawialnej; 
stwierdza, że społeczną i polityczną 
akceptację dla kwestii energii odnawialnej 
można osiągnąć wyłącznie poprzez 
zapewnienie pełnej przejrzystości w 
odniesieniu do jej kosztów i skutków dla 
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konsumentów;

Or. fr

Poprawka 125
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. stwierdza, że stopień akceptacji 
społecznej i politycznej dla kwestii energii 
odnawialnej jest zróżnicowany oraz że 
istnieją znaczne rozbieżności w poziomie 
dostępnych środków publicznych i 
prywatnych wykorzystywanych do 
promowania energii odnawialnej;

4. stwierdza, że stopień akceptacji 
społecznej i politycznej dla kwestii źródeł 
energii zawsze jest zróżnicowany oraz że 
konsultacje z lokalnymi zainteresowanymi 
stronami są konieczne ilekroć chodzi o 
wprowadzenie nowych źródeł energii;
zauważa, że znaczne rozbieżności w 
poziomie dostępnych środków publicznych 
i prywatnych wykorzystywanych do 
promowania energii odnawialnej wynikają 
z niejasnych celów politycznych;

Or. en

Poprawka 126
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. stwierdza, że stopień akceptacji 
społecznej i politycznej dla kwestii energii 
odnawialnej jest zróżnicowany oraz że 
istnieją znaczne rozbieżności w poziomie 
dostępnych środków publicznych i 
prywatnych wykorzystywanych do 
promowania energii odnawialnej;

4. stwierdza, że stopień akceptacji 
społecznej i politycznej dla kwestii energii 
odnawialnej jest zróżnicowany oraz że 
istnieją znaczne rozbieżności w poziomie 
dostępnych środków publicznych i 
prywatnych wykorzystywanych do 
promowania energii odnawialnej; uważa, 
że rynki emisji mają do odegrania rolę w 
zachęcaniu inwestorów do inwestowania 
w energię odnawialną;
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Poprawka 127
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. stwierdza, że stopień akceptacji 
społecznej i politycznej dla kwestii energii 
odnawialnej jest zróżnicowany oraz że 
istnieją znaczne rozbieżności w poziomie 
dostępnych środków publicznych i 
prywatnych wykorzystywanych do 
promowania energii odnawialnej;

4. stwierdza, że stopień akceptacji 
społecznej i politycznej dla kwestii energii 
odnawialnej jest zróżnicowany oraz że 
istnieją znaczne rozbieżności w poziomie 
dostępnych środków publicznych i 
prywatnych wykorzystywanych do 
promowania energii odnawialnej; 
niezbędne jest stworzenie map rozkładu 
potencjału energii odnawialnej w 
państwach członkowskich i w całej Unii, 
które umożliwią właściwą alokację tych 
środków;

Or. pl

Poprawka 128
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. stwierdza, że stopień akceptacji 
społecznej i politycznej dla kwestii energii 
odnawialnej jest zróżnicowany oraz że 
istnieją znaczne rozbieżności w poziomie 
dostępnych środków publicznych i 
prywatnych wykorzystywanych do 
promowania energii odnawialnej;

4. stwierdza, że stopień akceptacji 
społecznej i politycznej dla różnych źródeł
energii jest zróżnicowany oraz że istnieją 
znaczne rozbieżności w poziomie 
dostępnych środków publicznych i 
prywatnych wykorzystywanych do 
promowania energii odnawialnej;

Or. en
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Poprawka 129
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że rozwój technologii w 
dziedzinie energii odnawialnej oraz jej 
zdecentralizowany charakter przyczyniły 
się do stworzenia wielu spółdzielni i 
systemów społecznościowych działających 
w obszarze produkcji i dystrybucji energii, 
będących własnością obywateli, na 
przykład w Niemczech, Belgii i Danii;

Or. en

Poprawka 130
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że rozwój technologii w 
dziedzinie energii odnawialnej oraz jej 
zdecentralizowany charakter przyczyniły 
się do stworzenia wielu spółdzielni i 
systemów społecznościowych działających 
w obszarze produkcji i dystrybucji energii, 
będących własnością obywateli, na 
przykład w Niemczech i Danii;

Or. en

Poprawka 131
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że akceptacja społeczna jest 
ważnym warunkiem dalszego rozwoju 
sektora energii odnawialnej i że w 
związku z tym wymagane jest 
zdecydowane i wczesne włączenie 
obywateli UE zarówno w rozwój sieci, jak 
i w budowę obiektów;

Or. de

Poprawka 132
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na 
rynku energii konkurencyjna jest zaledwie 
część rozwiązań z zakresu energii 
odnawialnej, przy czym inne technologie 
zbliżają się jednak też do cen rynkowych;
zgadza się z Komisją, że należy 
wykorzystać wszystkie dostępne środki, 
aby obniżyć koszty i tym samym zapewnić 
konkurencyjność energii odnawialnej w 
warunkach gospodarki rynkowej;

skreślony

Or. nl

Poprawka 133
Roger Helmer
w imieniu grupy politycznej EFD

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na 
rynku energii konkurencyjna jest zaledwie 
część rozwiązań z zakresu energii 
odnawialnej, przy czym inne technologie 
zbliżają się jednak też do cen rynkowych;
zgadza się z Komisją, że należy 
wykorzystać wszystkie dostępne środki, 
aby obniżyć koszty i tym samym zapewnić 
konkurencyjność energii odnawialnej w
warunkach gospodarki rynkowej;

5. jest zaniepokojony tym, że wiatr i słońce 
nie są konkurencyjne cenowo, oraz 
przewiduje, że w ciągu kilku lat obecne 
inwestycje w odnawialne źródła energii 
staną się przestarzałe i nieopłacalne;

Or. en

Poprawka 134
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na 
rynku energii konkurencyjna jest zaledwie 
część rozwiązań z zakresu energii 
odnawialnej, przy czym inne technologie 
zbliżają się jednak też do cen rynkowych; 
zgadza się z Komisją, że należy 
wykorzystać wszystkie dostępne środki, 
aby obniżyć koszty i tym samym zapewnić 
konkurencyjność energii odnawialnej w 
warunkach gospodarki rynkowej;

5. zauważa, że niektóre technologie 
energii odnawialnej zbliżają się do cen 
rynkowych znacznie szybciej niż 
oczekiwano, podczas gdy inne odnawialne 
źródła energii dostępne na rynku energii 
nie są jeszcze konkurencyjne w 
warunkach gospodarki rynkowej; zgadza 
się z Komisją, że należy wykorzystać 
wszystkie dostępne środki, aby obniżyć 
koszty i zająć się brakiem transpozycji 
przepisów dotyczących jednolitego rynku, 
wynikającym na przykład ze znacznej 
koncentracji rynków energii elektrycznej,
oraz aby tym samym zapewnić 
konkurencyjność energii odnawialnej w 
warunkach gospodarki rynkowej przy 
jednoczesnym natychmiastowym 
zaprzestaniu wspierania paliw kopalnych;

Or. en
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Poprawka 135
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
energii konkurencyjna jest zaledwie część 
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
rynkowej;

5. przypomina, że ponad 50% 
produkowanej w Europie energii 
odnawialnej pochodzi z konkurencyjnej 
energii wodnej o stałych zasobach; jest 
jednak zaniepokojony tym, że dotychczas 
w warunkach gospodarki rynkowej na 
rynku energii konkurencyjna jest zaledwie 
część rozwiązań z zakresu nowej energii 
odnawialnej, przy czym inne technologie 
zbliżają się jednak też do cen rynkowych; 
zgadza się z Komisją, że należy 
wykorzystać wszystkie dostępne środki, 
aby obniżyć koszty i tym samym zapewnić 
konkurencyjność nowej energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
rynkowej; apeluje jednak o to, aby przed 
wsparciem technologii odnawialnej 
przeprowadzić również analizę kosztów 
cyklu życia, aby zweryfikować jej przyszłą 
konkurencyjność;

Or. de

Poprawka 136
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
energii konkurencyjna jest zaledwie część 
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 

5. zauważa, że dotychczas w warunkach 
gospodarki rynkowej na rynku energii 
konkurencyjna jest już część rozwiązań z 
zakresu energii odnawialnej, podczas gdy
inne technologie zbliżają się jednak też do 



AM\920120PL.doc 67/272 PE500.604v01-00

PL

jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
rynkowej;

cen rynkowych; zgadza się z Komisją, że 
należy wykorzystać wszystkie dostępne 
środki, aby obniżyć koszty i tym samym 
zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
rynkowej, w tym poprzez właściwą 
internalizację wszystkich rodzajów 
efektów zewnętrznych; zaznacza, że rynek 
energii, infrastrukturę i systemy wsparcia, 
których organizacja nadal skupia się 
wokół potrzeb związanych z technologiami 
konwencjonalnymi, należy zmienić w celu 
pobudzenia integracji odnawialnych 
źródeł energii;

Or. en

Poprawka 137
Giles Chichester, Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
energii konkurencyjna jest zaledwie część 
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
rynkowej;

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
energii konkurencyjna jest zaledwie część 
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
właściwe środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
rynkowej; uważa, że w przypadku 
istnienia niedoskonałości rynku lub gdy 
producenci mają ograniczone możliwości 
zapewnienia finansowania opartego na 
rynku, należy ułatwić dostęp do bardziej 
przystępnego cenowo kapitału 
inwestycyjnego na rzecz odnawialnych 
źródeł energii;

Or. en
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Poprawka 138
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
energii konkurencyjna jest zaledwie część 
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
rynkowej;

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
energii konkurencyjna jest zaledwie część 
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
rynkowej; zwraca uwagę, że aby zwiększyć 
konkurencyjność energii odnawialnej, 
potrzebny jest plan stopniowego 
wycofania dotacji na rzecz paliw 
kopalnych;

Or. fi

Poprawka 139
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
energii konkurencyjna jest zaledwie część 
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
energii konkurencyjna jest zaledwie część 
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
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rynkowej; rynkowej; podkreśla, że ryzyko ponoszone 
przez tych, którzy inwestują w energię 
odnawialną, należy ograniczyć za 
pośrednictwem jasnej, długoterminowej 
strategii europejskiej;

Or. sl

Poprawka 140
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na 
rynku energii konkurencyjna jest zaledwie
część rozwiązań z zakresu energii 
odnawialnej, przy czym inne technologie 
zbliżają się jednak też do cen rynkowych; 
zgadza się z Komisją, że należy 
wykorzystać wszystkie dostępne środki, 
aby obniżyć koszty i tym samym zapewnić 
konkurencyjność energii odnawialnej w 
warunkach gospodarki rynkowej;

5. zauważa, że część rozwiązań z zakresu 
energii odnawialnej jest już 
konkurencyjna w warunkach gospodarki 
rynkowej na rynku energii i że inne 
technologie zbliżają się też do cen 
rynkowych, podczas gdy koszt technologii 
konwencjonalnych rośnie oraz ceny paliw 
kopalnych również mają wzrosnąć w 
perspektywie średnio- i długoterminowej; 
zgadza się z Komisją, że należy 
wykorzystać wszystkie dostępne środki, 
aby obniżyć koszt energii odnawialnej i 
tym samym zapewnić jej konkurencyjność 
w warunkach gospodarki rynkowej;

Or. en

Poprawka 141
Struan Stevenson

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
energii konkurencyjna jest zaledwie część 

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
energii konkurencyjna jest zaledwie część 
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rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
rynkowej;

rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie
właściwe i rentowne środki, aby obniżyć 
koszty i tym samym zapewnić 
konkurencyjność energii odnawialnej i 
innych nowych form wytwarzania energii 
w warunkach gospodarki rynkowej;

Or. en

Poprawka 142
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
energii konkurencyjna jest zaledwie część 
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
rynkowej;

5. z zadowoleniem przyjmuje to, że 
energia odnawialna staje się coraz 
bardziej konkurencyjna w warunkach 
gospodarki rynkowej na rynku energii; 
zgadza się z Komisją, że należy 
wykorzystać wszystkie dostępne środki, 
aby przyspieszyć wzrost konkurencyjności 
energii odnawialnej w warunkach 
gospodarki rynkowej;

Or. de

Poprawka 143
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
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energii konkurencyjna jest zaledwie część 
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
rynkowej;

energii konkurencyjna jest zwłaszcza 
energia odnawialna, której technologia 
jest już od dawna sprawdzona, przy czym 
inne technologie zbliżają się jednak też do 
cen rynkowych; zgadza się z Komisją, że 
należy wykorzystać wszystkie dostępne 
środki, aby obniżyć koszty i tym samym 
zapewnić konkurencyjność wszystkich 
rodzajów energii odnawialnej w 
warunkach gospodarki rynkowej;

Or. de

Poprawka 144
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
energii konkurencyjna jest zaledwie część 
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
rynkowej;

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
energii konkurencyjna jest zaledwie część 
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej jako uzupełnienie 
energetyczne w gospodarstwach 
domowych oraz do wytwarzania energii 
elektrycznej do sieci w warunkach 
gospodarki rynkowej;

Or. pl

Poprawka 145
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
energii konkurencyjna jest zaledwie część 
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
rynkowej;

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
energii konkurencyjna jest zaledwie część 
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym niektóre technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
rynkowej;

Or. en

Poprawka 146
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
energii konkurencyjna jest zaledwie część 
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
rynkowej;

5. zauważa, że dotychczas w warunkach 
gospodarki rynkowej na rynku energii 
konkurencyjna jest zaledwie część 
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
rynkowej;

Or. en

Poprawka 147
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zaniepokojony tym, że dotychczas w 
warunkach gospodarki rynkowej na rynku 
energii konkurencyjna jest zaledwie część 
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
rynkowej;

5. zauważa, że dotychczas w warunkach 
gospodarki rynkowej na rynku energii 
konkurencyjna jest zaledwie część 
rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, 
przy czym inne technologie zbliżają się 
jednak też do cen rynkowych; zgadza się z 
Komisją, że należy wykorzystać wszystkie 
dostępne środki, aby obniżyć koszty i tym 
samym zapewnić konkurencyjność energii 
odnawialnej w warunkach gospodarki 
rynkowej;

Or. en

Poprawka 148
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zaznacza, że sektor ciepłownictwa i 
chłodnictwa odpowiada obecnie za ponad 
40% zużycia energii końcowej w Europie 
oraz że udział energii odnawialnej w 
zużyciu energii końcowej na ogrzewanie i 
chłodzenie zwiększa się i w roku 2009 
wyniósł 12,47% końcowego zużycia 
energii na ogrzewanie i chłodzenie brutto 
w UE-27; podkreśla, że więcej uwagi 
należy poświęcić niewykorzystanemu 
potencjałowi ogrzewania i chłodzenia ze 
źródeł odnawialnych oraz jego roli w 
zwiększaniu zrównoważonego rozwoju, 
lokalnego wzrostu i konkurencyjności 
przemysłowej; wzywa Komisję Europejską 
do przeprowadzenia dogłębnej analizy 
oraz do podjęcia dalszych działań na rzecz 
wsparcia państw członkowskich w 
skutecznym i opłacalnym 
wykorzystywaniu pełnego potencjału 
ogrzewania i chłodzenia ze źródeł 
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odnawialnych;

Or. en

Poprawka 149
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zaznacza, że sektor ciepłownictwa i 
chłodnictwa odpowiada za około 46% 
zużycia energii końcowej w UE oraz że 
udział energii odnawialnej w zużyciu 
energii końcowej na ogrzewanie i 
chłodzenie zwiększa się i w roku 2009 
wyniósł 12,47% końcowego zużycia 
energii na ogrzewanie i chłodzenie brutto 
w UE-27; uważa w związku z tym, że 
więcej uwagi należy poświęcić 
niewykorzystanemu potencjałowi 
ogrzewania i chłodzenia ze źródeł 
odnawialnych oraz jego roli w 
zwiększaniu zrównoważonego rozwoju, 
lokalnego wzrostu i konkurencyjności 
przemysłowej;

Or. en

Poprawka 150
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uznaje, że istniejące ramy prawne w 
formie rozporządzenia (UE) nr 955/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. 
ustanawiającego obowiązki podmiotów 
wprowadzających drewno i produkty z 
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drewna na rynek wystarczają, aby 
udowodnić, że biomasa jest produkowana
w Unii Europejskiej zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju i że nie 
naruszane są żadne przepisy w dziedzinie 
leśnictwa lub ochrony środowiska 
dotyczące zrównoważonej gospodarki 
leśnej; zaznacza, że wszystkie nowe 
przepisy dotyczące zrównoważoności 
biomasy wykorzystywanej do wytwarzania 
energii odnawialnej i produkowanej w 
Unii Europejskiej powinny uwzględniać 
istniejące ramy prawne i określone w nich 
instrumenty;

Or. en

Poprawka 151
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uznaje istotne znaczenie potencjału 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla 
poprzez zwiększenie wykorzystania 
biometanu w pojazdach pokonujących 
krótkie i dalekie odległości, a zwłaszcza w 
pojazdach ciężarowych, oraz 
wykorzystania energii elektrycznej w 
pojazdach miejskich pokonujących 
krótkie odległości;

Or. en

Poprawka 152
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. widzi potrzebę dalszych działań na 
rzecz zwiększenia akceptacji społecznej 
dla odnawialnych źródeł energii; 
jednocześnie stwierdza, że skutecznym 
działaniem w tym zakresie będzie 
kreowanie holistycznego podejścia w 
odniesieniu do producenta-konsumenta, 
tj. prosumenta, który świadomie będzie 
zarządzał procesem wykorzystania 
energii;

Or. pl

Poprawka 153
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. mechanizmy rynkowe i konkurencja 
są warunkiem wstępnym 
długoterminowego rozwoju energii 
odnawialnej w Europie; zaznacza, że 
wolny i otwarty rynek jest najlepszym 
sposobem stymulowania zrównoważonego 
rozwoju energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 154
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że w energetyce 
konwencjonalnej lepiej należy 
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wykorzystać biomasę, w tym tę zawartą w 
odpadach komunalnych;

Or. pl

Poprawka 155
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford, Struan Stevenson

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca uwagę na znaczenie 
dopilnowania, aby ceny oferowane 
konsumentom, zarówno krajowym, jak i 
przemysłowym, pozostały na przystępnym 
poziomie;

Or. en

Poprawka 156
Giles Chichester, Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. uważa, że aby umożliwić stopniową 
integrację na rynku, krajowe systemy 
wsparcia energii odnawialnej powinny 
zostać stopniowo wycofane, w miarę jak 
konkretny rodzaj energii odnawialnej
osiągnie rentowność i konkurencyjność 
rynkową;

Or. en

Poprawka 157
Kathleen Van Brempt
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Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. aby wesprzeć najbardziej opłacalną 
integrację energii odnawialnej na rynku 
europejskim, wzywa państwa 
członkowskie do wycofania dotacji dla 
paliw kopalnych i energii jądrowej, 
właściwego wdrożenia pakietów 
liberalizacyjnych i do zaradzenia 
strukturalnym niedoborom na rynku 
takim jak koncentracja rynku, a także 
wzywa Komisję do stanowczego działania i 
urzeczywistnienia płynnych rynków dnia 
bieżącego, rynków bilansujących i rynków 
usług wsparcia sieciowego; ponadto 
wzywa Komisję do włączenia tych rynków 
na szczeblu UE, między innymi zgodnie z 
ogólnounijnym modelem docelowym;

Or. en

Poprawka 158
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. aby zapewnić właściwe 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
energii, państwa członkowskie powinny 
wycofać dotacje dla paliw kopalnych i 
energii jądrowej, wdrożyć pakiety 
liberalizacyjne i zaradzić strukturalnym 
niedoborom na rynku takim jak 
koncentracja rynku i regulowane ceny 
energii, a także urzeczywistnić płynne 
rynki dnia bieżącego, rynki bilansujące i 
rynki usług wsparcia sieciowego;

Or. en
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Poprawka 159
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że ceny różnych źródeł 
energii w znacznym stopniu wpływają na 
zachowanie podmiotów gospodarczych, w 
tym przemysłu i konsumentów, oraz 
zauważa, że brak możliwości pełnej 
internalizacji kosztów zewnętrznych w 
obecnych ramach polityki, w połączeniu z 
hojnymi dotacjami państwa dla 
nieodnawialnych źródeł energii, utrudnia 
rozwój odnawialnych źródeł energii;
apeluje o wycofanie dotacji dla paliw 
kopalnych oraz o to, aby wszystkie źródła 
energii pokrywały swój koszt 
środowiskowy;

Or. en

Poprawka 160
Vicky Ford, Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. uważa, że istnieje potrzeba wycofania 
dotacji, które niszczą konkurencję, oraz 
również tych, których celem jest wsparcie 
szkodliwych dla środowiska paliw 
kopalnych;

Or. en
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Poprawka 161
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5d. uważa, że istnieje potrzeba wycofania 
dotacji, których celem jest wsparcie 
szkodliwych dla środowiska paliw 
kopalnych;

Or. en

Poprawka 162
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy wpływu dotacji dla paliw 
kopalnych i energii jądrowej na właściwe 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
energii oraz na włączenie energii 
odnawialnej do systemu energetycznego;

Or. en

Poprawka 163
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. jest zaniepokojony tym, że 
nieodnawialne źródła energii są w 
dalszym ciągu dotowane w niektórych 
państwach;
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Or. en

Poprawka 164
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Śródtytuł drugi

Projekt rezolucji Poprawka

 Energia odnawialna na europejskim 
wewnętrznym rynku energii

Energia odnawialna na sprawiedliwym i w 
pełni zintegrowanym europejskim 
wewnętrznym rynku energii

Or. en

Poprawka 165
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) (po śródtytule „Energia odnawialna na europejskim wewnętrznym 
rynku energii”)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zauważa, że infrastruktura sieci, 
zarządzanie siecią i reguły rynkowe są 
dostosowane do potrzeb i możliwości 
elektrowni kopalnych i jądrowych i że w 
związku z tym nowsze technologie, takie 
jak technologie energii odnawialnej, 
znajdują się w niekorzystnej sytuacji 
konkurencyjnej;

Or. de

Poprawka 166
Struan Stevenson

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) (po śródtytule „Energia odnawialna na europejskim wewnętrznym 
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rynku energii”)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zauważa, że niektóre technologie 
związane z energią odnawialną mogą 
spowodować niedopuszczalną utratę 
wygód oraz stanowić zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego, jeśli będą 
umiejscowione w pobliżu budynków 
mieszkalnych; podkreśla, że energia 
odnawialna nie powinna być rozwijana w 
sposób wybiórczo szkodzący środowisku 
ożywionemu lub dobrobytowi 
gospodarczemu społeczności lub siedlisk 
odizolowanych; podkreśla potrzebę 
zapewnienia przez rządy krajowe ochrony 
i odpowiedniej rekompensaty wszystkim 
tym, którzy w związku z rozwojem energii 
odnawialnej mogą ponieść szkody 
zdrowotne lub utracić swoje wygody;

Or. en

Poprawka 167
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że tworzenie wewnętrznego 
rynku gazu i energii elektrycznej powinno 
się zakończyć do 2014 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar sporządzenia wkrótce 
przez Komisję sprawozdania na temat 
stanu tworzenia wewnętrznego rynku 
energii;

6. uważa, że utworzenie wewnętrznego 
rynku gazu i energii elektrycznej do 2014 
r. będzie miało zasadnicze znaczenie dla 
integracji energii odnawialnej i że jest 
opłacalnym sposobem zrównoważenia 
zróżnicowanej produkcji energii 
elektrycznej; z zadowoleniem przyjmuje
sprawozdanie Komisji na temat stanu 
tworzenia wewnętrznego rynku energii;

Or. en
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Poprawka 168
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że tworzenie wewnętrznego 
rynku gazu i energii elektrycznej powinno 
się zakończyć do 2014 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar sporządzenia wkrótce 
przez Komisję sprawozdania na temat 
stanu tworzenia wewnętrznego rynku 
energii;

6. uważa, że tworzenie wewnętrznego 
rynku gazu i energii elektrycznej powinno 
się zakończyć do 2014 r.; wzywa Komisję 
do wykorzystania wszystkich dostępnych 
instrumentów, aby jak najszybciej 
zakończyć tworzenie wewnętrznego rynku 
energii;

Or. de

Poprawka 169
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że tworzenie wewnętrznego 
rynku gazu i energii elektrycznej powinno 
się zakończyć do 2014 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar sporządzenia wkrótce 
przez Komisję sprawozdania na temat 
stanu tworzenia wewnętrznego rynku 
energii;

6. uważa, że tworzenie wewnętrznego 
rynku gazu i energii elektrycznej powinno 
się zakończyć do 2014 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar sporządzenia wkrótce 
przez Komisję sprawozdania na temat 
stanu tworzenia wewnętrznego rynku 
energii; wzywa państwa członkowskie do 
dalszych wysiłków na rzecz pełnego 
wdrożenia ustawodawstwa dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii, rozwoju 
połączeń międzysystemowych oraz 
zlikwidowania energetycznych wysp i 
wąskich gardeł;

Or. en

Poprawka 170
Pilar del Castillo Vera
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że tworzenie wewnętrznego 
rynku gazu i energii elektrycznej powinno 
się zakończyć do 2014 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar sporządzenia wkrótce 
przez Komisję sprawozdania na temat 
stanu tworzenia wewnętrznego rynku 
energii;

6. uważa, że tworzenie wewnętrznego 
rynku gazu i energii elektrycznej powinno 
się zakończyć do 2014 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar sporządzenia wkrótce 
przez Komisję sprawozdania na temat 
stanu tworzenia wewnętrznego rynku 
energii; wzywa państwa członkowskie do 
dalszych wysiłków na rzecz pełnego 
wdrożenia ustawodawstwa dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii, rozwoju 
połączeń międzysystemowych oraz 
zlikwidowania wąskich gardeł;

Or. en

Poprawka 171
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że tworzenie wewnętrznego 
rynku gazu i energii elektrycznej powinno 
się zakończyć do 2014 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar sporządzenia wkrótce 
przez Komisję sprawozdania na temat 
stanu tworzenia wewnętrznego rynku 
energii;

6. uważa, że utworzenie wewnętrznego 
rynku gazu i energii elektrycznej do 2014 
r. przyczyni się do integracji energii 
odnawialnej; popiera wyrażony przez 
Komisję zamiar postawienia państw 
członkowskich przed Trybunałem 
Sprawiedliwości za nietransponowanie 
prawodawstwa dotyczącego wewnętrznego 
rynku energii do ustawodawstwa 
krajowego;

Or. en

Poprawka 172
Bernd Lange
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że tworzenie wewnętrznego 
rynku gazu i energii elektrycznej powinno 
się zakończyć do 2014 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar sporządzenia wkrótce 
przez Komisję sprawozdania na temat 
stanu tworzenia wewnętrznego rynku 
energii;

6. uważa, że tworzenie wewnętrznego 
rynku gazu i energii elektrycznej powinno 
się zakończyć do 2014 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar 
zapewnienia wdrożenia trzeciego pakietu 
na rzecz wewnętrznego rynku energii we 
wszystkich państwach członkowskich UE 
poprzez konsekwentne działanie;

Or. de

Poprawka 173
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. jest zaniepokojony zgodnością 
ostatnich zmian w przepisach 
podatkowych i przepisach dotyczących 
wytwarzania energii elektrycznej 
obowiązujących w takich państwach 
członkowskich jak Hiszpania z unijnymi
przepisami dotyczącymi wewnętrznego 
rynku energii oraz ogólnymi celami UE;
proponuje, by wyzwaniom związanym z 
kryzysem gospodarczym oraz konkretnym 
problemom krajowym, takim jak 
nadmierne zdolności w sektorze energii 
elektrycznej, sprostać w sposób 
sprawiedliwy i przejrzysty poprzez 
zdefiniowanie nowych mechanizmów 
podział kosztów systemu 
elektroenergetycznego, z uwzględnieniem 
szeroko zakrojonych kryteriów takich jak 
dotacje historyczne i pośrednie, wydajność 
produkcji i internalizacja kosztów 
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zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 174
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. aby umożliwić przeniesienie korzyści 
polegających na obniżeniu kosztów na 
konsumentów końcowych oraz 
kontrolowanie kosztów promowania 
energii odnawialnej, krajowe systemy 
wsparcia muszą lepiej reagować na 
sygnały rynkowe i uwzględniać dojrzałość 
różnych technologii oraz muszą zostać 
odpowiednio dostosowane;

Or. en

Poprawka 175
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wewnętrzny europejski rynek energii, 
na którym energia może swobodnie 
przepływać między wszystkimi państwami 
członkowskimi UE, ma zasadnicze 
znaczenie dla rozwoju odnawialnych 
źródeł energii w Europie;

Or. en
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Poprawka 176
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. podkreśla, że obecny system, w 
ramach którego wewnętrzny rynek energii 
nie został jeszcze urzeczywistniony ze 
względu na brak transpozycji 
odpowiednich przepisów, sprzyja 
wytwarzaniu energii elektrycznej w 
oparciu o paliwa kopalne, często poprzez 
nieuczciwe dotacje i decyzje podmiotów 
posiadających pozycję dominującą; wzywa 
Komisję do położenia kresu takiemu 
niesprawiedliwemu traktowaniu energii 
odnawialnej poprzez przedsięwzięcie 
odpowiednich środków prawnych;
ponadto apeluje o pełną internalizację 
kosztów zewnętrznych, na przykład emisji 
gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 177
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaznacza, że istnienie około 170 
różnych mechanizmów wspierania 
rozwoju energii odnawialnej w Unii 
Europejskiej powoduje znaczny brak 
wydajności w transgranicznym handlu 
energią elektryczną, ponieważ 
mechanizmy te utrwalają lub nawet 
pogłębiają obecne nierówności i tym 
samym stoją na przeszkodzie zakończeniu 
tworzenia wewnętrznego rynku energii;

skreślony
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Or. en

Poprawka 178
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaznacza, że istnienie około 170 różnych 
mechanizmów wspierania rozwoju energii 
odnawialnej w Unii Europejskiej powoduje 
znaczny brak wydajności w 
transgranicznym handlu energią 
elektryczną, ponieważ mechanizmy te 
utrwalają lub nawet pogłębiają obecne 
nierówności i tym samym stoją na 
przeszkodzie zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii;

7. zaznacza, że istnienie około 170 różnych 
mechanizmów wspierania rozwoju energii 
odnawialnej w Unii Europejskiej jest 
dowodem na to, że systemy krajowe są 
dostosowane do różnych stopni dojrzałości 
różnych technologii i wciąż rozbieżnych 
cech rynków krajowych pod względem 
procedur administracyjnych i przyłączenia 
do sieci, kosztów kapitału i cech rynku 
energii elektrycznej; zauważa, że 
strukturalne niedobory na rynku takie jak 
dotacje dla paliw kopalnych, regulowane 
ceny energii i koncentracja na rynku 
wciąż są powszechne w niektórych 
państwach członkowskich; podkreśla, że 
usunięcie wspomnianych przeszkód, 
urzeczywistnienie rynku energii 
elektrycznej dnia bieżącego w celu 
dokonywania transakcji handlowych w 
czasie rzeczywistym oraz rozwinięcie 
rynku bilansującego i rynku usług 
wsparcia sieciowego mają ogromne 
znaczenie dla integracji energii 
odnawialnej i jej konkurencyjności na 
wewnętrznym rynku energii;

Or. en

Poprawka 179
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. zaznacza, że istnienie około 170 różnych 
mechanizmów wspierania rozwoju energii 
odnawialnej w Unii Europejskiej powoduje 
znaczny brak wydajności w 
transgranicznym handlu energią 
elektryczną, ponieważ mechanizmy te 
utrwalają lub nawet pogłębiają obecne 
nierówności i tym samym stoją na 
przeszkodzie zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii;

7. zaznacza, że istnienie różnych 
mechanizmów wspierania rozwoju energii 
odnawialnej w Unii Europejskiej zapewnia 
uwzględnienie różnych możliwości i
wzorców technologicznych dostępnych w 
państwach członkowskich podczas 
projektowania systemu wsparcia, co 
pozwala uniknąć nadzwyczajnych zysków 
(wzrostu kosztów o 25% w przypadku 
jednolitego poziomu wsparcia UE1) 
poprzez odzwierciedlenie rzeczywistych 
kosztów technologii; jednocześnie z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą przygotowania 
wytycznych dotyczących systemów 
wsparcia;

__________________
1 Komisja Europejska, DG ds. Energii, 
Ecofys i in. (2011 r.) futures-e; Komisja 
Europejska, Inteligentna Energia –
Europa, ALTENER Finansowanie 
energii odnawialnej na europejskim 
rynku energii. Resch i in. (2009 r.).

Or. en

Poprawka 180
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaznacza, że istnienie około 170 
różnych mechanizmów wspierania rozwoju 
energii odnawialnej w Unii Europejskiej 
powoduje znaczny brak wydajności w 
transgranicznym handlu energią 
elektryczną, ponieważ mechanizmy te 
utrwalają lub nawet pogłębiają obecne 
nierówności i tym samym stoją na 

7. zaznacza, że biorąc pod uwagę 
różnorodność rynków krajowych i 
technologii, w Unii Europejskiej istnieje 
około 170 różnych mechanizmów 
wspierania rozwoju energii odnawialnej, co 
jest problematyczne w kontekście 
wewnętrznego rynku energii;
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przeszkodzie zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii;

Or. de

Poprawka 181
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaznacza, że istnienie około 170 różnych 
mechanizmów wspierania rozwoju energii 
odnawialnej w Unii Europejskiej
powoduje znaczny brak wydajności w 
transgranicznym handlu energią 
elektryczną, ponieważ mechanizmy te 
utrwalają lub nawet pogłębiają obecne 
nierówności i tym samym stoją na 
przeszkodzie zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii;

7. zaznacza, że istnienie wielu różnych 
mechanizmów pomocy państwa może 
sprzyjać powstawaniu monopoli i 
powoduje brak wydajności wewnętrznego 
rynku energii, ponieważ mechanizmy te 
utrwalają lub nawet pogłębiają obecne 
nierówności; zwłaszcza rynki zdolności 
wytwórczych zakłócają wolną 
konkurencję i promowanie innych 
środków bilansowania takich jak 
zarządzanie popytem, rozwój 
infrastruktury, magazynowanie i, w ujęciu 
ogólnym, integracja energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 182
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaznacza, że istnienie około 170 różnych 
mechanizmów wspierania rozwoju energii 
odnawialnej w Unii Europejskiej 
powoduje znaczny brak wydajności w 
transgranicznym handlu energią 
elektryczną, ponieważ mechanizmy te 
utrwalają lub nawet pogłębiają obecne 

7. zaznacza, że istnienie w Unii 
Europejskiej dotacji dla energii 
konwencjonalnej, słabych wzajemnych 
połączeń i wysokiej koncentracji rynku 
powoduje znaczny brak wydajności w 
transgranicznym handlu energią 
elektryczną, ponieważ mechanizmy te 
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nierówności i tym samym stoją na 
przeszkodzie zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii;

utrwalają lub nawet pogłębiają obecne 
nierówności i tym samym stoją na 
przeszkodzie zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii;

Or. en

Poprawka 183
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaznacza, że istnienie około 170 różnych 
mechanizmów wspierania rozwoju energii 
odnawialnej w Unii Europejskiej powoduje 
znaczny brak wydajności w 
transgranicznym handlu energią 
elektryczną, ponieważ mechanizmy te 
utrwalają lub nawet pogłębiają obecne 
nierówności i tym samym stoją na 
przeszkodzie zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii;

7. zaznacza, że istnienie około 170 różnych 
mechanizmów wspierania rozwoju energii 
odnawialnej w Unii Europejskiej powoduje 
znaczny brak wydajności w 
transgranicznym handlu energią 
elektryczną, ponieważ mechanizmy te 
utrwalają lub nawet pogłębiają obecne 
nierówności i tym samym stoją na 
przeszkodzie zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii; z 
zadowoleniem przyjmie wytyczne Komisji 
dotyczące systemów wsparcia;

Or. en

Poprawka 184
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaznacza, że istnienie około 170 różnych 
mechanizmów wspierania rozwoju energii 
odnawialnej w Unii Europejskiej powoduje 
znaczny brak wydajności w 
transgranicznym handlu energią 
elektryczną, ponieważ mechanizmy te 

7. zaznacza, że istnienie około 170 różnych 
mechanizmów wspierania rozwoju energii 
odnawialnej w Unii Europejskiej powoduje 
znaczny brak wydajności w 
transgranicznym handlu energią 
elektryczną; podkreśla jednak znaczenie 
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utrwalają lub nawet pogłębiają obecne 
nierówności i tym samym stoją na 
przeszkodzie zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii;

opracowania systemów wsparcia energii 
odnawialnej oraz uwzględnienia w nich 
zasobów lokalnych; 

Or. fi

Poprawka 185
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że złożone procedury 
przyznawania zezwoleń i procesy 
planowania, które mogą trwać miesiące 
lub lata, oraz obawy przed działającymi 
wstecz zmianami systemów wsparcia 
zwiększają ryzyko związane z projektem;
takie wysokie ryzyko, w szczególności w 
krajach, gdzie rynki kapitałowe znajdują 
się pod presją, skutkuje bardzo wysokimi 
kosztami kapitału, które podnoszą koszt 
projektów w zakresie energii odnawialnej 
i zagrażają ich konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 186
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla konieczność zapewnienia 
uproszczonych procedur 
administracyjnych oraz stabilnych i 
wydajnych systemów wsparcia, które 
mogą być dostosowywane z czasem i 
wycofywane w miarę dojrzewania i 
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wzrostu konkurencyjności technologii i 
łańcuchów dostaw oraz usuwania wad 
rynku;

Or. en

Poprawka 187
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że na zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii skorzystają w 
największym stopniu konsumenci; zgadza 
się z oceną Komisji, że również w 
przypadku energii odnawialnej należy 
zapewnić konkurencję, ponieważ stanowi 
ona najlepszy impuls do pobudzenia 
innowacji i obniżenia kosztów;

8. uważa, że na zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii skorzystają w 
największym stopniu konsumenci; 
podkreśla, że systemy wsparcia energii ze 
źródeł odnawialnych zostały wprowadzone 
przede wszystkim ze względu na niepełne 
otwarcie rynku, niepełną internalizację 
kosztów zewnętrznych wytwarzania 
energii konwencjonalnej oraz na wczesny 
etap rozwoju najbardziej odnawialnych 
technologii; wyraża ubolewanie, że 
dotacje dla paliw kopalnych i energii 
jądrowej w dalszym ciągu mają moc 
nadrzędną; zgadza się z oceną Komisji, że 
konkurencję należy zapewnić w przypadku 
wszystkich źródeł energii we wszystkich 
państwach członkowskich, ponieważ 
stanowi ona najlepszy impuls do 
pobudzenia innowacji i obniżenia kosztów;

Or. en

Poprawka 188
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że na zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii skorzystają w 
największym stopniu konsumenci; zgadza 
się z oceną Komisji, że również w 
przypadku energii odnawialnej należy 
zapewnić konkurencję, ponieważ stanowi 
ona najlepszy impuls do pobudzenia 
innowacji i obniżenia kosztów;

8. uważa, że na zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii skorzystają w 
największym stopniu konsumenci; zgadza 
się z oceną Komisji, że również w 
przypadku energii odnawialnej należy 
zapewnić konkurencję – w perspektywie 
długoterminowej i wraz z osiągnięciem 
dojrzałości rynkowej, ponieważ stanowi 
ona najlepszy impuls do pobudzenia 
innowacji i obniżenia kosztów;

Or. de

Poprawka 189
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że na zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii skorzystają w 
największym stopniu konsumenci; zgadza 
się z oceną Komisji, że również w 
przypadku energii odnawialnej należy 
zapewnić konkurencję, ponieważ stanowi 
ona najlepszy impuls do pobudzenia 
innowacji i obniżenia kosztów;

8. uważa, że na zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii skorzystają w 
największym stopniu konsumenci; zgadza 
się z oceną Komisji, że konkurencję należy 
zapewnić w przypadku wszystkich źródeł 
energii (w tym paliw kopalnych), 
ponieważ stanowi ona najlepszy impuls do 
pobudzenia innowacji i obniżenia kosztów;

Or. en

Poprawka 190
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że na zakończeniu tworzenia 8. uważa, że na zakończeniu tworzenia 
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wewnętrznego rynku energii skorzystają w 
największym stopniu konsumenci; zgadza 
się z oceną Komisji, że również w 
przypadku energii odnawialnej należy 
zapewnić konkurencję, ponieważ stanowi 
ona najlepszy impuls do pobudzenia 
innowacji i obniżenia kosztów;

wewnętrznego rynku energii skorzystają w 
największym stopniu konsumenci; zgadza 
się z oceną Komisji, że konkurencję należy 
zapewnić w przypadku wszystkich źródeł 
energii w miarę ich dojrzewania, 
ponieważ stanowi ona najlepszy impuls do 
pobudzenia innowacji i obniżenia kosztów;

Or. en

Poprawka 191
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że na zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii skorzystają w 
największym stopniu konsumenci; zgadza 
się z oceną Komisji, że również w 
przypadku energii odnawialnej należy 
zapewnić konkurencję, ponieważ stanowi 
ona najlepszy impuls do pobudzenia 
innowacji i obniżenia kosztów;

8. uważa, że na zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii skorzystają w 
największym stopniu konsumenci; zgadza 
się z oceną Komisji, że również w 
przypadku energii odnawialnej należy 
zapewnić konkurencję, ponieważ stanowi 
ona najlepszy impuls do pobudzenia 
innowacji i obniżenia kosztów; apeluje o 
przedsięwzięcie spójnych środków 
wsparcia na rzecz wytwarzania energii 
oraz krytykuje ostatnią politykę Grecji, 
która zakłada podwyższenie dopłat z tytułu 
produkcji energii elektrycznej z gazu oraz 
obniżenie dopłat z tytułu produkcji energii 
elektrycznej z wiatru, co skutkuje znacznie 
większymi dochodami z wytwarzania 
energii z paliw kopalnych niż z 
wytwarzania energii odnawialnej; wzywa 
Komisję do zwrócenia uwagi na to, że taka 
sytuacja jest niezgodna z politykami i 
celami UE oraz że należy dokonać w tym 
zakresie przeglądu;

Or. en
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Poprawka 192
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że na zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii skorzystają w 
największym stopniu konsumenci; zgadza 
się z oceną Komisji, że również w 
przypadku energii odnawialnej należy 
zapewnić konkurencję, ponieważ stanowi 
ona najlepszy impuls do pobudzenia 
innowacji i obniżenia kosztów;

8. uważa, że na zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii skorzystają w 
największym stopniu konsumenci; zgadza 
się z oceną Komisji, że również w 
przypadku energii odnawialnej należy 
zapewnić konkurencję, ponieważ stanowi 
ona najlepszy impuls do pobudzenia 
innowacji i obniżenia kosztów; wyraża 
zarazem obawę o to, by niezbędne 
urynkowienie wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych nie poszerzyło 
zakresu ubóstwa energetycznego;

Or. pl

Poprawka 193
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że na zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii skorzystają w 
największym stopniu konsumenci; zgadza 
się z oceną Komisji, że również w 
przypadku energii odnawialnej należy 
zapewnić konkurencję, ponieważ stanowi 
ona najlepszy impuls do pobudzenia 
innowacji i obniżenia kosztów;

8. uważa, że na zakończeniu tworzenia 
wewnętrznego rynku energii skorzystają w 
największym stopniu konsumenci; zgadza 
się z oceną Komisji, że również w 
przypadku energii odnawialnej należy 
zapewnić konkurencję, ponieważ stanowi 
ona najlepszy impuls do pobudzenia 
innowacji i obniżenia kosztów; podkreśla, 
że utrzymywanie się cen regulowanych na 
poziomie detalicznym uniemożliwia 
konsumentom pełne korzystanie z prawa 
wyboru;

Or. en
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Poprawka 194
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zauważa, że rozwój sektora 
magazynowania energii oraz zachęcanie 
konsumentów do wytwarzania własnej 
energii można połączyć ze zmianami na 
rynku i że w związku z tym aspekty te są 
ważne dla odpowiedniego funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii;

Or. en

Poprawka 195
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. odnotowuje z zaniepokojeniem, że 
mechanizmy współpracy ustanowione na 
mocy dyrektywy 2009/28/WE nie są 
dotychczas prawie w ogóle stosowane; 
powołuje się na ustalenia Komisji, według 
których lepsze wykorzystywanie 
istniejących możliwości współpracy 
przyniosłoby znaczne korzyści; 
pozytywnie odnosi się do zapowiedzi 
opracowania przez Komisję wytycznych 
dotyczących współpracy w ramach UE; 
wzywa państwa członkowskie, by lepiej 
wykorzystywały możliwości współpracy i 
usprawniły wzajemną komunikację;

9. odnotowuje z zaniepokojeniem, że 
mechanizmy współpracy ustanowione na 
mocy dyrektywy 2009/28/WE nie są 
dotychczas prawie w ogóle stosowane; 
powołuje się na ustalenia Komisji, według 
których lepsze wykorzystywanie 
istniejących możliwości współpracy 
przyniosłoby znaczne korzyści; 
pozytywnie odnosi się do zapowiedzi 
opracowania przez Komisję wytycznych 
dotyczących współpracy w ramach UE, 
które określają praktyczne stosowanie 
mechanizmów współpracy, przedstawiają i 
omawiają wyzwania związane z taką 
współpracą oraz zapewniają transpozycję 
zaleceń europejskich do przepisów państw 
członkowskich; wzywa państwa 
członkowskie, by lepiej wykorzystywały 
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możliwości współpracy i usprawniły 
wzajemną komunikację;

Or. de

Poprawka 196
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. odnotowuje z zaniepokojeniem, że 
mechanizmy współpracy ustanowione na 
mocy dyrektywy 2009/28/WE nie są 
dotychczas prawie w ogóle stosowane; 
powołuje się na ustalenia Komisji, według 
których lepsze wykorzystywanie 
istniejących możliwości współpracy 
przyniosłoby znaczne korzyści; 
pozytywnie odnosi się do zapowiedzi 
opracowania przez Komisję wytycznych 
dotyczących współpracy w ramach UE; 
wzywa państwa członkowskie, by lepiej 
wykorzystywały możliwości współpracy i 
usprawniły wzajemną komunikację;

9. odnotowuje z zaniepokojeniem, że 
mechanizmy współpracy ustanowione na 
mocy dyrektywy 2009/28/WE nie są 
dotychczas prawie w ogóle stosowane; 
powołuje się na ustalenia Komisji, według 
których lepsze wykorzystywanie 
istniejących możliwości współpracy 
przyniosłoby znaczne korzyści takie jak 
pobudzenie handlu; pozytywnie odnosi się 
do zapowiedzi opracowania przez Komisję 
wytycznych dotyczących sposobów 
wykorzystywania mechanizmów
współpracy, które powinny dostarczać 
lepsze informacje i których wykorzystanie 
powinno być mniej złożone; wzywa 
państwa członkowskie, by następnie lepiej 
wykorzystywały te mechanizmy i ponadto 
zintensyfikowały wzajemną komunikację;

Or. en

Poprawka 197
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. odnotowuje z zaniepokojeniem, że 9. odnotowuje, że mechanizmy współpracy 
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mechanizmy współpracy ustanowione na 
mocy dyrektywy 2009/28/WE nie są 
dotychczas prawie w ogóle stosowane; 
powołuje się na ustalenia Komisji, według 
których lepsze wykorzystywanie 
istniejących możliwości współpracy
przyniosłoby znaczne korzyści; pozytywnie 
odnosi się do zapowiedzi opracowania 
przez Komisję wytycznych dotyczących 
współpracy w ramach UE; wzywa państwa 
członkowskie, by lepiej wykorzystywały 
możliwości współpracy i usprawniły 
wzajemną komunikację;

ustanowione na mocy dyrektywy 
2009/28/WE nie są dotychczas stosowane 
na bardzo dużą skalę; powołuje się na 
ustalenia Komisji, według których lepsze 
wykorzystywanie istniejących możliwości 
współpracy mogłoby przynieść znaczne 
korzyści; pozytywnie odnosi się do 
zapowiedzi opracowania przez Komisję 
wytycznych dotyczących współpracy w 
ramach UE; wzywa państwa członkowskie, 
by lepiej wykorzystywały możliwości 
współpracy i usprawniły wzajemną 
komunikację;

Or. en

Poprawka 198
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. odnotowuje z zaniepokojeniem, że 
mechanizmy współpracy ustanowione na 
mocy dyrektywy 2009/28/WE nie są 
dotychczas prawie w ogóle stosowane; 
powołuje się na ustalenia Komisji, według 
których lepsze wykorzystywanie 
istniejących możliwości współpracy 
przyniosłoby znaczne korzyści; 
pozytywnie odnosi się do zapowiedzi 
opracowania przez Komisję wytycznych 
dotyczących współpracy w ramach UE; 
wzywa państwa członkowskie, by lepiej 
wykorzystywały możliwości współpracy i 
usprawniły wzajemną komunikację;

9. odnotowuje, że mechanizmy współpracy 
ustanowione na mocy dyrektywy 
2009/28/WE nie są dotychczas prawie w 
ogóle stosowane, a szereg mechanizmów 
współpracy jest mimo to obecnie 
planowanych; powołuje się na ustalenia 
Komisji, według których lepsze 
wykorzystywanie istniejących możliwości 
współpracy przyniosłoby znaczne korzyści; 
pozytywnie odnosi się do zapowiedzi 
opracowania przez Komisję wytycznych 
dotyczących współpracy w ramach UE; 
wzywa państwa członkowskie, by lepiej 
wykorzystywały możliwości współpracy i 
usprawniły wzajemną komunikację;

Or. en

Poprawka 199
Niki Tzavela
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. przypomina, że w dyrektywie w 
sprawie energii odnawialnej ustanowiono 
mechanizmy współpracy, które 
umożliwiają zaliczanie energii 
odnawialnej wyprodukowanej w jednym 
państwie członkowskim na konto 
realizacji celu innego państwa; ubolewa, 
że mechanizmy te nie są jeszcze jednak 
powszechnie stosowane pomimo ich 
potencjalnych korzyści dla obu stron;

Or. en

Poprawka 200
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że wczesne i ambitne 
sformułowanie ogólnounijnego wiążącego 
celu dotyczącego udziału energii 
odnawialnej w zużyciu energii końcowej 
po roku 2020 prowadzi do zwiększenia 
uczestnictwa państw członkowskich UE w 
mechanizmach współpracy;

Or. de

Poprawka 201
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. z zadowoleniem przyjmuje ulepszenie 
metod prognozowania zdolności 
wytwarzania energii wiatrowej na 
rynkach dnia bieżącego, co umożliwia 
lepszą integrację energii elektrycznej z 
różnych źródeł energii odnawialnej; z 
zadowoleniem przyjmuje również nowe 
kodeksy sieci wymagane w ramach 
trzeciego pakietu dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii, który jest 
obecnie opracowywany przez odpowiednie 
podmioty, co prowadzi do stabilizacji 
częstotliwości, a tym samym przyczynia się 
również do lepszej integracji energii
elektrycznej produkowanej ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 202
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie systemów dopłat w Wielkiej 
Brytanii, we Włoszech, w Danii i w 
Niemczech, co umożliwia pełny udział 
energii odnawialnej w zintegrowanym 
wewnętrznym rynku energii;

Or. en

Poprawka 203
Laurence J.A.J. Stassen
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi 
zostać jak najszybciej w pełni 
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz musi spełniać 
funkcje i zadania służące zapewnieniu 
stabilności systemu w perspektywie 
długoterminowej, których realizację 
zapewniają dotychczas konwencjonalne 
źródła energii;

10. ponownie podkreśla, że na mocy 
Traktatów wybór koszyka energetycznego 
należy do kompetencji państwa 
członkowskiego;

Or. nl

Poprawka 204
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi 
zostać jak najszybciej w pełni 
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz musi spełniać 
funkcje i zadania służące zapewnieniu 
stabilności systemu w perspektywie 
długoterminowej, których realizację 
zapewniają dotychczas konwencjonalne 
źródła energii;

10. podkreśla, że w nadchodzących latach 
technologie energii odnawialnej będą 
odgrywały coraz to większą rolę w 
koszyku energetycznym UE. W związku z 
tym należy przyjąć nowe rozwiązania 
rynkowe w celu odzwierciedlenia takiego 
rozwoju oraz należy odpowiednio 
zintegrować odmienne technologie o 
niskich kosztach końcowych. W 
przypadku zastosowania odpowiedniego 
schematu rynku producenci energii 
odnawialnej będą mogli spełniać funkcje i 
zadania służące zapewnieniu stabilności 
systemu w perspektywie długoterminowej, 
których realizację zapewniają dotychczas 
konwencjonalne źródła energii, 
odpowiednio do ich zdolności;

Or. en



AM\920120PL.doc 103/272 PE500.604v01-00

PL

Poprawka 205
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi 
zostać jak najszybciej w pełni 
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz musi spełniać 
funkcje i zadania służące zapewnieniu 
stabilności systemu w perspektywie 
długoterminowej, których realizację 
zapewniają dotychczas konwencjonalne 
źródła energii;

10. podkreśla, że aby energia odnawialna 
została w pełni zintegrowana z 
europejskim wewnętrznym rynkiem energii 
we wszystkich państwach członkowskich, 
rozwiązania rynkowe powinny 
niezwłocznie zachęcać do zwiększenia 
udziału popytu oraz wkładu środków w 
zakresie efektywności energetycznej w 
spełnianie funkcji i zadań służących 
zapewnieniu stabilności systemu w 
perspektywie długoterminowej, których 
realizację zapewniają dotychczas 
konwencjonalne źródła energii, zgodnie z 
ich zdolnościami i nieodłącznymi 
cechami; zauważa, że działania w zakresie 
bilansowania zawsze były prowadzone w 
szerokiej perspektywie systemowej oraz że 
powiększenie obszarów bilansowania 
poprzez ulepszenie wzajemnych powiązań 
pomiędzy systemami 
elektroenergetycznymi ma w tym 
kontekście zasadnicze znaczenie;

Or. en

Poprawka 206
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi 
zostać jak najszybciej w pełni 

10. podkreśla, że energia odnawialna musi 
być stopniowo integrowana z europejskim 
wewnętrznym rynkiem energii w zakresie, 
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zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz musi spełniać 
funkcje i zadania służące zapewnieniu 
stabilności systemu w perspektywie 
długoterminowej, których realizację 
zapewniają dotychczas konwencjonalne 
źródła energii;

na jaki pozwalają jej dojrzałość i stopień 
liberalizacji krajowych rynków energii, 
oraz że różne rodzaje energii odnawialnej 
mogą spełniać w perspektywie 
długoterminowej funkcje i zadania służące 
zapewnieniu stabilności systemu, których 
realizację zapewniają dotychczas 
konwencjonalne źródła energii, zgodnie z 
ich nieodłącznymi cechami i 
zdolnościami;

Or. en

Poprawka 207
Struan Stevenson

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi
zostać jak najszybciej w pełni
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz musi spełniać funkcje 
i zadania służące zapewnieniu stabilności 
systemu w perspektywie długoterminowej, 
których realizację zapewniają dotychczas 
konwencjonalne źródła energii;

10. podkreśla, że, o ile technologie energii 
odnawialnej i inne technologie 
niskoemisyjne są rentowne i wspierane ze 
środków publicznych, muszą zostać jak 
najszybciej w pełni zintegrowane z 
europejskim wewnętrznym rynkiem energii 
we wszystkich państwach członkowskich 
oraz muszą spełniać funkcje i zadania 
służące zapewnieniu stabilności systemu w 
perspektywie długoterminowej, których 
realizację zapewniają dotychczas 
konwencjonalne źródła energii;

Or. en

Poprawka 208
Giles Chichester, Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi 
zostać jak najszybciej w pełni 
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz musi spełniać 
funkcje i zadania służące zapewnieniu 
stabilności systemu w perspektywie 
długoterminowej, których realizację 
zapewniają dotychczas konwencjonalne 
źródła energii;

10. podkreśla, że rozwiązania rynkowe 
muszą ułatwiać jak najszybszą integrację 
energii odnawialnej z europejskim 
wewnętrznym rynkiem energii we 
wszystkich państwach członkowskich;
uważa, że w perspektywie 
długoterminowej energia odnawialna 
musi spełniać funkcje i zadania służące 
zapewnieniu stabilności systemu, tak aby 
wszystkie podmioty rynkowe mogły w nim 
uczestniczyć;

Or. en

Poprawka 209
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi 
zostać jak najszybciej w pełni 
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz musi spełniać funkcje 
i zadania służące zapewnieniu stabilności 
systemu w perspektywie długoterminowej, 
których realizację zapewniają dotychczas 
konwencjonalne źródła energii;

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi 
zostać jak najszybciej w pełni 
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz że w coraz większym 
stopniu spełnia ona funkcje i zadania 
służące zapewnieniu stabilności systemu, 
których realizację zapewniały dotychczas 
konwencjonalne źródła energii;

Or. en

Poprawka 210
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi
zostać jak najszybciej w pełni
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz musi spełniać funkcje 
i zadania służące zapewnieniu stabilności 
systemu w perspektywie długoterminowej, 
których realizację zapewniają dotychczas 
konwencjonalne źródła energii;

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia elektryczna ze 
źródeł odnawialnych musi zostać jak 
najszybciej w pełni zintegrowana z 
europejskim wewnętrznym rynkiem energii 
oraz musi spełniać funkcje i zadania 
służące zapewnieniu stabilności systemu w 
perspektywie długoterminowej, których 
realizację zapewniają dotychczas 
konwencjonalne źródła energii;

Or. en

Poprawka 211
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi 
zostać jak najszybciej w pełni 
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz musi spełniać funkcje 
i zadania służące zapewnieniu stabilności 
systemu w perspektywie długoterminowej, 
których realizację zapewniają dotychczas 
konwencjonalne źródła energii;

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich technologie energii 
odnawialnej muszą zostać w pełni 
zintegrowane z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii wraz z osiągnięciem 
dojrzałości rynkowej oraz muszą spełniać 
funkcje i zadania służące zapewnieniu 
stabilności systemu w perspektywie 
długoterminowej, których realizację 
zapewniają dotychczas konwencjonalne 
źródła energii;

Or. de

Poprawka 212
Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi 
zostać jak najszybciej w pełni 
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz musi spełniać funkcje 
i zadania służące zapewnieniu stabilności 
systemu w perspektywie długoterminowej, 
których realizację zapewniają dotychczas 
konwencjonalne źródła energii;

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi 
zostać jak najszybciej w pełni 
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii, oraz podaje pozytywny 
przykład pełnej integracji z rynkiem Nord 
Pool, gdzie niektóre odnawialne źródła 
energii spełniają już funkcje i zadania 
służące zapewnieniu stabilności systemu, 
których realizację zapewniały dotychczas 
konwencjonalne źródła energii;

Or. en

Poprawka 213
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi 
zostać jak najszybciej w pełni 
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz musi spełniać funkcje 
i zadania służące zapewnieniu stabilności 
systemu w perspektywie długoterminowej, 
których realizację zapewniają dotychczas 
konwencjonalne źródła energii;

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi 
zostać jak najszybciej w pełni 
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz musi spełniać funkcje 
i zadania służące zapewnieniu stabilności 
systemu w perspektywie długoterminowej, 
których realizację zapewniają dotychczas 
konwencjonalne źródła energii; apeluje 
przy tym o uwzględnienie na większą skalę 
pozytywnych i negatywnych, pośrednich i 
bezpośrednich skutków ubocznych energii 
odnawialnej podczas planowania i 
wdrażania, w szczególności w odniesieniu 
do istniejącej infrastruktury, w tym sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych, oraz w 
odniesieniu do przyrody, różnorodności 
biologicznej i ochrony gatunków; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
podniesienia świadomości społecznej na 
temat pozytywnych i negatywnych 
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skutków ubocznych różnych technologii 
energii odnawialnej;

Or. de

Poprawka 214
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi 
zostać jak najszybciej w pełni 
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz musi spełniać funkcje 
i zadania służące zapewnieniu stabilności 
systemu w perspektywie długoterminowej, 
których realizację zapewniają dotychczas 
konwencjonalne źródła energii;

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi 
zostać jak najszybciej w pełni 
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz musi spełniać funkcje 
i zadania służące zapewnieniu stabilności 
systemu w perspektywie długoterminowej, 
których realizację zapewniają dotychczas 
konwencjonalne źródła energii; podkreśla, 
że rzeczywisty jednolity rynek umożliwiłby 
zrównoważenie braku ciągłości energii 
odnawialnej oraz nierównego podziału 
zasobów naturalnych w skali światowej;

Or. en

Poprawka 215
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi 
zostać jak najszybciej w pełni 
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz musi spełniać funkcje 
i zadania służące zapewnieniu stabilności 
systemu w perspektywie długoterminowej, 

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi 
zostać jak najszybciej w pełni 
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz musi spełniać funkcje 
i zadania służące zapewnieniu stabilności 
systemu w perspektywie długoterminowej, 
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których realizację zapewniają dotychczas 
konwencjonalne źródła energii;

których realizację zapewniają dotychczas 
konwencjonalne źródła energii; uznaje, że 
sprostanie wymogom związanym z 
włączeniem do systemu jest warunkiem 
wstępnym dalszej integracji energii 
odnawialnej z rynkiem;

Or. en

Poprawka 216
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi 
zostać jak najszybciej w pełni
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz musi spełniać funkcje 
i zadania służące zapewnieniu stabilności 
systemu w perspektywie długoterminowej, 
których realizację zapewniają dotychczas 
konwencjonalne źródła energii;

10. podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich energia odnawialna musi 
zostać jak najszybciej stopniowo
zintegrowana z europejskim wewnętrznym 
rynkiem energii oraz musi spełniać funkcje 
i zadania służące zapewnieniu stabilności 
systemu w perspektywie długoterminowej, 
których realizację zapewniają dotychczas 
konwencjonalne źródła energii, zgodnie z 
ich zdolnościami i nieodłącznymi 
cechami;

Or. en

Poprawka 217
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zauważa, że integrację energii 
odnawialnej można wesprzeć poprzez 
zastosowanie elastycznych, rozproszonych 
technologii wytwarzania i zarządzania 
oraz poprzez zachęcanie „prosumentów” 
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do aktywnego uczestniczenia w 
dopasowaniu popytu i podaży, 
zrównoważeniu rynku oraz we wspieraniu 
płynnego funkcjonowania systemów 
elektroenergetycznych; zauważa, że 
wprowadzenie bardziej zaawansowanych i 
inteligentnych zdecentralizowanych 
technologii wytwarzania energii 
elektrycznej i zarządzania siecią przyczyni 
się w sposób opłacalny do integracji 
energii odnawialnej z rynkiem energii 
elektrycznej na szczeblu UE poprzez 
zwiększenie elastyczności, zakończenie 
większości przedsięwzięć 
infrastrukturalnych w zakresie przesyłu i 
dystrybucji oraz zminimalizowanie strat 
energii w transporcie;

Or. en

Poprawka 218
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zwraca uwagę, że cele w zakresie 
energii odnawialnej na rok 2020, 
określone w dyrektywie w sprawie energii 
odnawialnej dla całej UE oraz dla 
poszczególnych państw członkowskich, 
przyczyniły się do zwiększenia 
wykorzystania energii odnawialnej w 
Europie; uważa, że aby sformułować 
politykę na rzecz długoterminowej 
równowagi oraz wzmocnić bezpieczeństwo 
inwestycji, UE musi jak najszybciej 
wyznaczyć nowe cele na okres po roku 
2020;

Or. fi
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Poprawka 219
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. odnotowuje, że choć obecne 
finansowanie energii w ramach polityki 
spójności koncentruje się w dużej mierze 
na odnawialnych źródłach energii, te 
ostatnie wspierane są już przez 
ukierunkowane programy UE i państw 
członkowskich, w tym przez taryfy 
gwarantowane; zauważa, że wiąże się to z 
kwestią łącznego wpływu finansowania 
spójności na rozwój sektora energii 
odnawialnej w poszczególnych regionach;
uważa zatem, że należy osiągnąć lepszą 
równowagę, w ramach której większą 
część środków strukturalnych przeznaczać 
się będzie na projekty z zakresu 
efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 220
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zakłada, że zmieniający się charakter 
europejskiego koszyka energetycznego 
będzie wymagał dostosowania do 
obecnego schematu rynku; odnotowuje, że 
korzyści płynące z wytwarzania energii 
odnawialnej, tj. obniżenie hurtowych cen 
elektryczności za pośrednictwem efektu 
rankingu cenowego, nie są właściwie 
przenoszone na konsumentów 
końcowych; apeluje do detalistów energii 
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o przeniesienie swoich korzyści na 
konsumentów końcowych;

Or. en

Poprawka 221
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do przeanalizowania 
przepisów dotyczących środowiska, na 
przykład ramowej dyrektywy wodnej lub 
dyrektywy ptasiej, pod kątem ich 
wzajemnego oddziaływania na rozwój 
sektora energii odnawialnej;

Or. de

Poprawka 222
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa do lepszego rozważenia 
interesów różnych obszarów polityki oraz 
do uwzględnienia na szerszą skalę 
pozytywnych aspektów energii 
odnawialnej w odniesieniu do analiz 
kosztów i korzyści, a zwłaszcza 
opłacalnego wkładu w łagodzenie zmiany 
klimatu; w szczególności dotyczy to 
również przepisów UE dotyczących 
ochrony środowiska, m.in. ramowej 
dyrektywy wodnej i dyrektywy ptasiej;

Or. de
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Poprawka 223
Béla Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) (po śródtytule „Wymogi infrastrukturalne”)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zauważa, że odnawialne źródła 
energii mogą:
a) być kosztowne. Na przykład: instalacja 
paneli słonecznych; budowa elektrowni 
wykorzystującej geometryczny rodzaj 
energii; budowa i uruchomienie farm 
wiatrowych; budowa zapór dla energii 
pływów i fal; budowa elektrowni 
hydrologicznych lub hydroelektrycznych 
jest kosztowna.
b) spowodować szkody dla środowiska. Na 
przykład: energia pływów ma negatywny 
wpływ na dziką przyrodę i może 
ograniczać prąd pływowy oraz utrudniać 
odprowadzanie ścieków do morza. Na 
panelach słonecznych zbierają się pyły. 
Eksploatacja elektrowni hydroelektrycznej 
może doprowadzić do zalania okolicznych 
terenów zamieszkiwanych przez lokalne 
społeczności; zapory wywierają istotny 
wpływ ekologiczny na lokalną hydrologię.
Podczas spalania drewna wytwarzają się 
czynniki zanieczyszczenia powietrza, w 
tym gazy cieplarniane.
c) mieć ograniczone lokalizacje. Wiatr nie 
wieje cały czas; aktywność geotermalna i 
wulkaniczna może się zmniejszyć, w czego 
rezultacie elektrownie nie będą 
wykorzystywane.
d) być mało wytrzymałe na hałas: poziom 
hałasu generowanego przez turbinę 
wiatrową.
Z wszystkich wymienionych względów 
Komisja powinna wziąć pod uwagę 
wspomniane kwestie, aby chronić 
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środowisko naturalne;

Or. en

Poprawka 224
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że przyłączenie do sieci 
odnawialnych źródeł energii – na ogół
zdecentralizowane, wymagające przesyłu 
na duże odległości i uzależnione od 
warunków klimatycznych – wymaga
innych rozwiązań infrastrukturalnych niż 
obecna infrastruktura energetyczna, której 
rozwój nastąpił wyłącznie w oparciu o 
konwencjonalne źródła energii;

11. zwraca uwagę, że przyłączenie do sieci 
odnawialnych źródeł energii jest w 
niektórych przypadkach 
zdecentralizowane, wymagające przesyłu 
na duże odległości i uzależnione od 
warunków klimatycznych; podkreśla 
jednak, że niektóre odnawialne źródła 
energii, takie jak energia geotermalna, 
biomasa i energia wodna, mogą 
zrównoważyć zmienne źródła energii i tym 
samym zmniejszyć potrzebę budowy 
dodatkowej infrastruktury sieci; 
wymagają one innych rozwiązań 
infrastrukturalnych niż obecna 
infrastruktura energetyczna, której rozwój 
nastąpił wyłącznie w oparciu o 
konwencjonalne źródła energii;

Or. en

Poprawka 225
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że przyłączenie do sieci 
odnawialnych źródeł energii – na ogół 
zdecentralizowane, wymagające przesyłu 
na duże odległości i uzależnione od 

11. zwraca uwagę, że do roku 2020 do 
połowy energii elektrycznej wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych pochodziłoby ze 
zdecentralizowanych źródeł 
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warunków klimatycznych – wymaga
innych rozwiązań infrastrukturalnych niż 
obecna infrastruktura energetyczna, której 
rozwój nastąpił wyłącznie w oparciu o 
konwencjonalne źródła energii;

odnawialnych, wymagających przesyłu na 
duże odległości i uzależnionych od 
warunków klimatycznych, które to źródła 
wymagają innych rozwiązań 
infrastrukturalnych niż obecna 
infrastruktura energetyczna, której rozwój 
nastąpił wyłącznie w oparciu o 
konwencjonalne źródła energii;

Or. en

Poprawka 226
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że przyłączenie do sieci 
odnawialnych źródeł energii – na ogół 
zdecentralizowane, wymagające przesyłu 
na duże odległości i uzależnione od 
warunków klimatycznych – wymaga 
innych rozwiązań infrastrukturalnych niż 
obecna infrastruktura energetyczna, której 
rozwój nastąpił wyłącznie w oparciu o 
konwencjonalne źródła energii;

11. zwraca uwagę, że przyłączenie do sieci 
odnawialnych źródeł energii wymaga 
innych rozwiązań infrastrukturalnych niż 
obecna infrastruktura energetyczna, której 
rozwój nastąpił wyłącznie w oparciu o 
konwencjonalne źródła energii;

Or. de

Poprawka 227
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że przyłączenie do sieci 
odnawialnych źródeł energii – na ogół 
zdecentralizowane, wymagające przesyłu 
na duże odległości i uzależnione od 

11. zwraca uwagę, że przyłączenie do sieci 
odnawialnych źródeł energii – na ogół 
zdecentralizowane i niekiedy zmienne –
wymaga innych rozwiązań 
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warunków klimatycznych – wymaga 
innych rozwiązań infrastrukturalnych niż 
obecna infrastruktura energetyczna, której 
rozwój nastąpił wyłącznie w oparciu o 
konwencjonalne źródła energii;

infrastrukturalnych niż obecna 
infrastruktura energetyczna, której rozwój 
w czasach monopolu nastąpił wyłącznie w 
oparciu o konwencjonalne źródła energii;

Or. en

Poprawka 228
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że przyłączenie do sieci 
odnawialnych źródeł energii – na ogół
zdecentralizowane, wymagające przesyłu 
na duże odległości i uzależnione od 
warunków klimatycznych – wymaga 
innych rozwiązań infrastrukturalnych niż 
obecna infrastruktura energetyczna, której 
rozwój nastąpił wyłącznie w oparciu o 
konwencjonalne źródła energii;

11. zwraca uwagę, że przyłączenie do sieci 
odnawialnych źródeł energii – w 
niektórych przypadkach
zdecentralizowane, wymagające przesyłu 
na duże odległości i zmienne – wymaga 
innych rozwiązań infrastrukturalnych niż 
obecna infrastruktura energetyczna, której 
rozwój nastąpił wyłącznie w oparciu o 
konwencjonalne źródła energii; w związku 
z tym podkreśla konieczność modernizacji 
i rozbudowy sieci energetycznej w celu 
dostosowania do zmian w technologiach 
produkcji, przesyłu, dystrybucji i 
bilansowania;

Or. en

Poprawka 229
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że przyłączenie do sieci 
odnawialnych źródeł energii – na ogół 
zdecentralizowane, wymagające przesyłu 

11. zwraca uwagę, że przyłączenie do sieci 
odnawialnych źródeł energii – na ogół 
zdecentralizowane, wymagające przesyłu 
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na duże odległości i uzależnione od 
warunków klimatycznych – wymaga 
innych rozwiązań infrastrukturalnych niż 
obecna infrastruktura energetyczna, której 
rozwój nastąpił wyłącznie w oparciu o 
konwencjonalne źródła energii;

na duże odległości i uzależnione od 
warunków klimatycznych – wymaga 
innych rozwiązań infrastrukturalnych niż 
obecna infrastruktura energetyczna, której
rozwój nastąpił wyłącznie w oparciu o 
konwencjonalne źródła energii; zwraca 
uwagę, że sektor energii odnawialnej nie 
jest rozwijany oddzielnie, lecz jako część 
systemu energetycznego ogółem;

Or. sl

Poprawka 230
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że rozwój infrastruktury 
jest kwestią pilną o zasadniczym 
znaczeniu dla powodzenia rynku 
wewnętrznego oraz dla włączenia do niego 
energii odnawialnej; szybkie przyjęcie 
pakietu wniosków ustawodawczych 
dotyczących infrastruktury energetycznej 
jest zatem niezbędne, w szczególności dla 
przyspieszenia budowy nowej 
infrastruktury o zasięgu transgranicznym;

Or. en

Poprawka 231
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 

skreślony
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się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć zapewnienie rezerwowych 
mocy produkcji konwencjonalnych form 
energii, co obecnie nie ma miejsca;
zauważa, że stworzenie mocy rezerwowych 
powoduje znaczne koszty; odnotowuje, że 
coraz częściej potrzebne jest wsparcie w 
tym zakresie, aby stworzenie lub 
utrzymanie rezerw konwencjonalnych 
źródeł energii stało się bardziej atrakcyjne 
pod względem ekonomicznym; odrzuca 
prześciganie się w dotowaniu 
poszczególnych źródeł energii i domaga 
się stworzenia modelu rynku energii 
opartego na zasadach gospodarki 
rynkowej;

Or. en

Poprawka 232
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć zapewnienie rezerwowych 
mocy produkcji konwencjonalnych form 
energii, co obecnie nie ma miejsca; 
zauważa, że stworzenie mocy 
rezerwowych powoduje znaczne koszty; 
odnotowuje, że coraz częściej potrzebne 
jest wsparcie w tym zakresie, aby 
stworzenie lub utrzymanie rezerw 
konwencjonalnych źródeł energii stało się 
bardziej atrakcyjne pod względem 
ekonomicznym; odrzuca prześciganie się 
w dotowaniu poszczególnych źródeł 
energii i domaga się stworzenia modelu 
rynku energii opartego na zasadach 

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć zapewnienie rezerwowych 
mocy produkcji konwencjonalnych form 
energii, co obecnie nie ma miejsca; 
zauważa, że stworzenie mocy 
rezerwowych powoduje znaczne koszty;
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gospodarki rynkowej;

Or. fi

Poprawka 233
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi
towarzyszyć zapewnienie rezerwowych 
mocy produkcji konwencjonalnych form 
energii, co obecnie nie ma miejsca;
zauważa, że stworzenie mocy rezerwowych 
powoduje znaczne koszty; odnotowuje, że 
coraz częściej potrzebne jest wsparcie w 
tym zakresie, aby stworzenie lub 
utrzymanie rezerw konwencjonalnych 
źródeł energii stało się bardziej atrakcyjne 
pod względem ekonomicznym; odrzuca 
prześciganie się w dotowaniu 
poszczególnych źródeł energii i domaga 
się stworzenia modelu rynku energii 
opartego na zasadach gospodarki 
rynkowej;

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, muszą 
towarzyszyć kompensujący wkład energii 
konwencjonalnej oraz zwiększenie 
efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 234
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że aby zagwarantować 12. uważa, że aby zagwarantować 
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bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć zapewnienie rezerwowych 
mocy produkcji konwencjonalnych form 
energii, co obecnie nie ma miejsca; 
zauważa, że stworzenie mocy 
rezerwowych powoduje znaczne koszty; 
odnotowuje, że coraz częściej potrzebne 
jest wsparcie w tym zakresie, aby 
stworzenie lub utrzymanie rezerw 
konwencjonalnych źródeł energii stało się 
bardziej atrakcyjne pod względem 
ekonomicznym; odrzuca prześciganie się 
w dotowaniu poszczególnych źródeł 
energii i domaga się stworzenia modelu 
rynku energii opartego na zasadach 
gospodarki rynkowej;

bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć wyrównanie tych wahań w 
całej zintegrowanej i połączonej 
europejskiej sieci elektroenergetycznej; 
zgadza się z analizą Komisji, że stworzenie 
mocy rezerwowych spowodowałoby
znaczne koszty oraz zakłóciło 
ogólnounijny sygnał cenowy, a tym 
samym byłoby sprzeczne z celami UE; 
odrzuca dodatkowe dotacje dla paliw 
kopalnych i apeluje o odpowiednią zmianę 
– na przykład wdrożenie środków po 
stronie popytu – modelu rynku energii, 
znoszącą potrzebę stworzenia mocy 
rezerwowych, na przykład poprzez 
rozwiązanie problemu, który polega na 
tym, że tylko rynki energii nie dostarczają 
obecnie na tyle silnego sygnału cenowego, 
który umożliwiłby ukierunkowanie 
inwestycji na rozwój nowych metod 
elastycznej produkcji;

Or. en

Poprawka 235
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć zapewnienie rezerwowych
mocy produkcji konwencjonalnych form 
energii, co obecnie nie ma miejsca; 
zauważa, że stworzenie mocy 
rezerwowych powoduje znaczne koszty; 
odnotowuje, że coraz częściej potrzebne
jest wsparcie w tym zakresie, aby 
stworzenie lub utrzymanie rezerw 

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, ze względu na 
zmienność produkcji i dostaw energii 
odnawialnej oraz na brak infrastruktury 
energetycznej potrzebne jest jeszcze 
zapewnienie mocy produkcji 
konwencjonalnych form energii; zauważa, 
że udostępnienie mocy rezerwowych 
powoduje znaczne koszty, których można 
by uniknąć poprzez dostosowanie 
infrastruktury energetycznej do potrzeb 
energii odnawialnej; odnotowuje, że coraz 
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konwencjonalnych źródeł energii stało się 
bardziej atrakcyjne pod względem 
ekonomicznym; odrzuca prześciganie się w 
dotowaniu poszczególnych źródeł energii i 
domaga się stworzenia modelu rynku 
energii opartego na zasadach gospodarki 
rynkowej;

bardziej potrzebne są stabilne ramy 
polityczne na rzecz zabezpieczenia tych 
mocy pod względem ekonomicznym; 
odrzuca prześciganie się w nieskutecznym 
i zakłócającym konkurencję dotowaniu 
poszczególnych źródeł energii i państw 
członkowskich oraz domaga się stworzenia 
modelu rynku energii ukierunkowanego
na długoterminowy cel Unii w zakresie 
polityki energetycznej i polityki łagodzenia 
zmiany klimatu, umożliwiającego 
integrację technologii energii odnawialnej 
z wewnętrznym rynkiem energii w miarę 
osiągania przez nie dojrzałości rynkowej;

Or. de

Poprawka 236
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć zapewnienie rezerwowych 
mocy produkcji konwencjonalnych form 
energii, co obecnie nie ma miejsca; 
zauważa, że stworzenie mocy 
rezerwowych powoduje znaczne koszty; 
odnotowuje, że coraz częściej potrzebne 
jest wsparcie w tym zakresie, aby 
stworzenie lub utrzymanie rezerw 
konwencjonalnych źródeł energii stało się 
bardziej atrakcyjne pod względem 
ekonomicznym; odrzuca prześciganie się w 
dotowaniu poszczególnych źródeł energii i 
domaga się stworzenia modelu rynku 
energii opartego na zasadach gospodarki 
rynkowej;

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej musi towarzyszyć 
przyjęcie odmiennego, bardziej 
zintegrowanego podejścia do systemu 
energetycznego poprzez wdrożenie takich
inteligentnych i elastycznych, 
rozproszonych technologii wytwarzania 
energii i zarządzania siecią, które są 
bardziej efektywne energetycznie i 
zaawansowane; zauważa, że stworzenie 
mocy rezerwowych powoduje znaczne 
koszty; odnotowuje, że nowe systemy 
bilansowania, w tym reagowania na 
zapotrzebowanie, mogą być atrakcyjne pod 
względem ekonomicznym, o ile 
zastosowano odpowiednie ramy, a ich 
wkład w funkcjonowanie sieci jest 
uczciwie wynagradzany; odrzuca 
prześciganie się w dotowaniu 
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poszczególnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 237
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć zapewnienie rezerwowych 
mocy produkcji konwencjonalnych form 
energii, co obecnie nie ma miejsca; 
zauważa, że stworzenie mocy 
rezerwowych powoduje znaczne koszty; 
odnotowuje, że coraz częściej potrzebne 
jest wsparcie w tym zakresie, aby 
stworzenie lub utrzymanie rezerw 
konwencjonalnych źródeł energii stało się 
bardziej atrakcyjne pod względem 
ekonomicznym; odrzuca prześciganie się w 
dotowaniu poszczególnych źródeł energii i 
domaga się stworzenia modelu rynku 
energii opartego na zasadach gospodarki 
rynkowej;

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć dalsze bilansowanie, które 
można zapewnić poprzez handel 
transgraniczny, elastyczne elektrownie, 
zarządzanie popytem i magazynowanie 
energii; zauważa, że stworzenie mocy 
rezerwowych powoduje znaczne koszty; 
odnotowuje, że należy wspierać rozwój 
bardziej opłacalnych środków 
bilansowania takich jak intensyfikacja 
handlu transgranicznego za pomocą 
lepszych wzajemnych połączeń; odrzuca 
prześciganie się w dotowaniu 
poszczególnych źródeł energii i domaga się 
stworzenia modelu rynku energii opartego 
na zasadach gospodarki rynkowej;

Or. en

Poprawka 238
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
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energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć zapewnienie rezerwowych 
mocy produkcji konwencjonalnych form 
energii, co obecnie nie ma miejsca;
zauważa, że stworzenie mocy rezerwowych 
powoduje znaczne koszty; odnotowuje, że 
coraz częściej potrzebne jest wsparcie w 
tym zakresie, aby stworzenie lub 
utrzymanie rezerw konwencjonalnych 
źródeł energii stało się bardziej atrakcyjne 
pod względem ekonomicznym; odrzuca 
prześciganie się w dotowaniu 
poszczególnych źródeł energii i domaga 
się stworzenia modelu rynku energii 
opartego na zasadach gospodarki 
rynkowej;

energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć uelastycznienie systemu 
energetycznego obejmującego zachęty za 
elastyczność – rozwiązania w zakresie 
energii odnawialnej i popytu, a w 
szczególności magazynowania – oparte na 
jasnym wykazie różnych opcji, w 
zależności od warunków rynkowych i 
kosztów krańcowych;

Or. en

Poprawka 239
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć zapewnienie rezerwowych 
mocy produkcji konwencjonalnych form 
energii, co obecnie nie ma miejsca; 
zauważa, że stworzenie mocy 
rezerwowych powoduje znaczne koszty; 
odnotowuje, że coraz częściej potrzebne 
jest wsparcie w tym zakresie, aby 
stworzenie lub utrzymanie rezerw 
konwencjonalnych źródeł energii stało się 
bardziej atrakcyjne pod względem 
ekonomicznym; odrzuca prześciganie się w 
dotowaniu poszczególnych źródeł energii i 
domaga się stworzenia modelu rynku 
energii opartego na zasadach gospodarki 

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć zapewnienie rezerwowych 
mocy produkcji konwencjonalnych form 
energii, które można szybko zastosować, 
co obecnie nie ma miejsca; zauważa, że 
stworzenie mocy rezerwowych powoduje 
znaczne koszty; odnotowuje, że coraz 
częściej potrzebne jest wsparcie w tym 
zakresie, aby stworzenie lub utrzymanie 
rezerw konwencjonalnych źródeł energii 
stało się bardziej atrakcyjne pod względem 
ekonomicznym; odrzuca prześciganie się w 
dotowaniu poszczególnych źródeł energii i 
domaga się stworzenia modelu rynku 
energii opartego na zasadach gospodarki 
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rynkowej; rynkowej;

Or. fi

Poprawka 240
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć zapewnienie rezerwowych 
mocy produkcji konwencjonalnych form 
energii, co obecnie nie ma miejsca; 
zauważa, że stworzenie mocy 
rezerwowych powoduje znaczne koszty; 
odnotowuje, że coraz częściej potrzebne 
jest wsparcie w tym zakresie, aby 
stworzenie lub utrzymanie rezerw 
konwencjonalnych źródeł energii stało się 
bardziej atrakcyjne pod względem 
ekonomicznym; odrzuca prześciganie się w 
dotowaniu poszczególnych źródeł energii i 
domaga się stworzenia modelu rynku 
energii opartego na zasadach gospodarki 
rynkowej;

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć zapewnienie rezerwowych 
mocy produkcji konwencjonalnych form 
energii, co obecnie nie ma miejsca; 
zauważa, że stworzenie mocy 
rezerwowych powoduje znaczne koszty; 
odnotowuje, że coraz częściej potrzebne 
jest wsparcie w tym zakresie, aby 
stworzenie lub utrzymanie rezerw 
konwencjonalnych źródeł energii stało się 
bardziej atrakcyjne pod względem 
ekonomicznym, bez zakłócania 
funkcjonowania rynku energii; odrzuca 
prześciganie się w dotowaniu 
poszczególnych źródeł energii i domaga się 
stworzenia modelu rynku energii opartego 
na zasadach gospodarki rynkowej poprzez 
priorytetowe usunięcie istniejących 
zakłóceń na rynku; w przypadku gdy rynki 
energii nie generują dochodów 
niezbędnych do utrzymania
zrównoważonego rynku z wysokim 
udziałem energii elektrycznej pochodzącej 
z nieciągłych źródeł energii odnawialnej, 
który dysponuje wystarczającą mocą 
zapasową, uzupełnienie schematu rynku 
mechanizmami zdolności wytwórczych 
koordynowanymi na szczeblu UE może 
być rozwiązaniem umożliwiającym 
zaradzenie brakowi odpowiedniej 
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rentowności;

Or. en

Poprawka 241
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć zapewnienie rezerwowych 
mocy produkcji konwencjonalnych form 
energii, co obecnie nie ma miejsca; 
zauważa, że stworzenie mocy 
rezerwowych powoduje znaczne koszty; 
odnotowuje, że coraz częściej potrzebne 
jest wsparcie w tym zakresie, aby 
stworzenie lub utrzymanie rezerw 
konwencjonalnych źródeł energii stało się 
bardziej atrakcyjne pod względem 
ekonomicznym; odrzuca prześciganie się w 
dotowaniu poszczególnych źródeł energii i 
domaga się stworzenia modelu rynku 
energii opartego na zasadach gospodarki 
rynkowej;

12. uważa, że aby zagwarantować
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć zapewnienie rezerwowych 
mocy produkcji konwencjonalnych form 
energii, które to moce można 
wykorzystywać tylko przez zaledwie kilka 
godzin; zauważa, że stworzenie mocy 
rezerwowych powoduje znaczne koszty; 
odnotowuje, że coraz częściej potrzebne 
jest wsparcie w tym zakresie, aby 
stworzenie lub utrzymanie rezerw 
konwencjonalnych źródeł energii stało się 
bardziej atrakcyjne pod względem 
ekonomicznym, bez zakłócania 
funkcjonowania rynku energii; odrzuca 
prześciganie się w dotowaniu 
poszczególnych źródeł energii i domaga się 
stworzenia modelu rynku energii opartego 
na zasadach gospodarki rynkowej poprzez 
priorytetowe usunięcie istniejących 
zakłóceń na rynku; w przypadku gdy rynki 
energii nie generują dochodów 
niezbędnych do utrzymania 
zrównoważonego rynku z wysokim 
udziałem energii elektrycznej pochodzącej 
z nieciągłych źródeł energii odnawialnej, 
który dysponuje wystarczającą mocą 
zapasową, uzupełnienie schematu rynku 
mechanizmami zdolności wytwórczych 
koordynowanymi na szczeblu UE może 
być rozwiązaniem umożliwiającym 
zaradzenie brakowi odpowiedniej 
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rentowności;

Or. en

Poprawka 242
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć zapewnienie rezerwowych 
mocy produkcji konwencjonalnych form 
energii, co obecnie nie ma miejsca; 
zauważa, że stworzenie mocy 
rezerwowych powoduje znaczne koszty; 
odnotowuje, że coraz częściej potrzebne 
jest wsparcie w tym zakresie, aby 
stworzenie lub utrzymanie rezerw 
konwencjonalnych źródeł energii stało się 
bardziej atrakcyjne pod względem 
ekonomicznym; odrzuca prześciganie się w 
dotowaniu poszczególnych źródeł energii i 
domaga się stworzenia modelu rynku 
energii opartego na zasadach gospodarki 
rynkowej;

12. uważa, że aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw, rozwojowi sektora 
energii odnawialnej, który charakteryzuje 
się zmienną ilością dostaw, musi 
towarzyszyć zapewnienie rezerwowych 
mocy produkcji konwencjonalnych form 
energii, co obecnie nie ma miejsca; 
zauważa, że stworzenie mocy 
rezerwowych powoduje znaczne koszty; 
odnotowuje, że coraz częściej potrzebne 
jest wsparcie w tym zakresie, aby 
stworzenie lub utrzymanie rezerw 
konwencjonalnych źródeł energii stało się 
bardziej atrakcyjne pod względem 
ekonomicznym; odrzuca prześciganie się w 
dotowaniu poszczególnych źródeł energii, 
lecz uznaje, że w ujęciu historycznym 
pomoc państwa była niezbędna dla 
rozwoju wszystkich źródeł energii;

Or. en

Poprawka 243
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla znaczenie opłacalnego 
wprowadzenia odnawialnych źródeł 
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energii pochodzących z wielkiej sieci oraz 
z sieci przesyłowej morskiej energii 
wiatrowej na Morzu Północnym;
podkreśla znaczenie inicjatywy na rzecz 
sieci przesyłowej morskiej energii 
wiatrowej krajów północnomorskich 
(NSCOGI) w kontekście zapowiedzenia 
projektów o mocy przekraczającej 140 GW 
dotyczących morskich elektrowni 
wiatrowych; wzywa państwa członkowskie 
i Komisję do dostarczenia dodatkowego 
bodźca na rzecz NSCOGI;

Or. en

Poprawka 244
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa Komisję do oceny, czy w UE 
występuje problem związany ze zdolnością 
przesyłową i jaką ilość stałej zdolności 
przesyłowej można dostarczyć z różnych 
odnawialnych źródeł energii w ramach 
zintegrowanego systemu energetycznego 
UE, oraz do oceny jego potencjalnego 
pozytywnego wpływu na wystarczalność 
mocy wytwórczych; wzywa ENTSO-E do 
opracowania i wdrożenia metodyki oceny 
stałej zdolności przesyłowej różnych 
odnawialnych źródeł energii oraz do 
uwzględnienia jej w swojej prognozie 
wystarczalności systemu;

Or. en

Poprawka 245
Catherine Trautmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że duży udział energii
odnawialnej w koszyku energetycznym 
stawia przed istniejącą infrastrukturą sieci 
ogromne wyzwania; zauważa, że 
intensywna integracja źródeł energii 
odnawialnej z siecią poważnie zmniejsza 
bezpieczeństwo energetyczne niektórych 
państw członkowskich; jest zaniepokojony 
tym, że według ENTSO-E 80% wszystkich 
wąskich gardeł w europejskich sieciach 
energetycznych jest bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z przyłączeniem do 
sieci źródeł energii odnawialnej;

13. podkreśla, że duży udział energii 
odnawialnej w koszyku energetycznym 
stawia przed istniejącą infrastrukturą sieci 
ogromne wyzwania; jest zaniepokojony 
tym, że według ENTSO-E 80% wszystkich 
wąskich gardeł w europejskich sieciach 
energetycznych jest bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z przyłączeniem do 
sieci źródeł energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 246
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że duży udział energii 
odnawialnej w koszyku energetycznym 
stawia przed istniejącą infrastrukturą sieci 
ogromne wyzwania; zauważa, że 
intensywna integracja źródeł energii 
odnawialnej z siecią poważnie zmniejsza 
bezpieczeństwo energetyczne niektórych 
państw członkowskich; jest zaniepokojony 
tym, że według ENTSO-E 80% wszystkich 
wąskich gardeł w europejskich sieciach 
energetycznych jest bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z przyłączeniem do 
sieci źródeł energii odnawialnej;

13. podkreśla, że duży udział energii 
odnawialnej w koszyku energetycznym 
stawia przed istniejącą infrastrukturą sieci 
ogromne wyzwania; zauważa, że 
intensywna integracja źródeł energii 
odnawialnej z siecią poważnie zmniejsza 
bezpieczeństwo energetyczne niektórych 
państw członkowskich;

Or. en



AM\920120PL.doc 129/272 PE500.604v01-00

PL

Poprawka 247
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że duży udział energii 
odnawialnej w koszyku energetycznym 
stawia przed istniejącą infrastrukturą sieci 
ogromne wyzwania; zauważa, że 
intensywna integracja źródeł energii 
odnawialnej z siecią poważnie zmniejsza 
bezpieczeństwo energetyczne niektórych 
państw członkowskich; jest zaniepokojony 
tym, że według ENTSO-E 80% wszystkich 
wąskich gardeł w europejskich sieciach 
energetycznych jest bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z przyłączeniem do 
sieci źródeł energii odnawialnej;

13. podkreśla, że duży udział energii 
odnawialnej w koszyku energetycznym 
stawia przed istniejącą infrastrukturą sieci 
ogromne wyzwania, którym jednak można 
stawić czoło; zauważa, że w niektórych 
państwach członkowskich, w których 
intensywna integracja źródeł energii 
odnawialnej z siecią odbyła się bez 
jednoczesnej rozbudowy infrastruktury 
energetycznej tych państw, bezpieczeństwo 
dostaw zostało poważnie zmniejszone; 
podkreśla, że według ENTSO znaczna 
część wszystkich wąskich gardeł w 
europejskich sieciach energetycznych jest
związana z przyłączeniem do sieci źródeł 
energii odnawialnej i wynika głównie z 
niewystarczającej rozbudowy 
infrastruktury energetycznej;

Or. de

Poprawka 248
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że duży udział energii 
odnawialnej w koszyku energetycznym 
stawia przed istniejącą infrastrukturą sieci 
ogromne wyzwania; zauważa, że 
intensywna integracja źródeł energii 
odnawialnej z siecią poważnie zmniejsza 
bezpieczeństwo energetyczne niektórych 
państw członkowskich; jest zaniepokojony 

13. podkreśla, że duży udział energii 
odnawialnej w koszyku energetycznym 
stawia przed istniejącą infrastrukturą sieci 
ogromne wyzwania; przypomina, że w 
ciągu ostatnich 10 lat inwestycje w 
odnawialne źródła energii stanowiły 
ponad połowę wszystkich inwestycji w 
nowe moce wytwórcze i że ich liczba nadal 
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tym, że według ENTSO-E 80% wszystkich 
wąskich gardeł w europejskich sieciach 
energetycznych jest bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z przyłączeniem do 
sieci źródeł energii odnawialnej;

będzie rosła; rozumie zatem stwierdzenie, 
że według ENTSO-E 40%1 wszystkich 
wąskich gardeł w europejskich sieciach 
energetycznych jest bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z przyłączeniem do 
sieci źródeł energii odnawialnej;

__________________
1 Niezbędne inwestycje w wąskie gardła, 
które przyczyniają się do osiągnięcia 
wszystkich trzech celów polityki 
energetycznej UE, tj. urzeczywistnienie 
rynku wewnętrznego, zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw oraz integracja 
energii odnawialnej – tzw. kategoria 
„neutralna” – muszą zostać poddane 
odpowiedniej ocenie.

Or. en

Poprawka 249
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że duży udział energii 
odnawialnej w koszyku energetycznym 
stawia przed istniejącą infrastrukturą sieci 
ogromne wyzwania; zauważa, że 
intensywna integracja źródeł energii 
odnawialnej z siecią poważnie zmniejsza 
bezpieczeństwo energetyczne niektórych 
państw członkowskich; jest zaniepokojony 
tym, że według ENTSO-E 80% wszystkich 
wąskich gardeł w europejskich sieciach 
energetycznych jest bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z przyłączeniem do 
sieci źródeł energii odnawialnej;

13. podkreśla, że duży udział energii 
odnawialnej w koszyku energetycznym 
stawia przed istniejącą infrastrukturą sieci 
ogromne wyzwania; zauważa, że 
intensywna integracja źródeł energii 
odnawialnej z siecią zmniejsza 
bezpieczeństwo energetyczne niektórych 
państw członkowskich z powodu 
niewłaściwej infrastruktury sieci; 
zauważa, że według ENTSO-E mniej niż 
50% wszystkich wąskich gardeł w 
europejskich sieciach energetycznych jest 
bezpośrednio związanych z przyłączeniem 
do sieci źródeł energii odnawialnej, 
podczas gdy odnawialne źródła energii od 
2000 r. stanowią ponad 50% mocy 
zainstalowanej; odnotowuje, że 
modernizacja sieci europejskich jest 
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konieczna głównie ze względu na 
tworzenie jednolitego rynku energii i na 
potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw oraz że korzyści płynące z 
modernizacji sieci europejskich 
zrównoważą jej koszty poprzez 
zapewnienie znacznie skuteczniejszego 
działania systemu energetycznego UE;

Or. en

Poprawka 250
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że duży udział energii 
odnawialnej w koszyku energetycznym 
stawia przed istniejącą infrastrukturą sieci 
ogromne wyzwania; zauważa, że 
intensywna integracja źródeł energii 
odnawialnej z siecią poważnie zmniejsza 
bezpieczeństwo energetyczne niektórych 
państw członkowskich; jest zaniepokojony 
tym, że według ENTSO-E 80% wszystkich 
wąskich gardeł w europejskich sieciach 
energetycznych jest bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z przyłączeniem do 
sieci źródeł energii odnawialnej;

13. podkreśla, że duży udział energii 
odnawialnej w koszyku energetycznym 
stawia przed istniejącą infrastrukturą sieci 
ogromne wyzwania; zauważa, że 
bezpieczeństwo energetyczne niektórych 
państw członkowskich zostanie znacznie 
zwiększone przez wkład nowych 
technologii takich jak inteligentne sieci i 
zarządzanie popytem, co istotnie przyczyni 
się do poprawy zarządzania siecią;

Or. en

Poprawka 251
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że duży udział energii 13. podkreśla, że duży udział energii 
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odnawialnej w koszyku energetycznym 
stawia przed istniejącą infrastrukturą sieci 
ogromne wyzwania; zauważa, że 
intensywna integracja źródeł energii 
odnawialnej z siecią poważnie zmniejsza 
bezpieczeństwo energetyczne niektórych 
państw członkowskich; jest zaniepokojony 
tym, że według ENTSO-E 80% wszystkich 
wąskich gardeł w europejskich sieciach 
energetycznych jest bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z przyłączeniem do 
sieci źródeł energii odnawialnej;

odnawialnej w koszyku energetycznym 
stawia przed istniejącą infrastrukturą sieci 
ogromne wyzwania; zauważa, że 
intensywna integracja źródeł energii 
odnawialnej z siecią poważnie zmniejsza 
bezpieczeństwo energetyczne niektórych 
państw członkowskich; jest zaniepokojony 
tym, że według ENTSO-E 80% wszystkich 
wąskich gardeł w europejskich sieciach 
energetycznych jest bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z przyłączeniem do 
sieci źródeł energii odnawialnej; wzywa 
operatorów systemów przesyłowych do 
zaktualizowania swoich polityk rozwoju 
sieci w celu uwzględnienia włączenia 
mocy wytwórczych energii odnawialnej 
przy utrzymaniu bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawka 252
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że duży udział energii 
odnawialnej w koszyku energetycznym 
stawia przed istniejącą infrastrukturą sieci 
ogromne wyzwania; zauważa, że 
intensywna integracja źródeł energii 
odnawialnej z siecią poważnie zmniejsza 
bezpieczeństwo energetyczne niektórych 
państw członkowskich; jest zaniepokojony 
tym, że według ENTSO-E 80% wszystkich 
wąskich gardeł w europejskich sieciach 
energetycznych jest bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z przyłączeniem do 
sieci źródeł energii odnawialnej;

13. podkreśla, że duży udział energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 
koszyku energetycznym stawia przed 
istniejącą infrastrukturą sieci ogromne 
wyzwania; zauważa, że intensywna 
integracja źródeł energii odnawialnej z 
siecią poważnie zmniejsza bezpieczeństwo 
energetyczne niektórych państw 
członkowskich; jest zaniepokojony tym, że 
według ENTSO-E 80% wszystkich 
wąskich gardeł w europejskich sieciach 
energetycznych jest bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z przyłączeniem do 
sieci energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en
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Poprawka 253
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. ponadto zauważa, że integracja 
odnawialnych źródeł energii będzie 
wymagała ściślejszej współpracy pomiędzy 
operatorami systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji w celu lepszego 
dostosowania do zwiększającego się 
udziału rozproszonego wytwarzania;
podkreśla znaczenie wdrożenia nowych 
podejść w celu zlikwidowania wąskich 
gardeł w sieciach dystrybucyjnych, które 
to podejścia nie zawsze obejmują 
rozszerzenie lub wzmocnienie sieci;

Or. en

Poprawka 254
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, 
znajdują się często w znacznej odległości 
od ośrodków, w których jest ona 
zużywana; uważa, że aby miejsca te mogły 
być wykorzystywane, konieczna jest 
rozbudowa sieci przesyłowych;

14. zauważa, że strategia wykorzystania 
energii odnawialnej pochodzącej 
wyłącznie z najbardziej konkurencyjnych 
miejsc w UE z punktu widzenia zasobów 
oznaczałaby znacznie większe 
wykorzystanie sieci przesyłowych w 
porównaniu do strategii opartej na 
zużyciu, ukierunkowanej na rozwój 
energii odnawialnej w pobliżu gęsto 
zaludnionych obszarów, w których jest 
ona zużywana;

Or. en
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Poprawka 255
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, znajdują 
się często w znacznej odległości od 
ośrodków, w których jest ona zużywana; 
uważa, że aby miejsca te mogły być 
wykorzystywane, konieczna jest 
rozbudowa sieci przesyłowych;

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, znajdują 
się często w znacznej odległości od 
ośrodków, w których jest ona zużywana, 
podczas gdy zdecentralizowane instalacje i 
elektrociepłownie znajdujące się w pobliżu 
ośrodków, w których energia jest 
zużywana, mogą znacznie przyczynić się 
do uniknięcia zatorów i dalszego 
rozszerzania sieci energetycznych oraz 
mogą prowadzić do zmniejszenia kosztów 
makroekonomicznych; podkreśla, że 
Komisja powinna opracować odpowiednie 
narzędzia modelowania w celu 
zdefiniowania optymalnego połączenia 
odległych elektrociepłowni produkujących 
energię na dużą skalę i instalacji 
dystrybucyjnych;

Or. en

Poprawka 256
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, znajdują 
się często w znacznej odległości od 
ośrodków, w których jest ona zużywana; 

14. z jednej strony zauważa, że jedne z 
najlepszych i najbardziej konkurencyjnych 
miejsc w UE, w których wytwarza się 
energię odnawialną, znajdują się często w 
znacznej odległości od ośrodków, w 
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uważa, że aby miejsca te mogły być 
wykorzystywane, konieczna jest 
rozbudowa sieci przesyłowych;

których jest ona zużywana; uważa, że aby 
miejsca te mogły być wykorzystywane, 
konieczna jest rozbudowa sieci 
przesyłowych; z drugiej strony zauważa, 
że zdecentralizowane dostawy energii 
odnawialnej ograniczają potrzebę 
budowania nowych linii przesyłowych, a 
tym samym zmniejszają związane z tym 
koszty, ponieważ technologie 
zdecentralizowane, które mogą zostać 
bezpośrednio zintegrowane w domach, 
miastach i na obszarach najbardziej 
oddalonych, znajdują się dużo bliżej 
konsumentów końcowych;

Or. en

Poprawka 257
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, znajdują
się często w znacznej odległości od 
ośrodków, w których jest ona zużywana;
uważa, że aby miejsca te mogły być 
wykorzystywane, konieczna jest 
rozbudowa sieci przesyłowych;

14. zauważa, że wiele konkurencyjnych 
miejsc w UE, w których wytwarza się 
energię odnawialną, znajduje się często w 
znacznej odległości od ośrodków, w 
których jest ona zużywana, co sprawia, że 
wykorzystanie tych miejsc zależy od 
rozbudowy sieci przesyłowych; zauważa, 
że istnieje natomiast znaczny potencjał w 
zakresie rozwoju ogrzewania i chłodzenia 
oraz produkcji energii elektrycznej z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii na szczeblu lokalnym; podkreśla, 
że zintegrowane podejście do systemu 
energetycznego, uwzględniające zarówno 
zapotrzebowanie na ciepło i energię 
elektryczną, jak i podaż, jest niezbędne do 
opracowania najbardziej opłacalnej 
strategii promowania energii odnawialnej 
w Europie;

Or. en
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Poprawka 258
Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, znajdują 
się często w znacznej odległości od 
ośrodków, w których jest ona zużywana; 
uważa, że aby miejsca te mogły być 
wykorzystywane, konieczna jest 
rozbudowa sieci przesyłowych;

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, znajdują 
się często w znacznej odległości od 
ośrodków, w których jest ona zużywana; 
uważa, że aby miejsca te mogły być 
wykorzystywane, konieczna jest 
rozbudowa sieci przesyłowych; zauważa 
też jednak potencjał mikrogeneracji 
energii odnawialnej takiej jak ogrzewanie 
geotermalne i energia słoneczna, o czym 
jest mowa w komunikacie Komisji (COM 
(2012)271), oraz lokalnych wytwórni 
biogazu;

Or. en

Poprawka 259
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, znajdują 
się często w znacznej odległości od 
ośrodków, w których jest ona zużywana; 
uważa, że aby miejsca te mogły być 
wykorzystywane, konieczna jest 
rozbudowa sieci przesyłowych;

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, znajdują 
się często w znacznej odległości od 
ośrodków, w których jest ona zużywana; 
uważa, że aby miejsca te mogły być 
wykorzystywane, konieczna jest 
rozbudowa sieci przesyłowych; podkreśla 
opłacalność zintegrowanego podejścia do 
systemu energetycznego, 
uwzględniającego zarówno 
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zapotrzebowanie na ciepło i energię 
elektryczną, jak i podaż;

Or. en

Poprawka 260
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, znajdują 
się często w znacznej odległości od 
ośrodków, w których jest ona zużywana; 
uważa, że aby miejsca te mogły być 
wykorzystywane, konieczna jest 
rozbudowa sieci przesyłowych;

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, znajdują 
się często w znacznej odległości od 
ośrodków, w których jest ona zużywana; 
uważa, że aby miejsca te mogły być 
wykorzystywane, konieczna jest 
rozbudowa sieci przesyłowych; podkreśla, 
że wydajna lokalna produkcja energii 
odnawialnej powinna być również 
promowana w celu ograniczenia strat 
przesyłowych i zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawka 261
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, znajdują 
się często w znacznej odległości od 
ośrodków, w których jest ona zużywana; 
uważa, że aby miejsca te mogły być 
wykorzystywane, konieczna jest 

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, znajdują 
się często w znacznej odległości od 
ośrodków, w których jest ona zużywana; 
uważa, że aby miejsca te mogły być 
wykorzystywane, konieczna jest 
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rozbudowa sieci przesyłowych; rozbudowa sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych; podkreśla, że należy 
przyspieszyć procedurę wydawania 
zezwoleń na projekty dotyczące 
infrastruktury energetycznej;

Or. de

Poprawka 262
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, znajdują 
się często w znacznej odległości od 
ośrodków, w których jest ona zużywana; 
uważa, że aby miejsca te mogły być 
wykorzystywane, konieczna jest 
rozbudowa sieci przesyłowych;

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, znajdują 
się często w znacznej odległości od 
ośrodków, w których jest ona zużywana; 
uważa, że aby miejsca te mogły być 
wykorzystywane, konieczne są rozbudowa 
sieci przesyłowych i wzmocnienie 
połączeń międzysystemowych;

Or. en

Poprawka 263
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, znajdują 
się często w znacznej odległości od 
ośrodków, w których jest ona zużywana; 
uważa, że aby miejsca te mogły być 
wykorzystywane, konieczna jest 
rozbudowa sieci przesyłowych;

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, znajdują 
się często w znacznej odległości od 
ośrodków, w których jest ona zużywana; 
uważa, że aby miejsca te mogły być 
wykorzystywane, konieczne są rozbudowa 
sieci przesyłowych i wzmocnienie 
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transgranicznych połączeń 
międzysystemowych;

Or. en

Poprawka 264
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, znajdują 
się często w znacznej odległości od 
ośrodków, w których jest ona zużywana; 
uważa, że aby miejsca te mogły być 
wykorzystywane, konieczna jest 
rozbudowa sieci przesyłowych;

14. zauważa, że najlepsze i najbardziej 
konkurencyjne miejsca w UE, w których 
wytwarza się energię odnawialną, znajdują 
się często w znacznej odległości od 
ośrodków, w których jest ona zużywana; 
uważa, że aby miejsca te mogły być 
optymalnie wykorzystywane, konieczna 
jest rozbudowa infrastruktury 
energetycznej na wszystkich poziomach 
sieci;

Or. de

Poprawka 265
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że intensywny rozwój energii 
odnawialnej oraz jej integracja z siecią –
na ogół uzależniona od warunków 
klimatycznych i wymagająca przesyłu na 
duże odległości – mogą powodować 
nieskoordynowane, transgraniczne 
przepływy energii do innych państw 
członkowskich (loop flows), a następnie 
sprawiają, że – o ile rozwojowi temu nie 
towarzyszyła niezbędna rozbudowa sieci –

15. uważa, że niewystarczające zdolności 
sieci i możliwości magazynowania, a także 
niedostateczna współpraca operatorów 
sieci przesyłowych mogą powodować
nieskoordynowane, transgraniczne 
przepływy energii do innych państw 
członkowskich (loop flows), a następnie 
sprawiają, że do utrzymania 
bezpieczeństwa energetycznego coraz 
bardziej konieczne jest ingerowanie w 



PE500.604v01-00 140/272 AM\920120PL.doc

PL

do utrzymania bezpieczeństwa 
energetycznego coraz bardziej konieczne 
jest ingerowanie w poziom obciążenia; jest 
zaniepokojony stanem rozbudowy 
infrastruktury sieci w państwach 
członkowskich;

poziom obciążenia; jest zaniepokojony 
stanem rozbudowy infrastruktury sieci w 
państwach członkowskich; wzywa państwa 
członkowskie UE do przyspieszenia 
rozbudowy sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych oraz do wsparcia 
wzmocnienia współpracy operatorów sieci 
przesyłowych;

Or. de

Poprawka 266
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że intensywny rozwój energii 
odnawialnej oraz jej integracja z siecią – na 
ogół uzależniona od warunków 
klimatycznych i wymagająca przesyłu na 
duże odległości – mogą powodować 
nieskoordynowane, transgraniczne 
przepływy energii do innych państw 
członkowskich (loop flows), a następnie 
sprawiają, że – o ile rozwojowi temu nie 
towarzyszyła niezbędna rozbudowa sieci –
do utrzymania bezpieczeństwa 
energetycznego coraz bardziej konieczne 
jest ingerowanie w poziom obciążenia; jest 
zaniepokojony stanem rozbudowy 
infrastruktury sieci w państwach 
członkowskich;

15. uważa, że intensywny rozwój energii 
odnawialnej oraz jej integracja z siecią – na 
ogół uzależniona od warunków 
klimatycznych i wymagająca przesyłu na 
duże odległości – mogą powodować 
nieskoordynowane, transgraniczne 
przepływy energii do innych państw 
członkowskich (loop flows), a następnie 
sprawiają, że – o ile rozwojowi temu nie 
towarzyszyła niezbędna rozbudowa sieci –
do utrzymania bezpieczeństwa 
energetycznego oraz ograniczenia 
zdolności przesyłowych sieci 
transgranicznych wykorzystywanych do 
celów handlowych coraz bardziej 
konieczne jest ingerowanie w poziom 
obciążenia; jest zaniepokojony stanem 
rozbudowy infrastruktury sieci w 
państwach członkowskich; zwraca się do 
państw członkowskich o przyspieszenie 
rozwoju swoich sieci wewnętrznych w celu 
dostosowania do zwiększonej produkcji 
energii odnawialnej;

Or. en
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Poprawka 267
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że intensywny rozwój energii 
odnawialnej oraz jej integracja z siecią – na 
ogół uzależniona od warunków 
klimatycznych i wymagająca przesyłu na 
duże odległości – mogą powodować 
nieskoordynowane, transgraniczne 
przepływy energii do innych państw 
członkowskich (loop flows), a następnie 
sprawiają, że – o ile rozwojowi temu nie 
towarzyszyła niezbędna rozbudowa sieci –
do utrzymania bezpieczeństwa 
energetycznego coraz bardziej konieczne 
jest ingerowanie w poziom obciążenia; jest 
zaniepokojony stanem rozbudowy
infrastruktury sieci w państwach 
członkowskich;

15. uważa, że intensywny rozwój energii 
odnawialnej oraz jej integracja z siecią – na 
ogół uzależniona od warunków 
klimatycznych i wymagająca przesyłu na 
duże odległości – mogą powodować 
nieskoordynowane, transgraniczne 
przepływy energii do innych państw 
członkowskich (loop flows), grożące 
poważnymi awariami, a następnie 
sprawiają, że – o ile rozwojowi temu nie 
towarzyszyła niezbędna rozbudowa sieci w 
tych państwach – do utrzymania 
bezpieczeństwa energetycznego coraz 
bardziej konieczne jest ingerowanie w 
poziom obciążenia; jest zaniepokojony 
stanem technicznym infrastruktury sieci w 
państwach członkowskich, który nie 
odpowiada efektywnemu zarządzaniu 
przepływem i dostawami energii 
elektrycznej;

Or. pl

Poprawka 268
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że intensywny rozwój energii 
odnawialnej oraz jej integracja z siecią – na 
ogół uzależniona od warunków 
klimatycznych i wymagająca przesyłu na 
duże odległości – mogą powodować 
nieskoordynowane, transgraniczne 
przepływy energii do innych państw 

15. uważa, że intensywny rozwój energii 
odnawialnej oraz jej integracja z siecią – na 
ogół uzależniona od warunków 
klimatycznych i wymagająca przesyłu na 
duże odległości – mogą powodować 
nieskoordynowane, transgraniczne 
przepływy energii do innych państw 
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członkowskich (loop flows), a następnie 
sprawiają, że – o ile rozwojowi temu nie 
towarzyszyła niezbędna rozbudowa sieci –
do utrzymania bezpieczeństwa 
energetycznego coraz bardziej konieczne 
jest ingerowanie w poziom obciążenia; jest 
zaniepokojony stanem rozbudowy 
infrastruktury sieci w państwach 
członkowskich;

członkowskich (loop flows), a następnie 
sprawiają, że – o ile rozwojowi temu nie 
towarzyszyła niezbędna rozbudowa sieci –
do utrzymania bezpieczeństwa 
energetycznego coraz bardziej konieczne 
jest ingerowanie w poziom obciążenia; 
podkreśla znaczenie współpracy 
transgranicznej oraz koordynacji w 
zakresie budowania sieci; jest 
zaniepokojony stanem rozbudowy 
infrastruktury sieci w państwach 
członkowskich;

Or. sl

Poprawka 269
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że intensywny rozwój energii 
odnawialnej oraz jej integracja z siecią – na 
ogół uzależniona od warunków 
klimatycznych i wymagająca przesyłu na 
duże odległości – mogą powodować 
nieskoordynowane, transgraniczne 
przepływy energii do innych państw 
członkowskich (loop flows), a następnie 
sprawiają, że – o ile rozwojowi temu nie 
towarzyszyła niezbędna rozbudowa sieci –
do utrzymania bezpieczeństwa 
energetycznego coraz bardziej konieczne 
jest ingerowanie w poziom obciążenia; jest 
zaniepokojony stanem rozbudowy 
infrastruktury sieci w państwach 
członkowskich;

15. uważa, że intensywny rozwój energii 
odnawialnej oraz jej integracja z siecią – na 
ogół uzależniona od warunków 
klimatycznych i częściowo wymagająca 
przesyłu na duże odległości – mogą 
powodować nieskoordynowane, 
transgraniczne przepływy energii do 
innych państw członkowskich (loop flows), 
o ile rozwojowi temu nie towarzyszyła 
niezbędna optymalizacja systemu 
sieciowego, na przykład monitorowanie 
linii temperatury oraz, w stosownych 
przypadkach, rozbudowa sieci i 
odpowiednich możliwości 
magazynowania;

Or. en
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Poprawka 270
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że intensywny rozwój energii 
odnawialnej oraz jej integracja z siecią – na 
ogół uzależniona od warunków 
klimatycznych i wymagająca przesyłu na 
duże odległości – mogą powodować 
nieskoordynowane, transgraniczne 
przepływy energii do innych państw 
członkowskich (loop flows), a następnie 
sprawiają, że – o ile rozwojowi temu nie 
towarzyszyła niezbędna rozbudowa sieci –
do utrzymania bezpieczeństwa 
energetycznego coraz bardziej konieczne 
jest ingerowanie w poziom obciążenia; jest 
zaniepokojony stanem rozbudowy 
infrastruktury sieci w państwach 
członkowskich;

15. uważa, że intensywny rozwój energii 
odnawialnej oraz jej integracja z siecią – na 
ogół uzależniona od warunków 
klimatycznych i wymagająca przesyłu na 
duże odległości – mogą powodować 
nieskoordynowane, transgraniczne 
przepływy energii do innych państw 
członkowskich (loop flows), a następnie 
sprawiają, że – o ile rozwojowi temu nie 
towarzyszyła niezbędna rozbudowa sieci –
do utrzymania bezpieczeństwa 
energetycznego coraz bardziej konieczne 
są ingerowanie w poziom obciążenia oraz 
lepsza koordynacja między operatorami 
systemu; jest zaniepokojony stanem 
rozbudowy infrastruktury sieci w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 271
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że intensywny rozwój energii 
odnawialnej oraz jej integracja z siecią – na 
ogół uzależniona od warunków 
klimatycznych i wymagająca przesyłu na 
duże odległości – mogą powodować 
nieskoordynowane, transgraniczne 
przepływy energii do innych państw 
członkowskich (loop flows), a następnie 
sprawiają, że – o ile rozwojowi temu nie 
towarzyszyła niezbędna rozbudowa sieci –

15. uważa, że intensywny rozwój energii 
odnawialnej oraz jej integracja z siecią – na 
ogół uzależniona od warunków 
klimatycznych i wymagająca przesyłu na 
duże odległości – mogą powodować 
nieskoordynowane, transgraniczne 
przepływy energii do innych państw 
członkowskich (loop flows), a następnie 
sprawiają, że – o ile rozwojowi temu nie 
towarzyszyła niezbędna rozbudowa sieci –
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do utrzymania bezpieczeństwa 
energetycznego coraz bardziej konieczne 
jest ingerowanie w poziom obciążenia; jest 
zaniepokojony stanem rozbudowy 
infrastruktury sieci w państwach 
członkowskich;

do utrzymania bezpieczeństwa 
energetycznego coraz bardziej konieczne 
jest ingerowanie w poziom obciążenia lub 
zastosowanie przesuwników fazowych; jest 
zaniepokojony stanem rozbudowy 
infrastruktury sieci w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 272
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że intensywny rozwój energii
odnawialnej oraz jej integracja z siecią –
na ogół uzależniona od warunków 
klimatycznych i wymagająca przesyłu na 
duże odległości – mogą powodować 
nieskoordynowane, transgraniczne 
przepływy energii do innych państw 
członkowskich (loop flows), a następnie 
sprawiają, że – o ile rozwojowi temu nie 
towarzyszyła niezbędna rozbudowa sieci –
do utrzymania bezpieczeństwa 
energetycznego coraz bardziej konieczne 
jest ingerowanie w poziom obciążenia; jest 
zaniepokojony stanem rozbudowy 
infrastruktury sieci w państwach 
członkowskich;

15. uważa, że intensywny rozwój energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz 
jej integracja z siecią – na ogół uzależniona 
od warunków klimatycznych i wymagająca 
przesyłu na duże odległości – mogą 
powodować nieskoordynowane, 
transgraniczne przepływy energii do 
innych państw członkowskich (loop flows), 
a następnie sprawiają, że – o ile rozwojowi 
temu nie towarzyszyła niezbędna 
rozbudowa sieci – do utrzymania 
bezpieczeństwa energetycznego coraz 
bardziej konieczne jest ingerowanie w 
poziom obciążenia; jest zaniepokojony 
stanem rozbudowy infrastruktury sieci w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 273
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. zaznacza, że zdecentralizowana 
produkcja energii odnawialnej, w formie 
spółdzielni obywateli wspólnie 
inwestujących w produkcję i dostawy 
energii odnawialnej w swoim własnym 
środowisku, ma do odegrania ważną rolę 
w przyszłej polityce w zakresie energii 
odnawialnej;

Or. nl

Poprawka 274
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zwraca się do Komisji o opracowanie 
mechanizmu tymczasowej kompensacji 
przepływów pętlowych w celu zapewnienia 
zainteresowanym państwom 
członkowskim metodyki sprawiedliwego 
podziału kosztów, dopóki konieczne 
rozbudowy sieci i łączenie rynków w 
oparciu o przepływy nie zostaną 
ukończone;

Or. en

Poprawka 275
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina, że poprawa wzajemnych 
połączeń sieci energetycznych jest jednym 
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z celów polityki energetycznej Unii; wzywa 
do szybszej rozbudowy połączeń między 
państwami członkowskimi, ponieważ ma 
ona decydujące znaczenie dla integracji 
energii ze źródeł odnawialnych z 
europejskim wewnętrznym rynkiem 
energii;

Or. de

Poprawka 276
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że do włączenia energii ze 
źródeł odnawialnych do systemu dostaw 
energii konieczne są technologie w 
zakresie magazynowania energii 
elektrycznej; przypomina o pilnej potrzebie 
prowadzenia dalszych badań w dziedzinie 
magazynowania energii;

16. podkreśla, że do włączenia energii ze 
źródeł odnawialnych do systemu dostaw 
energii konieczne są technologie w 
zakresie magazynowania energii 
elektrycznej; zwraca uwagę, że elastyczna 
energia wodna, którą można 
magazynować, jest obecnie jedynym 
dostępnym, zakrojonym na szeroką skalę, 
tanim zasobnikiem dużych i zmiennych 
ilości energii; przypomina o pilnej 
potrzebie prowadzenia dalszych badań w 
dziedzinie magazynowania energii; apeluje 
o priorytetowe traktowanie niektórych 
technologii magazynowania energii 
względem innych; zwraca uwagę, że 
istniejące obecnie różne regulacyjne 
warunki ramowe, na przykład 
zakwalifikowanie zasobników energii jako 
konsumentów końcowych, uniemożliwiają 
zwiększenie wykorzystania zasobników;
zaleca zatem jednoznaczne określenie na 
szczeblu europejskim różnic pomiędzy 
zasobnikami energii i konsumentami 
końcowymi;

Or. de
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Poprawka 277
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że do włączenia energii ze 
źródeł odnawialnych do systemu dostaw 
energii konieczne są technologie w 
zakresie magazynowania energii 
elektrycznej; przypomina o pilnej potrzebie 
prowadzenia dalszych badań w dziedzinie 
magazynowania energii;

16. podkreśla znaczenie inteligentnych 
sieci, technologii zarządzania popytem, 
magazynowania i mikroelektrowni dla 
ułatwienia włączenia energii ze źródeł 
odnawialnych do systemu dostaw energii; 
przypomina o pilnej potrzebie prowadzenia 
dalszych badań w dziedzinie 
magazynowania energii;

Or. en

Poprawka 278
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że do włączenia energii ze 
źródeł odnawialnych do systemu dostaw 
energii konieczne są technologie w 
zakresie magazynowania energii 
elektrycznej; przypomina o pilnej potrzebie 
prowadzenia dalszych badań w dziedzinie 
magazynowania energii;

16. podkreśla znaczenie inteligentnych 
sieci, narzędzi zarządzania popytem i 
technologii w zakresie magazynowania 
energii elektrycznej dla ułatwienia 
włączenia energii ze źródeł odnawialnych 
do systemu dostaw energii; przypomina o 
pilnej potrzebie prowadzenia dalszych 
badań w dziedzinie magazynowania 
energii oraz wprowadzenia takiego 
rozwiązania;

Or. en

Poprawka 279
Bernd Lange
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że do włączenia energii ze 
źródeł odnawialnych do systemu dostaw 
energii konieczne są technologie w 
zakresie magazynowania energii 
elektrycznej; przypomina o pilnej potrzebie 
prowadzenia dalszych badań w dziedzinie 
magazynowania energii;

16. podkreśla, że do optymalnego 
włączenia energii ze źródeł odnawialnych, 
zarówno w odniesieniu do jej 
magazynowania, jak i wyrównania wahań 
zasilania, konieczne są technologie w 
zakresie magazynowania energii 
elektrycznej; przypomina o pilnej potrzebie 
prowadzenia dalszych badań w dziedzinie 
magazynowania energii;

Or. de

Poprawka 280
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że do włączenia energii ze 
źródeł odnawialnych do systemu dostaw 
energii konieczne są technologie w 
zakresie magazynowania energii 
elektrycznej; przypomina o pilnej potrzebie 
prowadzenia dalszych badań w dziedzinie 
magazynowania energii;

16. podkreśla, że do włączenia energii ze 
źródeł odnawialnych do systemu dostaw 
energii konieczne są technologie w 
zakresie magazynowania energii 
elektrycznej i środki po stronie popytu; 
przypomina o pilnej potrzebie prowadzenia 
dalszych badań w dziedzinie 
magazynowania energii i inteligentnych
sieci; podkreśla konieczność ponownego 
zwrócenia uwagi na rolę, jaką 
konsumenci mogą odgrywać w poprawie 
funkcjonowania rynku poprzez 
ograniczanie mocy szczytowych i tym 
samym obniżanie rachunków za energię;

Or. en

Poprawka 281
Zofija Mazej Kukovič
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że do włączenia energii ze 
źródeł odnawialnych do systemu dostaw 
energii konieczne są technologie w 
zakresie magazynowania energii 
elektrycznej; przypomina o pilnej potrzebie 
prowadzenia dalszych badań w dziedzinie 
magazynowania energii;

16. podkreśla, że do włączenia energii ze 
źródeł odnawialnych do systemu dostaw 
energii konieczne są technologie w 
zakresie magazynowania energii 
elektrycznej i CO2; przypomina o pilnej 
potrzebie prowadzenia dalszych badań w 
dziedzinie magazynowania energii i CO2;

Or. sl

Poprawka 282
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że do włączenia energii ze 
źródeł odnawialnych do systemu dostaw 
energii konieczne są technologie w 
zakresie magazynowania energii 
elektrycznej; przypomina o pilnej potrzebie 
prowadzenia dalszych badań w dziedzinie 
magazynowania energii;

16. podkreśla, że do włączenia energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 
systemu dostaw energii konieczne są 
technologie w zakresie magazynowania 
energii elektrycznej; przypomina o pilnej 
potrzebie prowadzenia dalszych badań w 
dziedzinie magazynowania energii;

Or. en

Poprawka 283
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że do włączenia energii ze 
źródeł odnawialnych do systemu dostaw 

16. podkreśla, że do włączenia energii ze 
źródeł odnawialnych do systemu dostaw 
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energii konieczne są technologie w 
zakresie magazynowania energii 
elektrycznej; przypomina o pilnej potrzebie 
prowadzenia dalszych badań w dziedzinie 
magazynowania energii;

energii konieczne są technologie w 
zakresie magazynowania energii 
elektrycznej i usługi reagowania na popyt; 
przypomina o pilnej potrzebie prowadzenia 
dalszych badań w dziedzinie 
magazynowania energii;

Or. en

Poprawka 284
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że do włączenia energii ze 
źródeł odnawialnych do systemu dostaw 
energii konieczne są technologie w 
zakresie magazynowania energii 
elektrycznej; przypomina o pilnej potrzebie 
prowadzenia dalszych badań w dziedzinie 
magazynowania energii;

16. podkreśla, że do włączenia energii ze 
źródeł odnawialnych do systemu dostaw 
energii konieczne są technologie w 
zakresie magazynowania energii 
elektrycznej; przypomina o pilnej potrzebie 
prowadzenia dalszych badań w dziedzinie 
magazynowania energii; zauważa, że 
dalszym badaniom należy poddać przede 
wszystkim zasobniki o zmiennej prędkości, 
ponieważ umożliwia ona swobodniejszą 
regulację prędkości magazynowania i tym 
samym szybsze i lepiej ukierunkowane 
przyłączanie; apeluje do państw 
członkowskich o unikanie podwójnego 
obciążenia zasobników energii;

Or. de

Poprawka 285
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że do włączenia energii ze 16. podkreśla, że do włączenia energii ze 
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źródeł odnawialnych do systemu dostaw 
energii konieczne są technologie w 
zakresie magazynowania energii 
elektrycznej; przypomina o pilnej potrzebie 
prowadzenia dalszych badań w dziedzinie 
magazynowania energii;

źródeł odnawialnych do systemu dostaw 
energii konieczne są technologie w 
zakresie magazynowania energii 
elektrycznej; przypomina o pilnej potrzebie 
prowadzenia dalszych badań w dziedzinie 
magazynowania energii m.in. na zasadzie 
współpracy z elektrowniami szczytowo-
pompowymi;

Or. pl

Poprawka 286
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uważa, że konieczne są stworzenie 
transgranicznych rynków bilansujących 
energii elektrycznej i usług sieciowych 
oraz szybka rozbudowa europejskiej sieci 
przesyłowej, z uwzględnieniem 
transgranicznej integracji 
magazynowanej energii wodnej zwłaszcza 
w Skandynawii, Alpach i Pirenejach;

Or. de

Poprawka 287
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. jest przekonany, że odzysk odpadów 
jest szansą na dalszy rozwój sektora 
energii odnawialnej oraz na osiągnięcie 
celów europejskiego planu w dziedzinie 
energii;
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Or. sl

Poprawka 288
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla konieczność zachęcania do 
inwestowania w istniejącą i nową 
infrastrukturę gazową w celu 
wzmocnienia rozwoju produkcji 
biometanu, koncepcji energia-gaz i 
energia-wodór w całej UE;

Or. en

Poprawka 289
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla potencjał ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych poprzez 
zwiększenie wykorzystania gazu, 
biometanu i wodoru w sektorze transportu 
oraz poprzez promowanie korzystania z 
pojazdów elektrycznych;

Or. en

Poprawka 290
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)



AM\920120PL.doc 153/272 PE500.604v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że przy rozszerzaniu rynku 
energii odnawialnej w Europie należy 
uwzględnić brak dostępu do surowców 
niezbędnych do budowy paneli 
fotowoltaicznych, co sprawia, że przemysł 
europejski nie jest konkurencyjny na 
rynku światowym;

Or. en

Poprawka 291
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest przekonany, że ICT będą 
odgrywać w przyszłości ważniejszą rolę w 
dostawach energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania i standaryzacji inteligentnych 
sieci energii elektrycznej i inteligentnych 
liczników; podkreśla, że oprócz 
bezpieczeństwa dostawców w zakresie 
planowania istotną rolę musi przy tym 
odgrywać również akceptacja ze strony 
konsumentów i ochrona danych;

17. jest zdania, że ICT przyczynią się w 
przyszłości do zarządzania dostawami
energii i zapotrzebowaniem na energię; 
wzywa Komisję, by szybko przedłożyła 
wnioski w sprawie rozwoju, promowania i 
standaryzacji inteligentnych sieci energii 
elektrycznej i inteligentnych liczników; 
podkreśla, że oprócz bezpieczeństwa 
dostawców w zakresie planowania istotną 
rolę musi przy tym odgrywać również 
akceptacja ze strony konsumentów i 
ochrona danych;

Or. en

Poprawka 292
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania i standaryzacji inteligentnych 
sieci energii elektrycznej i inteligentnych 
liczników; podkreśla, że oprócz 
bezpieczeństwa dostawców w zakresie 
planowania istotną rolę musi przy tym 
odgrywać również akceptacja ze strony 
konsumentów i ochrona danych;

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania i standaryzacji inteligentnych 
sieci energii elektrycznej i inteligentnych 
liczników, co zwiększy potencjalne 
synergie w ramach wdrażania, rozwoju i 
utrzymywania sieci telekomunikacyjnych i 
energetycznych; podkreśla, że oprócz 
bezpieczeństwa dostawców w zakresie 
planowania istotną rolę musi przy tym 
odgrywać również akceptacja ze strony 
konsumentów i ochrona danych;

Or. en

Poprawka 293
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 17 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania i standaryzacji inteligentnych 
sieci energii elektrycznej i inteligentnych 
liczników; podkreśla, że oprócz 
bezpieczeństwa dostawców w zakresie 
planowania istotną rolę musi przy tym 
odgrywać również akceptacja ze strony 
konsumentów i ochrona danych;

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania i standaryzacji inteligentnych 
sieci energii elektrycznej i inteligentnych 
liczników; zwraca się do Komisji 
Europejskiej o skupienie się na badaniach 
i rozwoju w tej dziedzinie; podkreśla, że 
oprócz bezpieczeństwa dostawców w 
zakresie planowania istotną rolę musi przy 
tym odgrywać również akceptacja ze 
strony konsumentów i ochrona danych;

Or. de
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Poprawka 294
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania i standaryzacji inteligentnych 
sieci energii elektrycznej i inteligentnych 
liczników; podkreśla, że oprócz 
bezpieczeństwa dostawców w zakresie 
planowania istotną rolę musi przy tym 
odgrywać również akceptacja ze strony 
konsumentów i ochrona danych;

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania i standaryzacji inteligentnych 
sieci energii elektrycznej i inteligentnych 
liczników; zwraca uwagę, że środki 
finansowe w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę” należy przeznaczyć na 
finansowanie rozwoju sieci w celu 
uwzględnienia energii odnawialnej i 
zwiększenia stabilności systemów 
przesyłania energii; podkreśla, że oprócz 
bezpieczeństwa dostawców w zakresie 
planowania istotną rolę musi przy tym 
odgrywać również akceptacja ze strony 
konsumentów i ochrona danych;

Or. sl

Poprawka 295
Vicky Ford, Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania i standaryzacji inteligentnych 
sieci energii elektrycznej i inteligentnych 

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania i standaryzacji inteligentnych 
sieci energii elektrycznej i inteligentnych 
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liczników; podkreśla, że oprócz 
bezpieczeństwa dostawców w zakresie 
planowania istotną rolę musi przy tym 
odgrywać również akceptacja ze strony 
konsumentów i ochrona danych;

liczników, co w znacznym stopniu 
umożliwi zaangażowanie większej liczby 
uczestników rynku; podkreśla, że oprócz 
bezpieczeństwa dostawców w zakresie 
planowania istotną rolę musi przy tym 
odgrywać również akceptacja ze strony 
konsumentów i ochrona danych;

Or. en

Poprawka 296
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach
energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania i standaryzacji inteligentnych 
sieci energii elektrycznej i inteligentnych 
liczników; podkreśla, że oprócz 
bezpieczeństwa dostawców w zakresie 
planowania istotną rolę musi przy tym 
odgrywać również akceptacja ze strony 
konsumentów i ochrona danych;

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w 
zarządzaniu dostawami energii i w 
zarządzaniu energią odnawialną; wzywa 
Komisję, by szybko przedłożyła wnioski w 
sprawie rozwoju, promowania i 
standaryzacji inteligentnych sieci energii 
elektrycznej i inteligentnych liczników; 
podkreśla, że oprócz bezpieczeństwa 
dostawców w zakresie planowania istotną 
rolę musi przy tym odgrywać również 
akceptacja ze strony konsumentów i 
ochrona danych;

Or. pl

Poprawka 297
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
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energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania i standaryzacji inteligentnych 
sieci energii elektrycznej i inteligentnych 
liczników; podkreśla, że oprócz 
bezpieczeństwa dostawców w zakresie 
planowania istotną rolę musi przy tym 
odgrywać również akceptacja ze strony 
konsumentów i ochrona danych;

energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania, standaryzacji i terminowego 
wprowadzenia inteligentnych sieci energii 
elektrycznej i inteligentnych liczników; 
podkreśla, że oprócz bezpieczeństwa 
dostawców w zakresie planowania istotną 
rolę musi przy tym odgrywać również 
akceptacja ze strony konsumentów i 
ochrona danych;

Or. en

Poprawka 298
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania i standaryzacji inteligentnych 
sieci energii elektrycznej i inteligentnych 
liczników; podkreśla, że oprócz 
bezpieczeństwa dostawców w zakresie 
planowania istotną rolę musi przy tym 
odgrywać również akceptacja ze strony 
konsumentów i ochrona danych;

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; apeluje o podjęcie 
dodatkowych działań z udziałem wielu 
zainteresowanych stron w dziedzinie
standaryzacji inteligentnych sieci i 
liczników; podkreśla, że oprócz 
bezpieczeństwa dostawców w zakresie 
planowania istotną rolę musi przy tym 
odgrywać również akceptacja ze strony 
konsumentów i ochrona danych;

Or. en

Poprawka 299
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania i standaryzacji inteligentnych 
sieci energii elektrycznej i inteligentnych 
liczników; podkreśla, że oprócz 
bezpieczeństwa dostawców w zakresie 
planowania istotną rolę musi przy tym 
odgrywać również akceptacja ze strony 
konsumentów i ochrona danych;

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii, aby zwiększyć aktywność 
konsumentów na rynku, i w zarządzaniu 
energią odnawialną; wzywa Komisję, by 
szybko przedłożyła wnioski w sprawie 
rozwoju, promowania i standaryzacji 
inteligentnych sieci energii elektrycznej i 
inteligentnych liczników; podkreśla, że 
oprócz bezpieczeństwa dostawców w 
zakresie planowania istotną rolę musi przy 
tym odgrywać również akceptacja ze 
strony konsumentów i ochrona danych;

Or. en

Poprawka 300
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania i standaryzacji inteligentnych 
sieci energii elektrycznej i inteligentnych 
liczników; podkreśla, że oprócz 
bezpieczeństwa dostawców w zakresie 
planowania istotną rolę musi przy tym 
odgrywać również akceptacja ze strony 
konsumentów i ochrona danych;

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania i standaryzacji inteligentnych 
sieci energii elektrycznej i inteligentnych 
liczników, z uwzględnieniem trzeciego 
pakietu na rzecz wewnętrznego rynku 
energii; podkreśla, że oprócz 
bezpieczeństwa dostawców w zakresie 
planowania istotną rolę musi przy tym 
odgrywać również akceptacja ze strony 
konsumentów i ochrona danych;

Or. de
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Poprawka 301
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania i standaryzacji inteligentnych 
sieci energii elektrycznej i inteligentnych 
liczników; podkreśla, że oprócz 
bezpieczeństwa dostawców w zakresie 
planowania istotną rolę musi przy tym 
odgrywać również akceptacja ze strony 
konsumentów i ochrona danych;

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania i standaryzacji inteligentnych 
sieci energii elektrycznej i inteligentnych 
liczników; podkreśla, że każdy inteligentny 
licznik powinien zostać zaprojektowany i 
zainstalowany przede wszystkim z myślą o 
korzyściach dla konsumenta, który ze 
względu na ochronę danych powinien być 
jedyną osobą decydującą o wykorzystaniu 
zgromadzonych danych;

Or. en

Poprawka 302
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju, 
promowania i standaryzacji inteligentnych 
sieci energii elektrycznej i inteligentnych 
liczników; podkreśla, że oprócz 
bezpieczeństwa dostawców w zakresie 
planowania istotną rolę musi przy tym 
odgrywać również akceptacja ze strony 
konsumentów i ochrona danych;

17. jest przekonany, że ICT będą odgrywać 
w przyszłości ważniejszą rolę w dostawach 
energii i w zarządzaniu energią 
odnawialną; wzywa Komisję, by szybko 
przedłożyła wnioski w sprawie rozwoju i 
standaryzacji inteligentnych sieci energii 
elektrycznej i inteligentnych liczników; 
podkreśla konieczność ochrony danych
osobowych konsumentów; wzywa Komisję 
do dokładnej oceny krajowych analiz 
kosztów i korzyści związanych z 
rozpowszechnianiem inteligentnych 
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liczników, a zwłaszcza do oceny wpływu 
inteligentnych liczników na różne grupy 
konsumentów; ponadto uznaje, że 
możliwości wyboru dla konsumentów i ich 
zaangażowanie są niezbędne dla 
powodzenia rozpowszechniania 
inteligentnych liczników;

Or. en

Poprawka 303
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uznaje, że infrastruktura gazowa 
będzie odgrywała ważną rolę w rozwoju 
energii ze źródeł odnawialnych w całej 
Europie; biogazem – jako energią 
odnawialną – można obecnie z łatwością 
zasilać, jak biometanem, istniejącą 
infrastrukturę sieci gazowej; nowe 
technologie takie jak „energia-wodór” i 
„energia-gaz” będą sprzyjać realizacji 
przyszłych ram na rzecz gospodarki 
niskoemisyjnej poprzez wykorzystanie 
istniejącej i nowej infrastruktury, którą 
należy promować i rozwijać;

Or. en

Poprawka 304
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uznaje, że infrastruktura gazowa 
będzie odgrywała ważną rolę w rozwoju 
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energii ze źródeł odnawialnych w całej 
Europie; po pierwsze biogazem – jako 
energią odnawialną – można obecnie z 
łatwością zasilać, jak biometanem, 
istniejącą infrastrukturę sieci gazowej; po 
drugie nowe technologie takie jak 
„energia-wodór” i „energia-gaz” będą 
sprzyjać realizacji przyszłych ram na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej poprzez 
wykorzystanie istniejącej i nowej 
infrastruktury, którą należy promować i 
rozwijać;

Or. en

Poprawka 305
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że w odniesieniu do 
planowanego rozwoju sektora energii 
odnawialnej główną rolę musi odgrywać 
energia wodna, przede wszystkim jako 
wyrównanie coraz bardziej zmiennej 
produkcji energii odnawialnej oraz jako 
rozwiązanie w zakresie magazynowania 
energii przy użyciu zbiorników 
pompowych; podkreśla, że w tym celu 
należy w pełni wykorzystać istniejący 
potencjał rozwoju produkcji energii 
wodnej oraz wykorzystania zbiorników 
pompowych w UE;

Or. de

Poprawka 306
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17a. zauważa, że sam sektor ICT, który 
jest głównym konsumentem energii 
elektrycznej i dysponuje w UE centrami 
danych odpowiadającymi za maksymalnie 
1,5% łącznego zużycia energii oraz w 
którym konsumenci są coraz bardziej 
świadomi śladu węglowego 
wykorzystywanych przez siebie usług IT i 
usług w modelu chmury obliczeniowej, 
może stać się wzorowym modelem 
promowania efektywności energetycznej i 
energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 307
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że w przypadku gdy 
obywatele sami wytwarzają energię 
odnawialną za pośrednictwem własnych 
modeli spółdzielczych lub 
społecznościowych, społeczna akceptacja 
jest większa, co z kolei skraca czas 
planowania wdrażania i promowania 
większego rozumienia transformacji 
energetyki wśród obywateli;

Or. en

Poprawka 308
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)



AM\920120PL.doc 163/272 PE500.604v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że w przypadku gdy 
obywatele sami wytwarzają energię 
odnawialną za pośrednictwem własnych 
modeli spółdzielczych lub 
społecznościowych, społeczna akceptacja 
jest większa, co z kolei skraca czas 
planowania wdrażania i promowania 
większego rozumienia transformacji 
energetyki wśród obywateli;

Or. en

Poprawka 309
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla potencjał energii 
odnawialnej umożliwiający stworzenie 
niezbędnej infrastruktury w celu 
zapewnienia zakrojonego na szeroką skalę 
użytkowania pojazdów elektrycznych lub 
hybrydowych dzięki lokalnemu 
wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych;

Or. ro

Poprawka 310
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zwraca uwagę na możliwości 
oszczędności wynikające z uwzględnienia 
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drogi słońca i różnych europejskich stref 
czasowych w rozwoju sektora energii 
odnawialnej;

Or. de

Poprawka 311
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 
dla energii odnawialnej mogą zapewnić 
wyłącznie przejrzyste procedury w 
zakresie planowania przestrzennego, 
budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony;

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej spowoduje trwałe szkody dla 
krajobrazu i związanych z nim 
doświadczeń w Europie;

Or. nl

Poprawka 312
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 
dla energii odnawialnej mogą zapewnić 
wyłącznie przejrzyste procedury w 
zakresie planowania przestrzennego, 
budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony;

18. podkreśla, że instalacje służące do 
produkcji i przesyłania energii, takie jak 
kopalnie węgla, linie wysokiego napięcia 
lub farmy wiatrowe, miały i nadal będą 
miały wpływ na krajobraz w Europie; 
uważa, że społeczną akceptację dla 
projektów w dziedzinie energii mogą 
zapewnić wyłącznie przejrzyste procedury 
w zakresie planowania przestrzennego, 
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budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony; z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywy podjęte przez państwa 
członkowskie UE takie jak Belgia i Dania, 
w ramach których określone zostały 
minimalne cele dotyczące uczestnictwa 
obywateli w projektach w zakresie energii 
odnawialnej na poziomie, odpowiednio, 
25% i 20%; zaleca, by inne państwa 
członkowskie również określiły poziomy 
uczestnictwa obywateli w projektach w 
dziedzinie nowych odnawialnych źródeł 
energii;

Or. en

Poprawka 313
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 
dla energii odnawialnej mogą zapewnić 
wyłącznie przejrzyste procedury w 
zakresie planowania przestrzennego, 
budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony;

18. podkreśla, że instalacje służące do 
produkcji i przesyłania energii, takie jak 
kopalnie węgla, linie wysokiego napięcia 
lub farmy wiatrowe, miały i nadal będą 
miały wpływ na krajobraz w Europie; 
uważa, że społeczną akceptację dla 
projektów w dziedzinie energii mogą 
zapewnić wyłącznie przejrzyste procedury 
w zakresie planowania przestrzennego, 
budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony; z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywy podjęte przez państwa 
członkowskie UE takie jak Belgia i Dania, 
w ramach których określone zostały cele 
dotyczące uczestnictwa obywateli w 
projektach w zakresie energii 
odnawialnej; zaleca, by inne państwa 
członkowskie również określiły poziomy 
uczestnictwa obywateli w projektach w 
dziedzinie nowych odnawialnych źródeł 
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energii;

Or. en

Poprawka 314
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 
dla energii odnawialnej mogą zapewnić 
wyłącznie przejrzyste procedury w 
zakresie planowania przestrzennego, 
budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony;

18. ma nadzieję, że dalszy rozwój 
energetyki odnawialnej odbędzie się bez 
szkód ekologicznych, w tym w obszarach 
Natura 2000, i na trwałe nie zmieni 
chronionego krajobrazu; dlatego uważa, 
że społeczną akceptację dla energii 
odnawialnej mogą zapewnić wyłącznie 
przejrzyste procedury w zakresie 
planowania przestrzennego, budownictwa i 
zezwoleń, w których będą uczestniczyć 
wszystkie zainteresowane strony;

Or. pl

Poprawka 315
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 
dla energii odnawialnej mogą zapewnić 
wyłącznie przejrzyste procedury w 
zakresie planowania przestrzennego, 
budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony;

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej, tak jak i innych technologii 
energetycznych, może prowadzić do 
problemów związanych z akceptacją, lecz 
zwraca uwagę na wyniki Eurobarometru, 
według których odnawialne źródła energii 
stale są najpopularniejszym sposobem 
produkcji energii; uważa, że społeczną 
akceptację dla energii odnawialnej mogą 
zapewnić wyłącznie przejrzyste procedury 
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w zakresie planowania przestrzennego, 
budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony, oraz zachęcanie obywateli i 
społeczności do wytwarzania energii 
odnawialnej na szczeblu lokalnym;

Or. en

Poprawka 316
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 
dla energii odnawialnej mogą zapewnić 
wyłącznie przejrzyste procedury w 
zakresie planowania przestrzennego, 
budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony;

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej, podobny do wykorzystania 
nieodnawialnych źródeł energii, trwale 
zmieni krajobraz w Europie; uważa, że 
społeczną akceptację dla energii 
odnawialnej mogą zapewnić wyłącznie 
przejrzyste procedury w zakresie 
planowania przestrzennego, budownictwa i 
zezwoleń, w których będą uczestniczyć 
wszystkie zainteresowane strony;

Or. en

Poprawka 317
Struan Stevenson, Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 
dla energii odnawialnej mogą zapewnić 
wyłącznie przejrzyste procedury w 
zakresie planowania przestrzennego, 

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 
dla energii odnawialnej mogą zapewnić 
wyłącznie przejrzyste procedury w 
zakresie planowania przestrzennego, 
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budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony;

budownictwa i zezwoleń, którym będą 
towarzyszyć obowiązkowe i terminowe 
konsultacje społeczne i w których od 
samego początku będą uczestniczyć 
wszystkie zainteresowane strony;

Or. en

Poprawka 318
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 
dla energii odnawialnej mogą zapewnić 
wyłącznie przejrzyste procedury w
zakresie planowania przestrzennego, 
budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony;

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 
dla infrastruktury energii odnawialnej 
mogą zapewnić wyłącznie przejrzyste 
procedury w zakresie planowania 
przestrzennego, budownictwa i zezwoleń, 
w których będą uczestniczyć wszystkie 
zainteresowane strony;

Or. fr

Poprawka 319
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 
dla energii odnawialnej mogą zapewnić 
wyłącznie przejrzyste procedury w 
zakresie planowania przestrzennego, 
budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 
dla energii odnawialnej mogą zapewnić 
wyłącznie przejrzyste i skoordynowane 
procedury w zakresie planowania 
przestrzennego, budownictwa i zezwoleń, 
w których już na wczesnym etapie będą 
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strony; uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony;

Or. de

Poprawka 320
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 
dla energii odnawialnej mogą zapewnić 
wyłącznie przejrzyste procedury w 
zakresie planowania przestrzennego, 
budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony;

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 
dla energii odnawialnej mogą zapewnić 
wyłącznie przejrzyste procedury w 
zakresie planowania przestrzennego, 
budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony; w tym kontekście podkreśla, że 
wsparcie publiczne jest większe w 
przypadku projektów, w których obywatele 
wspólnie uczestniczą, w szczególności za 
pośrednictwem spółdzielni; w związku z 
tym uważa, że należy zachęcać do 
aktywności obywatelskiej w ramach 
projektów w zakresie energii odnawialnej, 
uznając ją za najlepszą praktykę;

Or. nl

Poprawka 321
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 
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dla energii odnawialnej mogą zapewnić 
wyłącznie przejrzyste procedury w 
zakresie planowania przestrzennego, 
budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony;

dla energii odnawialnej mogą zapewnić 
wyłącznie przejrzyste procedury w 
zakresie planowania przestrzennego, 
budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony; podkreśla, że w przypadku gdy 
obywatele sami wytwarzają energię 
odnawialną za pośrednictwem własnych 
modeli spółdzielczych lub 
społecznościowych, społeczna akceptacja 
jest większa, co z kolei skraca czas 
planowania wdrażania i promowania 
większego rozumienia transformacji 
energetyki wśród obywateli;

Or. en

Poprawka 322
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 
dla energii odnawialnej mogą zapewnić 
wyłącznie przejrzyste procedury w 
zakresie planowania przestrzennego, 
budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony;

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 
dla energii odnawialnej mogą zapewnić 
wyłącznie przejrzyste procedury w 
zakresie planowania przestrzennego, 
budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony; podkreśla, że procedury te muszą 
być przejrzyste, uproszczone i bardziej 
przyjazne dla wszystkich użytkowników;

Or. sl

Poprawka 323
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
Europie; uważa, że społeczną akceptację 
dla energii odnawialnej mogą zapewnić 
wyłącznie przejrzyste procedury w
zakresie planowania przestrzennego, 
budownictwa i zezwoleń, w których będą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony;

18. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej zmieni krajobraz w Europie; 
uważa, że społeczną akceptację dla energii 
odnawialnej mogą zapewnić wyłącznie 
przejrzyste procedury w zakresie 
planowania przestrzennego, budownictwa i 
zezwoleń, w których będą uczestniczyć 
wszystkie zainteresowane strony, a także 
lepsze informowanie o korzyściach 
płynących z odnawialnych źródeł energii 
dla lokalnych gospodarek;

Or. en

Poprawka 324
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwrócenia większej 
uwagi na niewykorzystany potencjał 
energii odnawialnej w sektorze grzewczym 
i chłodniczym oraz na wzajemne 
zależności między zwiększonym 
wykorzystaniem energii odnawialnej z 
jednej strony a wdrażaniem dyrektyw w 
sprawie efektywności energetycznej i w 
sprawie budynków z drugiej strony, a 
także na możliwości z nimi związane;

Or. de

Poprawka 325
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że energia wodna ogółem 
przyczynia się do „odnawialnej” 
przyszłości i oprócz produkcji energii 
przejmuje również inne ważne funkcje, 
takie jak ochrona przeciwpowodziowa i 
wkład w bezpieczne zaopatrzenie w wodę 
pitną; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podniesienia 
świadomości społecznej na temat 
wielokrotnego wykorzystania energii 
wodnej; 

Or. de

Poprawka 326
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że należy zwrócić uwagę na 
generację na małą skalę, a w 
szczególności na mikrogenerację, która 
obejmuje technologie wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła, które mogą być 
instalowane i wykorzystywane w 
poszczególnych gospodarstwach, takie jak 
panele słoneczne, małe turbiny wiatrowe i 
jednostki mikrokogeneracji;

Or. en

Poprawka 327
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. zwraca uwagę na fakt, że istnieje 
wiele miejsc wytwarzania energii 
odnawialnej, które nie wykorzystują w 
pełni swojej zakładanej wydajności, 
ponieważ sieć nie jest w stanie przyjąć 
wytwarzanej w ten sposób energii;

Or. ro

Poprawka 328
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zauważa, że instrument „Łącząc 
Europę” może odgrywać ważną rolę w 
tworzeniu wewnętrznego europejskiego 
rynku energii, na którym istniejące wąskie 
gardła i przeszkody zastępują 
konkurencja, otwartość i transgraniczna 
infrastruktura;

Or. en

Poprawka 329
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Śródtytuł trzeci a (nowy) (przed śródtytułem „Współpraca międzynarodowa i handel”)

Projekt rezolucji Poprawka

Wzmocnienie pozycji konsumentów

Or. en
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Poprawka 330
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. podkreśla znaczenie odnawialnych 
źródeł energii występujących lokalnie dla 
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł 
energii; uznaje, że wykorzystanie energii 
odnawialnej na małą skalę stanowi dla 
poszczególnych gospodarstw domowych, 
branż i społeczności szansę na stanie się 
producentami energii, a tym samym na 
poznanie skutecznych sposobów produkcji 
i zużycia energii; podkreśla znaczenie 
mikrogeneracji dla zwiększenia 
efektywności energetycznej; podkreśla, że 
wykorzystanie energii odnawialnej na 
małą skalę może prowadzić do znacznego 
zmniejszenia rachunków za energię oraz 
do stworzenia nowych modeli 
biznesowych i miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 331
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. w tym kontekście odnotowuje 
znaczenie stymulowania lokalnych 
spółdzielni na rzecz energii odnawialnej 
dla zwiększenia uczestnictwa obywateli i 
dostępności energii odnawialnej oraz dla 
generowania inwestycji finansowych;

Or. en



AM\920120PL.doc 175/272 PE500.604v01-00

PL

Poprawka 332
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 18 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18d. podkreśla, że mądre połączenie 
produkcji energii odnawialnej na małą 
skalę, magazynowania, zarządzania 
popytem i efektywności energetycznej 
może doprowadzić do mniejszego 
wykorzystania lokalnych sieci w okresach 
szczytowego obciążenia energetycznego, 
co z kolei spowoduje zmniejszenie 
ogólnych kosztów inwestycyjnych 
ponoszonych przez operatorów systemów 
dystrybucyjnych;

Or. en

Poprawka 333
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 18 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18e. zauważa, że warunkiem wstępnym 
wydajnego lokalnego zużycia i wydajnej 
lokalnej produkcji energii, zarówno z 
perspektywy „prosumenta”, jak i sieci 
dystrybucyjnej, jest rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników, a ogólniej rzecz 
ujmując, inteligentnych sieci;

Or. en

Poprawka 334
Judith A. Merkies
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Projekt rezolucji
Ustęp 18 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18f. podkreśla, że potencjał zarządzania 
popytem jako sposób na zapewnienie 
elastyczności systemu jest w dużym 
stopniu nadal niewykorzystywany oraz że 
w perspektywie średnioterminowej 
zarządzanie popytem należy wdrożyć nie 
tylko na poziomie przemysłowym, lecz 
także na poziomie drobnych 
konsumentów, a nawet gospodarstw 
domowych;

Or. en

Poprawka 335
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 18 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18g. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przedłożenia przez Komisję komunikatu w 
sprawie technologii energetycznych oraz 
innowacji ukierunkowanych na 
mikrogenerację; podkreśla jednak 
potrzebę przyjęcia spójnej europejskiej 
strategii w sprawie mikrogeneracji, 
obejmującej konkretne środki w zakresie 
stymulowania produkcji energii 
odnawialnej na małą skalę, na przykład 
poprzez zmniejszenie obciążeń 
legislacyjnych i wymianę najlepszych 
praktyk w zakresie zachęt podatkowych;

Or. en

Poprawka 336
Niki Tzavela
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Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zauważa, że szczególnie ważne jest, 
aby inwestorzy inwestujący w odnawialne 
źródła energii angażowali się w relacje ze 
społecznościami lokalnymi i budowali 
takie silne relacje, zwłaszcza na etapie ex 
ante;

Or. en

Poprawka 337
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. zwraca uwagę, że w niektórych 
regionach, a zwłaszcza w małych 
społecznościach i na wyspach, 
wykorzystanie wiatraków i paneli 
fotowoltaicznych spotkało się ze 
sprzeciwem ze strony społeczeństwa;
podkreśla, że wiatraki i panele 
fotowoltaiczne są postrzegane jako mające 
negatywny wpływ na przemysł turystyczny 
oraz na charakter i formę krajobrazu 
wiejskiego/wyspiarskiego;

Or. en

Poprawka 338
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. ma świadomość tego, że rynki energii 
odnawialnej na świecie rosną, co przynosi 
pozytywne skutki w zakresie kosztów i 
dalszego rozwoju istniejących technologii;

19. ma świadomość tego, że rynki energii 
odnawialnej na świecie rosną, co przynosi 
pozytywne skutki w zakresie przemysłu 
europejskiego, tworzenia miejsc pracy,
kosztów i dalszego rozwoju istniejących i 
nowych technologii na świecie i w UE, o 
ile ramy inwestycyjne i wsparcie energii 
odnawialnej pozostaną przewidywalne;

Or. en

Poprawka 339
Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. ma świadomość tego, że rynki energii 
odnawialnej na świecie rosną, co przynosi 
pozytywne skutki w zakresie kosztów i 
dalszego rozwoju istniejących technologii;

19. ma świadomość tego, że rynki energii 
odnawialnej na świecie rosną, co przynosi 
pozytywne skutki w zakresie kosztów i 
dalszego rozwoju istniejących technologii 
oraz gospodarki UE, przy założeniu, że 
unijne ramy polityczne i regulacyjne 
umożliwiają przedsiębiorstwom z siedzibą 
w UE specjalizującym się w produkcji 
energii odnawialnej oraz w czystych 
technologiach utrzymanie przewagi 
konkurencyjnej wobec swoich globalnych 
odpowiedników;

Or. en

Poprawka 340
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. ma świadomość tego, że rynki energii 
odnawialnej na świecie rosną, co przynosi 
pozytywne skutki w zakresie kosztów i 
dalszego rozwoju istniejących technologii;

19. ma świadomość tego, że rynki energii 
odnawialnej na świecie rosną, co przynosi 
pozytywne skutki w zakresie kosztów i 
dalszego rozwoju istniejących technologii; 
uznaje, że państwa nienależące do OECD 
będą w przyszłości ważnymi partnerami 
handlowymi, ponieważ dysponują dużym 
potencjałem w zakresie rozwoju sektora 
energii odnawialnej, gdyż rozwój ten jest 
uzależniony od bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawka 341
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. ma świadomość tego, że rynki energii 
odnawialnej na świecie rosną, co przynosi 
pozytywne skutki w zakresie kosztów i 
dalszego rozwoju istniejących technologii;

19. ma świadomość tego, że rynki energii 
odnawialnej na świecie rosną, co przynosi 
pozytywne skutki w zakresie kosztów i 
dalszego rozwoju istniejących technologii; 
podkreśla, że przedsiębiorstwa europejskie 
odgrywają w tym sektorze ważną rolę;

Or. de

Poprawka 342
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. ma świadomość tego, że rynki energii 
odnawialnej na świecie rosną, co przynosi 
pozytywne skutki w zakresie kosztów i 

19. ma świadomość tego, że rynki energii 
odnawialnej na świecie rosną, co przynosi 
pozytywne skutki w zakresie kosztów i 
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dalszego rozwoju istniejących technologii; dalszego rozwoju istniejących technologii; 
podkreśla znaczenie dalszego 
przewodzenia przez Europę tej światowej 
tendencji;

Or. en

Poprawka 343
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla konieczność prowadzenia 
przez UE bliskiej współpracy naukowej 
oraz przyjęcia jasnej polityki współpracy w 
zakresie badań i innowacji w dziedzinie 
energii odnawialnej z partnerami 
międzynarodowymi, a zwłaszcza z 
państwami BRICS;

Or. en

Poprawka 344
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że niedozwolone zakłócanie 
konkurencji na rynku jest nie do przyjęcia; 
wzywa Komisję, by jak najszybciej 
zakończyła bieżące postępowania z 
zakresu ochrony konkurencji; zwraca 
uwagę, że wolne rynki światowe 
zapewniają najlepsze warunki rozwoju 
energii odnawialnej; podkreśla, że należy 
pozbyć się kolejnych ograniczeń w 
handlu; apeluje do Komisji, by nie 
wprowadzała żadnych nowych barier 

20. podkreśla, że niedozwolone zakłócanie 
konkurencji na rynku jest nie do przyjęcia; 
wzywa Komisję, by jak najszybciej 
zakończyła bieżące postępowania z 
zakresu ochrony konkurencji; zwraca 
uwagę, że takie zakłócenia są również nie 
do przyjęcia na rynku światowym, i 
apeluje do wszystkich podmiotów o 
przestrzeganie przepisów 
antydumpingowych;
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handlowych dla gotowych produktów i 
elementów technologii wykorzystywanych 
w sektorze energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 345
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że niedozwolone zakłócanie 
konkurencji na rynku jest nie do przyjęcia; 
wzywa Komisję, by jak najszybciej 
zakończyła bieżące postępowania z 
zakresu ochrony konkurencji; zwraca 
uwagę, że wolne rynki światowe 
zapewniają najlepsze warunki rozwoju 
energii odnawialnej; podkreśla, że należy 
pozbyć się kolejnych ograniczeń w handlu; 
apeluje do Komisji, by nie wprowadzała 
żadnych nowych barier handlowych dla 
gotowych produktów i elementów 
technologii wykorzystywanych w sektorze 
energii odnawialnej;

20. podkreśla, że niedozwolone zakłócanie 
konkurencji na rynku jest nie do przyjęcia; 
wzywa Komisję, by jak najszybciej 
zakończyła bieżące postępowania z 
zakresu nieuczciwych praktyk; zwraca 
uwagę, że rynki światowe zapewniają 
najlepsze warunki rozwoju energii 
odnawialnej; podkreśla, że należy pozbyć 
się kolejnych ograniczeń w handlu; apeluje 
do Komisji, by nie wprowadzała żadnych 
nowych barier handlowych dla gotowych 
produktów i elementów technologii 
wykorzystywanych w sektorze energii 
odnawialnej; wzywa Komisję do pomocy 
przedsiębiorstwom UE na wszystkich 
poziomach łańcucha dostaw w uzyskaniu 
dostępu do rynków poza UE oraz w 
zlikwidowaniu rzekomych zakłóceń w 
handlu, w tym w odniesieniu do 
bezprawnej pomocy państwa;

Or. en

Poprawka 346
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że niedozwolone zakłócanie 
konkurencji na rynku jest nie do przyjęcia; 
wzywa Komisję, by jak najszybciej 
zakończyła bieżące postępowania z 
zakresu ochrony konkurencji; zwraca 
uwagę, że wolne rynki światowe 
zapewniają najlepsze warunki rozwoju 
energii odnawialnej; podkreśla, że należy 
pozbyć się kolejnych ograniczeń w handlu; 
apeluje do Komisji, by nie wprowadzała 
żadnych nowych barier handlowych dla 
gotowych produktów i elementów 
technologii wykorzystywanych w sektorze 
energii odnawialnej;

20. podkreśla, że niedozwolone zakłócanie 
konkurencji na rynku jest nie do przyjęcia, 
ponieważ tylko uczciwa konkurencja w 
UE jest w stanie długotrwale zapewnić 
rozsądny poziom cen dla technologii 
energii odnawialnej; wzywa Komisję, by 
jak najszybciej zakończyła bieżące 
postępowania z zakresu ochrony 
konkurencji; zwraca uwagę, że wolne rynki 
światowe zapewniają najlepsze warunki 
rozwoju energii odnawialnej; podkreśla, że 
należy pozbyć się kolejnych ograniczeń w 
handlu; apeluje do Komisji, by nie 
wprowadzała żadnych nowych barier 
handlowych dla gotowych produktów i 
elementów technologii wykorzystywanych 
w sektorze energii odnawialnej;

Or. de

Poprawka 347
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że niedozwolone zakłócanie 
konkurencji na rynku jest nie do przyjęcia; 
wzywa Komisję, by jak najszybciej 
zakończyła bieżące postępowania z 
zakresu ochrony konkurencji; zwraca 
uwagę, że wolne rynki światowe 
zapewniają najlepsze warunki rozwoju 
energii odnawialnej; podkreśla, że należy 
pozbyć się kolejnych ograniczeń w handlu; 
apeluje do Komisji, by nie wprowadzała 
żadnych nowych barier handlowych dla 
gotowych produktów i elementów 
technologii wykorzystywanych w sektorze 
energii odnawialnej;

20. podkreśla, że niedozwolone zakłócanie 
konkurencji na rynku jest nie do przyjęcia; 
wzywa Komisję, by jak najszybciej 
zakończyła bieżące postępowania z 
zakresu ochrony konkurencji; zwraca 
uwagę, że wolne rynki światowe 
zapewniają najlepsze warunki rozwoju 
energii odnawialnej; podkreśla, że należy 
pozbyć się kolejnych ograniczeń w handlu; 
apeluje do Komisji, by nie wprowadzała 
żadnych nowych barier handlowych dla 
gotowych produktów i elementów 
technologii wykorzystywanych w sektorze 
energii odnawialnej; wzywa Komisję do 
odpowiedniego zareagowania na bariery 
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handlowe w państwach trzecich i praktyki 
zakłócające konkurencję w tych 
państwach, aby zapewnić uczciwą 
konkurencję;

Or. de

Poprawka 348
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że niedozwolone zakłócanie 
konkurencji na rynku jest nie do przyjęcia; 
wzywa Komisję, by jak najszybciej 
zakończyła bieżące postępowania z 
zakresu ochrony konkurencji; zwraca 
uwagę, że wolne rynki światowe 
zapewniają najlepsze warunki rozwoju 
energii odnawialnej; podkreśla, że należy 
pozbyć się kolejnych ograniczeń w handlu; 
apeluje do Komisji, by nie wprowadzała 
żadnych nowych barier handlowych dla 
gotowych produktów i elementów 
technologii wykorzystywanych w sektorze 
energii odnawialnej;

20. podkreśla, że niedozwolone zakłócanie 
konkurencji na rynku jest nie do przyjęcia; 
wzywa Komisję, by jak najszybciej 
zakończyła bieżące postępowania z 
zakresu ochrony konkurencji; zwraca 
uwagę, że wolne rynki światowe 
zapewniają najlepsze warunki rozwoju 
energii odnawialnej; podkreśla, że należy 
pozbyć się kolejnych ograniczeń w handlu; 
apeluje do Komisji, by rozważyła 
podpisanie międzynarodowych umów 
handlowych, na przykład rozszerzenie 
istniejącej umowy APEC dotyczącej taryf 
w zakresie czystej technologii;

Or. en

Poprawka 349
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że niedozwolone zakłócanie 
konkurencji na rynku jest nie do przyjęcia; 
wzywa Komisję, by jak najszybciej 
zakończyła bieżące postępowania z 

20. podkreśla, że niedozwolone zakłócanie 
konkurencji na rynku jest nie do przyjęcia; 
wzywa Komisję, by jak najszybciej 
zakończyła bieżące postępowania z 
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zakresu ochrony konkurencji; zwraca 
uwagę, że wolne rynki światowe 
zapewniają najlepsze warunki rozwoju 
energii odnawialnej; podkreśla, że należy 
pozbyć się kolejnych ograniczeń w handlu; 
apeluje do Komisji, by nie wprowadzała 
żadnych nowych barier handlowych dla 
gotowych produktów i elementów 
technologii wykorzystywanych w sektorze 
energii odnawialnej;

zakresu ochrony konkurencji; zwraca 
uwagę, że wolne rynki światowe 
zapewniają najlepsze warunki rozwoju 
energii odnawialnej; podkreśla, że należy 
pozbyć się kolejnych ograniczeń w handlu, 
takich jak wymogi o charakterze 
lokalnym; apeluje do Komisji, by nie 
wprowadzała żadnych nowych barier 
handlowych dla gotowych produktów i 
elementów technologii wykorzystywanych 
w sektorze energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 350
Struan Stevenson

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że niedozwolone zakłócanie 
konkurencji na rynku jest nie do przyjęcia; 
wzywa Komisję, by jak najszybciej 
zakończyła bieżące postępowania z 
zakresu ochrony konkurencji; zwraca 
uwagę, że wolne rynki światowe 
zapewniają najlepsze warunki rozwoju 
energii odnawialnej; podkreśla, że należy 
pozbyć się kolejnych ograniczeń w handlu; 
apeluje do Komisji, by nie wprowadzała 
żadnych nowych barier handlowych dla 
gotowych produktów i elementów 
technologii wykorzystywanych w sektorze 
energii odnawialnej;

20. podkreśla, że niedozwolone zakłócanie 
konkurencji na rynku jest nie do przyjęcia; 
wzywa Komisję, by jak najszybciej 
zakończyła bieżące postępowania z 
zakresu ochrony konkurencji; zwraca 
uwagę, że wolne rynki światowe 
zapewniają najlepsze warunki rozwoju 
energii odnawialnej bez dotacji; podkreśla, 
że należy pozbyć się kolejnych ograniczeń 
w handlu; apeluje do Komisji, by nie 
wprowadzała żadnych nowych barier 
handlowych dla gotowych produktów i 
elementów technologii wykorzystywanych 
w sektorze energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 351
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że niedozwolone zakłócanie 
konkurencji na rynku jest nie do przyjęcia; 
wzywa Komisję, by jak najszybciej 
zakończyła bieżące postępowania z 
zakresu ochrony konkurencji; zwraca 
uwagę, że wolne rynki światowe 
zapewniają najlepsze warunki rozwoju 
energii odnawialnej; podkreśla, że należy 
pozbyć się kolejnych ograniczeń w handlu; 
apeluje do Komisji, by nie wprowadzała 
żadnych nowych barier handlowych dla 
gotowych produktów i elementów 
technologii wykorzystywanych w sektorze 
energii odnawialnej;

20. podkreśla, że niedozwolone zakłócanie 
konkurencji na rynku jest nie do przyjęcia; 
wzywa Komisję, by jak najszybciej 
zakończyła bieżące postępowania z 
zakresu ochrony konkurencji; zwraca 
uwagę, że wolne i otwarte rynki światowe 
zapewniają najlepsze warunki rozwoju 
energii odnawialnej; podkreśla, że należy 
pozbyć się kolejnych ograniczeń w handlu; 
apeluje do Komisji, by nie wprowadzała 
żadnych nowych barier handlowych dla 
gotowych produktów i elementów 
technologii wykorzystywanych w sektorze 
energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 352
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę na konieczność 
ściślejszej współpracy w zakresie polityki 
energetycznej z państwami sąsiadującymi z 
UE; podkreśla, że w szczególności w
regionie Morza Śródziemnego istnieją 
duże możliwości pozyskiwania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 
przypomina o potencjale przedsięwzięć 
takich jak Desertec i Helios oraz dalszego 
rozwoju sektora energii wodnej w 
Norwegii i Szwajcarii;

21. zwraca uwagę na konieczność 
ściślejszej współpracy w zakresie polityki 
energetycznej z państwami sąsiadującymi z 
UE i wspierania wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii i handlu 
nimi w obrębie UE oraz wykorzystania 
nadwyżki odnawialnych źródeł energii w 
północnej i południowej części UE w celu 
późniejszego spójnego wykorzystania 
potencjału regionu Morza Śródziemnego; 
przypomina o potencjale przedsięwzięć 
takich jak Desertec i Helios oraz dalszego 
rozwoju sektora energii wodnej w 
Norwegii i Szwajcarii; nawiązanie takiej 
współpracy będzie wymagało oceny 
wzmocnienia połączeń 
międzysystemowych w celu utrzymania 
bezpiecznego i skutecznego działania 



PE500.604v01-00 186/272 AM\920120PL.doc

PL

systemów elektroenergetycznych państw 
członkowskich oraz oceny powiązanych 
kosztów, jakie będą musiały ponieść kraje 
tranzytowe;

Or. en

Poprawka 353
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę na konieczność 
ściślejszej współpracy w zakresie polityki 
energetycznej z państwami sąsiadującymi z 
UE; podkreśla, że w szczególności w 
regionie Morza Śródziemnego istnieją 
duże możliwości pozyskiwania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 
przypomina o potencjale przedsięwzięć 
takich jak Desertec i Helios oraz dalszego 
rozwoju sektora energii wodnej w 
Norwegii i Szwajcarii;

21. zwraca uwagę na konieczność 
ściślejszej współpracy w zakresie polityki 
energetycznej z państwami sąsiadującymi z 
UE oraz wspierania wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii i handlu 
nimi w obrębie UE oraz wykorzystania 
nadwyżki odnawialnych źródeł energii w 
północnej i południowej części UE w celu 
późniejszego spójnego wykorzystania 
potencjału regionu Morza Śródziemnego; 
przypomina o potencjale przedsięwzięć 
takich jak Desertec i Helios oraz dalszego 
rozwoju sektora energii wodnej w 
Norwegii i Szwajcarii; przypomina, że 
integracja energii odnawialnej 
pochodzącej z południowego regionu 
Morza Śródziemnego będzie wymagała 
wzmocnienia transgranicznych połączeń 
międzysystemowych w obrębie UE oraz 
oceny powiązanych kosztów, jakie będą 
musiały ponieść kraje tranzytowe, przy 
jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego i 
skutecznego działania systemów 
elektroenergetycznych państw 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 354
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę na konieczność 
ściślejszej współpracy w zakresie polityki 
energetycznej z państwami sąsiadującymi 
z UE; podkreśla, że w szczególności w 
regionie Morza Śródziemnego istnieją duże 
możliwości pozyskiwania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 
przypomina o potencjale przedsięwzięć 
takich jak Desertec i Helios oraz dalszego 
rozwoju sektora energii wodnej w 
Norwegii i Szwajcarii;

21. zwraca uwagę na konieczność 
ściślejszej współpracy w zakresie polityki 
energii odnawialnej z państwami 
sąsiadującymi z UE; podkreśla, że we 
wszystkich krajach europejskich oraz w 
regionie Morza Śródziemnego istnieją duże 
możliwości pozyskiwania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 
przypomina o potencjale przedsięwzięć 
innych niż krajowe, które nie powinny 
osłabiać rozwoju europejskiego potencjału 
energii odnawialnej ani korzyści 
związanych z bezpieczeństwem dostaw, 
oraz o potencjale dalszego rozwoju sektora 
energii wodnej w Norwegii i Szwajcarii;

Or. en

Poprawka 355
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę na konieczność 
ściślejszej współpracy w zakresie polityki 
energetycznej z państwami sąsiadującymi z 
UE; podkreśla, że w szczególności w 
regionie Morza Śródziemnego istnieją duże 
możliwości pozyskiwania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 
przypomina o potencjale przedsięwzięć 
takich jak Desertec i Helios oraz dalszego 
rozwoju sektora energii wodnej w 
Norwegii i Szwajcarii;

21. zwraca uwagę na konieczność 
ściślejszej współpracy w zakresie polityki 
energetycznej z państwami sąsiadującymi z 
UE; podkreśla, że w szczególności w 
regionie Morza Śródziemnego istnieją duże 
możliwości pozyskiwania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 
przypomina o potencjale przedsięwzięć 
takich jak Desertec i Helios oraz dalszego 
rozwoju sektora energii wodnej w 
Norwegii i Szwajcarii; podkreśla 
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konieczność wniesienia istotnej lokalnej 
wartości dodanej w te duże 
przedsięwzięcia w dziedzinie energii 
odnawialnej oraz ich dostosowania do 
krajowych strategii rozwoju;

Or. en

Poprawka 356
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę na konieczność 
ściślejszej współpracy w zakresie polityki 
energetycznej z państwami sąsiadującymi z 
UE; podkreśla, że w szczególności w 
regionie Morza Śródziemnego istnieją duże 
możliwości pozyskiwania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 
przypomina o potencjale przedsięwzięć 
takich jak Desertec i Helios oraz dalszego 
rozwoju sektora energii wodnej w 
Norwegii i Szwajcarii;

21. zwraca uwagę na konieczność 
ściślejszej współpracy w zakresie polityki 
energetycznej z państwami sąsiadującymi z 
UE; podkreśla, że w szczególności w 
regionie Morza Śródziemnego istnieją duże 
możliwości pozyskiwania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 
przypomina o potencjale przedsięwzięć
takich jak Desertec, Medgrid i Helios oraz 
dalszego rozwoju sektora energii wodnej w 
Norwegii i Szwajcarii;

Or. en

Poprawka 357
Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę na konieczność 
ściślejszej współpracy w zakresie polityki 
energetycznej z państwami sąsiadującymi z 
UE; podkreśla, że w szczególności w 
regionie Morza Śródziemnego istnieją duże 
możliwości pozyskiwania energii 

21. zwraca uwagę na konieczność 
ściślejszej współpracy w zakresie polityki 
energetycznej z państwami sąsiadującymi z 
UE; podkreśla, że w szczególności w 
regionie Morza Śródziemnego istnieją duże 
możliwości pozyskiwania energii 
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elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 
przypomina o potencjale przedsięwzięć 
takich jak Desertec i Helios oraz dalszego 
rozwoju sektora energii wodnej w 
Norwegii i Szwajcarii;

elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 
przypomina o potencjale przedsięwzięć 
takich jak Desertec i Helios oraz dalszego 
rozwoju sektora energii wodnej w 
Norwegii i Szwajcarii, a także zwiększenia 
wykorzystania prywatnych instrumentów 
finansowania takich jak model 
współpracy stosowany w Finlandii oraz jej 
zobowiązanie do dążenia do przyszłości 
neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 358
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę na konieczność 
ściślejszej współpracy w zakresie polityki 
energetycznej z państwami sąsiadującymi z 
UE; podkreśla, że w szczególności w 
regionie Morza Śródziemnego istnieją duże 
możliwości pozyskiwania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 
przypomina o potencjale przedsięwzięć 
takich jak Desertec i Helios oraz dalszego 
rozwoju sektora energii wodnej w 
Norwegii i Szwajcarii;

21. podkreśla konieczność ściślejszej 
współpracy w zakresie polityki 
energetycznej z państwami sąsiadującymi z 
UE; podkreśla, że w szczególności w 
regionie Morza Śródziemnego istnieją duże 
możliwości pozyskiwania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 
przypomina o potencjale przedsięwzięć 
takich jak Desertec i Helios oraz dalszego 
rozwoju sektora energii wodnej w 
Norwegii i Szwajcarii (w tym elektrowni 
pompowo-szczytowych mających na celu 
zrównoważenie wykorzystania energii 
odnawialnej);

Or. en

Poprawka 359
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa do podjęcia skoordynowanych 
działań z innymi wiodącymi w dziedzinie 
technologii krajami (USA i Japonia), aby 
odpowiedzieć na pojawiające się 
wyzwania, takie jak niedobór surowców 
czy metale ziem rzadkich, które 
negatywnie wpływają na wdrażanie 
technologii w dziedzinie odnawialnych 
źródeł energii;

Or. en

Poprawka 360
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że realizacji celu 
dotyczącego ściślejszej współpracy w 
zakresie polityki energetycznej zarówno w 
obrębie UE, jak i z państwami 
sąsiadującymi z UE musi towarzyszyć 
konieczna rozbudowa infrastruktury 
energetycznej;

Or. de

Poprawka 361
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. podkreśla, że w przypadku umów 
energetycznych zawieranych z państwami 
trzecimi państwa członkowskie, we 
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współpracy z Komisją Europejską, muszą 
uwzględnić cele polityki energetycznej 
dotyczące rozwoju sektora energii 
odnawialnej;

Or. de

Poprawka 362
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Śródtytuł piąty

Projekt rezolucji Poprawka

 Innowacje, badania i rozwój Innowacje, badania i rozwój oraz polityka 
przemysłowa

Or. en

Poprawka 363
Béla Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy) (po śródtytule „Innowacje, badania i rozwój”)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. zaznacza, że kwestie dotyczące 
odnawialnych źródeł energii oraz 
efektywności energetycznej mają dla MŚP 
ogromne znaczenie.

Or. en

Poprawka 364
Béla Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy) (po śródtytule „Innowacje, badania i rozwój”)
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Projekt rezolucji Poprawka

21b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zmiany ramowych 
wytycznych dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, tak aby dzięki subsydiom 
i dotacjom umożliwić im uzyskanie 
statusu uprzywilejowania wobec dużych 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 365
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zauważa, że pod względem technologii 
w dziedzinie energii odnawialnej Europa 
odgrywa wiodącą rolę; podkreśla, że 
przyczyniają się do tego przede wszystkim
MŚP; zaznacza, że jedynie innowacje 
będące wynikiem badań i rozwoju mogą 
zapewnić Europie pozycję 
technologicznego lidera na rynkach 
technologii związanej z energią 
odnawialną;

22. zauważa, że Europa musi wykorzystać 
swoje możliwości przemysłowe oraz 
potencjał sektora badawczo-rozwojowego, 
jeśli chce utrzymać wiodącą rolę pod 
względem technologii w dziedzinie energii 
odnawialnej; podkreśla rolę MŚP w takich 
działaniach; zaznacza, że jedynie 
innowacje będące wynikiem badań i 
rozwoju mogą zapewnić Europie pozycję 
technologicznego lidera na rynkach 
technologii związanej z energią 
odnawialną;

Or. en

Poprawka 366
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. zauważa, że pod względem technologii 
w dziedzinie energii odnawialnej Europa 
odgrywa wiodącą rolę; podkreśla, że 
przyczyniają się do tego przede wszystkim 
MŚP; zaznacza, że jedynie innowacje 
będące wynikiem badań i rozwoju mogą 
zapewnić Europie pozycję 
technologicznego lidera na rynkach 
technologii związanej z energią 
odnawialną;

22. zauważa, że pod względem technologii 
w dziedzinie energii odnawialnej Europa 
odgrywa wiodącą rolę; uznaje, że sektor 
energetyczny, przede wszystkim ze 
względu na wkład ze strony MŚP, jest siłą 
napędową dla innych europejskich 
sektorów gospodarczych, w tym sektora 
metali, elektryki i sprzętu elektrycznego, 
IT, sektora usług budowlanych, 
transportowych i finansowych, lecz nie 
korzysta jeszcze z żadnej strategii 
przemysłowej. Wzywa Komisję Europejską 
do opracowania strategii przemysłowej na 
rzecz technologii w dziedzinie energii 
odnawialnej, gdyż jedynie takie 
technologie oraz innowacje będące 
wynikiem badań i rozwoju mogą zapewnić 
Europie pozycję technologicznego lidera 
na rynkach technologii związanej z energią 
odnawialną;

Or. en

Poprawka 367
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zauważa, że pod względem technologii 
w dziedzinie energii odnawialnej Europa 
odgrywa wiodącą rolę; podkreśla, że 
przyczyniają się do tego przede wszystkim 
MŚP; zaznacza, że jedynie innowacje 
będące wynikiem badań i rozwoju mogą 
zapewnić Europie pozycję 
technologicznego lidera na rynkach 
technologii związanej z energią 
odnawialną;

22. zauważa, że pod względem technologii 
w dziedzinie energii odnawialnej Europa 
odgrywa wiodącą rolę; podkreśla, że 
przyczyniają się do tego przede wszystkim 
MŚP; podkreśla potrzebę ułatwienia 
konkurencyjności w odniesieniu do 
działalności i internacjonalizacji MŚP 
oraz dążenia do zmniejszenia przeszkód 
biurokratycznych; zaznacza, że jedynie 
innowacje będące wynikiem badań i 
rozwoju mogą zapewnić Europie pozycję 
technologicznego lidera na rynkach 
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technologii związanej z energią 
odnawialną;

Or. sl

Poprawka 368
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zauważa, że pod względem technologii 
w dziedzinie energii odnawialnej Europa 
odgrywa wiodącą rolę; podkreśla, że 
przyczyniają się do tego przede wszystkim 
MŚP; zaznacza, że jedynie innowacje 
będące wynikiem badań i rozwoju mogą 
zapewnić Europie pozycję 
technologicznego lidera na rynkach 
technologii związanej z energią 
odnawialną;

22. zauważa, że pod względem technologii 
w dziedzinie energii odnawialnej Europa 
odgrywa wiodącą rolę; podkreśla, że 
przyczyniają się do tego przede wszystkim 
MŚP; zaznacza, że jedynie innowacje 
będące wynikiem badań i rozwoju mogą 
zapewnić Europie pozycję 
technologicznego lidera na rynkach 
technologii związanej z energią 
odnawialną; podkreśla, że biorąc pod 
uwagę obecny brak finansowania badań i 
rozwoju w zakresie energii odnawialnej ze 
środków publicznych, najlepszym 
sposobem promowania innowacji jest 
zapewnienie długoterminowej pewności 
dla inwestorów prywatnych;

Or. en

Poprawka 369
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla, że współpraca 
międzynarodowa powinna być oparta na 
solidnych ramach regulacyjnych i na 
unijnym dorobku dotyczącym 
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odnawialnych źródeł energii, np. tak, jak 
to ma miejsce w ramach Wspólnoty 
Energetycznej, tak aby zwiększyć 
stabilność i wiarygodność tej współpracy;

Or. pl

Poprawka 370
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. stwierdza, że na pozycji lidera 
innowacji w zakresie trwałych technologii 
Europę zaczynają zastępować inne części 
świata, wskutek czego UE mogłaby 
ostatecznie utracić czołową pozycję w 
dziedzinie energii odnawialnej i stać się 
importerem netto tych technologii i 
związanych z nimi produktów gotowych;
w tym kontekście podkreśla znaczenie 
europejskiej wartości dodanej dla rozwoju 
krajowej produkcji technologii i 
produktów związanych z odnawialnymi 
źródłami energii;

Or. en

Poprawka 371
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla, że w sektorze energii 
odnawialnej utworzono ponad 500 000 
miejsc pracy i że konkurencyjna przewaga 
Europy polegająca na dysponowaniu 



PE500.604v01-00 196/272 AM\920120PL.doc

PL

wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą 
powinna zostać wykorzystana w 
przyszłości w celu zapewnienia obecnej 
przywódczej pozycji w dziedzinie 
technologii oraz tworzenia kolejnych 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 372
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla znaczenie inwestycji w 
badania i rozwój nowych materiałów i 
technologii magazynowania energii 
elektrycznej;

Or. ro

Poprawka 373
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. podkreśla, że placówki oświatowe 
zdolne do kształcenia wykwalifikowanych 
pracowników oraz nowego pokolenia 
naukowców i wynalazców w dziedzinie 
technologii energii odnawialnej mają 
priorytetowe znaczenie; 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 
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sektorze energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 374
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. podkreśla pozycję UE jako lidera 
przemysłowego w technologiach w 
dziedzinie lądowej energii wiatrowej oraz 
ogromny potencjał europejskiego 
przemysłu energii morskiej, 
umożliwiające reindustrializację państw 
członkowskich graniczących z Morzem 
Bałtyckim i Morzem Północnym;

Or. en

Poprawka 375
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 22 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22c. zwraca szczególną uwagę na 
współpracę pomiędzy europejskimi 
mechanizmami ochrony patentowej w 
dziedzinie energii odnawialnej w celu 
ułatwienia dostępu do cennej i 
niewykorzystanej własności 
intelektualnej; podkreśla potrzebę jak 
najszybszego wdrożenia planowanego 
europejskiego patentu w dziedzinie energii 
odnawialnej;

Or. el
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Poprawka 376
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zaniepokojony tym, że w 
niektórych gałęziach sektora energii 
odnawialnej zaniedbano badania i rozwój, 
co doprowadziło po części do trudności 
gospodarczych; podkreśla, że w celu 
utrzymania lub osiągnięcia 
konkurencyjności konieczne są inwestycje
w dalszy rozwój istniejących technologii;

23. jest zaniepokojony tym, że w 
niektórych gałęziach sektora energii 
odnawialnej, na przykład w sektorze 
fotowoltaicznym, zaniedbano badania i 
rozwój, co doprowadziło po części do 
trudności gospodarczych ze względu na 
brak doświadczenia w zakresie korzyści 
skali; w związku z tym wzywa Komisję do 
uwzględnienia w swoich priorytetach, w 
ramach projektów pilotażowych, platform 
technologicznych lub innych 
przedsięwzięć na dużą skalę (+2500 MW) 
w zakresie produkcji gniazdowej jednostek 
fotowoltaicznych; podkreśla konieczność 
inwestowania w dalszy rozwój 
powstających i istniejących technologii 
takich jak masowa produkcja 
zintegrowanych rozwiązań 
fotowoltaicznych bądź rozwiązań 
wyspowych dla obszarów wiejskich w 
oparciu o mikrosieci napędzane energią 
fotowoltaiczną i innymi rodzajami 
zdecentralizowanej energii odnawialnej 
oraz w integrację systemów 
transportowego i energetycznego, aby 
utrzymać lub osiągnąć konkurencyjność;

Or. en

Poprawka 377
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zaniepokojony tym, że w 
niektórych gałęziach sektora energii 
odnawialnej zaniedbano badania i rozwój, 
co doprowadziło po części do trudności 
gospodarczych; podkreśla, że w celu 
utrzymania lub osiągnięcia 
konkurencyjności konieczne są inwestycje 
w dalszy rozwój istniejących technologii;

23. uważa, że należy zwiększyć 
skuteczność ukierunkowanych badań i 
rozwoju za pomocą istniejących 
instrumentów, i jest zaniepokojony tym, że 
w niektórych gałęziach sektora energii 
odnawialnej zaniedbano badania i rozwój; 
podkreśla, że w celu osiągnięcia 
konkurencyjności oraz zapewnienia 
trwałego cyklu życia istniejących 
technologii konieczne są inwestycje w ich 
dalszy rozwój;

Or. en

Poprawka 378
Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zaniepokojony tym, że w 
niektórych gałęziach sektora energii 
odnawialnej zaniedbano badania i rozwój, 
co doprowadziło po części do trudności 
gospodarczych; podkreśla, że w celu 
utrzymania lub osiągnięcia 
konkurencyjności konieczne są inwestycje 
w dalszy rozwój istniejących technologii;

23. jest zaniepokojony tym, że w 
niektórych gałęziach sektora energii 
odnawialnej zaniedbano badania i rozwój, 
co doprowadziło po części do trudności 
gospodarczych; podkreśla, że w celu 
utrzymania konkurencyjności konieczne są 
nie tylko innowacyjne, nowe technologie, 
lecz także inwestycje w dalszy rozwój 
istniejących technologii;

Or. en

Poprawka 379
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zaniepokojony tym, że w 
niektórych gałęziach sektora energii 
odnawialnej zaniedbano badania i rozwój, 
co doprowadziło po części do trudności 
gospodarczych; podkreśla, że w celu 
utrzymania lub osiągnięcia 
konkurencyjności konieczne są inwestycje 
w dalszy rozwój istniejących technologii;

23. jest zaniepokojony tym, że w 
niektórych gałęziach sektora energii 
odnawialnej zaniedbano badania i rozwój, 
co doprowadziło po części do trudności 
gospodarczych; podkreśla, że w celu 
utrzymania lub osiągnięcia 
konkurencyjności konieczne są inwestycje 
w dalszy rozwój istniejących technologii; 
podkreśla, że należy przyjąć i wesprzeć 
nowe technologie lub nowe pomysły 
dotyczące starych technologii;

Or. en

Poprawka 380
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zaniepokojony tym, że w 
niektórych gałęziach sektora energii 
odnawialnej zaniedbano badania i rozwój, 
co doprowadziło po części do trudności 
gospodarczych; podkreśla, że w celu 
utrzymania lub osiągnięcia 
konkurencyjności konieczne są inwestycje 
w dalszy rozwój istniejących technologii;

23. jest zaniepokojony tym, że w 
niektórych gałęziach sektora energii 
odnawialnej zaniedbano badania i rozwój, 
co doprowadziło po części do trudności 
gospodarczych; podkreśla, że w celu 
utrzymania lub osiągnięcia 
konkurencyjności konieczne są inwestycje 
w dalszy rozwój istniejących technologii; 
podkreśla znaczenie inwestycji w badania 
i rozwój energii odnawialnej, w 
szczególności pod względem wydajności, 
efektywności i ograniczenia śladu 
przestrzennego;

Or. sl

Poprawka 381
Paul Rübig
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Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do niedyskryminowania 
zwłaszcza sprawdzonej energii wodnej 
względem innych technologii energii 
odnawialnej oraz do uwzględnienia jej na 
przykład w przypadku badań, rozwoju i 
demonstracji elektrowni szczytowo-
pompowych o zmiennej prędkości, która 
umożliwia swobodniejszą regulację 
prędkości magazynowania i tym samym 
szybsze i lepiej ukierunkowane 
przyłączanie;

Or. de

Poprawka 382
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. uważa, że plan EPSTE umożliwia 
dalsze stymulowanie i rozwijanie nowych i 
powstających odnawialnych źródeł 
energii, na przykład energii morskiej, oraz 
stawienie czoła wyzwaniom związanym z 
bilansowaniem, inteligentnymi 
energooszczędnymi rozwiązaniami i 
magazynowaniem energii;

Or. en

Poprawka 383
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do inwestowania w badania 
oparte na wykorzystaniu energii 
odnawialnej w zastosowaniach 
przemysłowych, na przykład w branży 
motoryzacyjnej;

Or. ro

Poprawka 384
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przedłożenia przez Komisję w 2013 r. 
komunikatu w sprawie polityki w 
dziedzinie technologii energetycznych;
apeluje do Komisji, by w komunikacie tym 
skupiła się na technologiach 
magazynowania energii;

skreślony

Or. nl

Poprawka 385
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przedłożenia przez Komisję w 2013 r. 
komunikatu w sprawie polityki w 
dziedzinie technologii energetycznych; 
apeluje do Komisji, by w komunikacie tym 
skupiła się na technologiach

24. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przedłożenia przez Komisję w 2013 r. 
komunikatu w sprawie polityki w 
dziedzinie technologii energetycznych; 
apeluje do Komisji, by w komunikacie tym 
skupiła się na realizacji strategicznego 
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magazynowania energii; planu w dziedzinie technologii 
energetycznych (planu EPSTE) oraz 
uwzględniła technologie magazynowania 
energii;

Or. en

Poprawka 386
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przedłożenia przez Komisję w 2013 r. 
komunikatu w sprawie polityki w 
dziedzinie technologii energetycznych; 
apeluje do Komisji, by w komunikacie tym 
skupiła się na technologiach 
magazynowania energii;

24. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przedłożenia przez Komisję w 2013 r. 
komunikatu w sprawie polityki w 
dziedzinie technologii energetycznych; 
apeluje do Komisji, by w komunikacie tym 
nie dyskryminowała sprawdzonych i od 
dawna stosowanych technologii energii 
odnawialnej oraz skupiła się na 
technologiach magazynowania energii;

Or. de

Poprawka 387
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przedłożenia przez Komisję w 2013 r. 
komunikatu w sprawie polityki w 
dziedzinie technologii energetycznych; 
apeluje do Komisji, by w komunikacie tym 
skupiła się na technologiach 
magazynowania energii;

24. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przedłożenia przez Komisję w 2013 r. 
komunikatu w sprawie polityki w 
dziedzinie technologii energetycznych; 
apeluje do Komisji, by w komunikacie tym 
skupiła się na technologiach, które 
przyczyniają się do zwiększenia 
konkurencyjności energii odnawialnej 
oraz jej włączenia do systemu 
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energetycznego, na przykład na 
technologiach magazynowania energii;

Or. en

Poprawka 388
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przedłożenia przez Komisję w 2013 r. 
komunikatu w sprawie polityki w 
dziedzinie technologii energetycznych; 
apeluje do Komisji, by w komunikacie tym 
skupiła się na technologiach 
magazynowania energii;

24. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przedłożenia przez Komisję w 2013 r. 
komunikatu w sprawie polityki w 
dziedzinie technologii energetycznych; 
apeluje do Komisji, by w komunikacie tym 
skupiła się na zarządzaniu sieciami i 
technologiach magazynowania energii, a 
także na elastycznych, rozproszonych 
technologiach wytwarzania, 
mikrogeneracji i przede wszystkim na 
rozwiązaniach w zakresie efektywności 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 389
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przedłożenia przez Komisję w 2013 r. 
komunikatu w sprawie polityki w 
dziedzinie technologii energetycznych; 
apeluje do Komisji, by w komunikacie tym 
skupiła się na technologiach 
magazynowania energii;

24. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przedłożenia przez Komisję w 2013 r. 
komunikatu w sprawie polityki w 
dziedzinie technologii energetycznych; 
apeluje do Komisji, by w komunikacie tym 
skupiła się na wdrożeniu planu EPSTE 
oraz na technologiach grzewczych i 
chłodniczych opartych na odnawialnych 
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źródłach energii i technologiach 
magazynowania energii;

Or. en

Poprawka 390
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przedłożenia przez Komisję w 2013 r. 
komunikatu w sprawie polityki w 
dziedzinie technologii energetycznych; 
apeluje do Komisji, by w komunikacie tym 
skupiła się na technologiach 
magazynowania energii;

24. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przedłożenia przez Komisję w 2013 r. 
komunikatu w sprawie polityki w 
dziedzinie technologii energetycznych; 
apeluje do Komisji, by w komunikacie tym 
skupiła się na technologiach 
magazynowania energii i CO2;

Or. sl

Poprawka 391
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przedłożenia przez Komisję w 2013 r. 
komunikatu w sprawie polityki w 
dziedzinie technologii energetycznych; 
apeluje do Komisji, by w komunikacie tym 
skupiła się na technologiach 
magazynowania energii;

24. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przedłożenia przez Komisję w 2013 r. 
komunikatu w sprawie polityki w 
dziedzinie technologii energetycznych; 
apeluje do Komisji, by w komunikacie tym 
skupiła się na ciepłownictwie i 
chłodnictwie oraz na technologiach 
magazynowania energii;

Or. en
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Poprawka 392
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. odnotowuje, że strategiczny plan w 
dziedzinie technologii energetycznych 
(EPSTE) przyczynił się do uruchomienia 
inicjatyw przemysłowych opartych na 
odnawialnych źródłach energii, na 
których podstawie opracowano jasne i 
szczegółowe plany działań w zakresie 
badań i rozwoju; podkreśla znaczenie 
uwzględnienia innych innowacyjnych 
technologii energii odnawialnej, takich 
jak energia morska i energia pływów, oraz 
finansowania wspomnianych inicjatyw za 
pośrednictwem odpowiednich pozycji w 
budżecie EPSTE;

Or. en

Poprawka 393
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania przemysłowej strategii na 
rzecz energii odnawialnej, a zwłaszcza na 
rzecz sektora wiatrowego, z 
uwzględnieniem odpowiednich podmiotów 
(przemysł i rząd) na szczeblu regionalnym 
i lokalnym; apeluje o to, aby strategia ta 
opierała się na aktualnych 
zobowiązaniach publicznych i prywatnych 
w zakresie innowacji technologicznych, 
wąskich gardeł w łańcuchu dostaw i jego 
finansowania, tak aby nowo stworzone 
możliwości gospodarcze miały charakter 
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długoterminowy i aby Europa utrzymała 
swoją czołową pozycję w tym sektorze;

Or. en

Poprawka 394
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Komisję do przedstawienia 
strategii przemysłowej na rzecz energii 
odnawialnej, obejmującej zarówno 
badania i rozwój, jak i finansowanie, w 
celu zapewnienia przywództwa 
technologicznego Unii Europejskiej w 
dziedzinie energii odnawialnej;

Or. de

Poprawka 395
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla, że badania mają kluczowe 
znaczenie dla rozwoju i przystępności 
nowych i czystych technologii; uważa, że 
plan EPSTE może w istotny sposób 
przyczynić się do przystępności i 
konkurencyjności technologii w dziedzinie 
energii odnawialnej;

Or. en
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Poprawka 396
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Śródtytuł szósty

Projekt rezolucji Poprawka

Europejskie ramy promowania energii 
odnawialnej

Osiągnięcie celów strategii „Europa 
2020”

Or. en

Poprawka 397
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Śródtytuł szósty

Projekt rezolucji Poprawka

Europejskie ramy promowania energii 
odnawialnej

Osiągnięcie celów dotyczących energii 
odnawialnej do roku 2020

Or. en

Poprawka 398
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy) (po śródtytule „Europejskie ramy promowania energii odnawialnej”)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. jest zdania, że główny cel w zakresie 
energii odnawialnej również powinien 
stanowić podstawę przyszłej polityki UE 
ukierunkowanej na energię odnawialną;

Or. en
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Poprawka 399
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że państwa członkowskie 
korzystają obecnie niemal ze 170 różnych 
rodzajów systemów wsparcia; zaznacza, że 
wsparcie to doprowadziło do znacznego 
wzrostu, jednak niektóre systemy wsparcia 
są bardzo kosztowne i stanowią po części 
poważne obciążenie finansowe dla 
konsumentów, którym nie dano wsześniej 
możliwości wyboru; zauważa, że pomimo 
tych dotacji osiągnięcie konkurencyjności 
energii odnawialnej w porównaniu z 
konwencjonalnymi metodami produkcji 
było dotychczas możliwe jedynie w 
niektórych dziedzinach lub na obszarach 
o korzystnym położeniu geograficznym;

25. podkreśla, że państwa członkowskie 
korzystają obecnie niemal ze 170 różnych 
rodzajów systemów wsparcia; zaznacza, że 
wsparcie to doprowadziło do znacznego 
wzrostu, jednak w niektórych przypadkach 
takie systemy wsparcia okazały się 
niestabilne lub bardzo kosztowne i 
stanowią po części poważne obciążenie 
finansowe dla konsumentów;

Or. en

Poprawka 400
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że państwa członkowskie 
korzystają obecnie niemal ze 170 różnych 
rodzajów systemów wsparcia; zaznacza, że 
wsparcie to doprowadziło do znacznego 
wzrostu, jednak niektóre systemy wsparcia 
są bardzo kosztowne i stanowią po części 
poważne obciążenie finansowe dla 
konsumentów, którym nie dano wsześniej 
możliwości wyboru; zauważa, że pomimo 
tych dotacji osiągnięcie konkurencyjności 
energii odnawialnej w porównaniu z 
konwencjonalnymi metodami produkcji 

25. podkreśla, że państwa członkowskie 
korzystają obecnie niemal ze 170 różnych 
rodzajów systemów wsparcia; zaznacza, że 
wsparcie to doprowadziło do znacznego 
wzrostu, jednak niektóre systemy wsparcia 
wykazały wady wynikające z braku 
doświadczenia w danej dziedzinie; 
zauważa jednak, że w niektórych 
przypadkach właśnie dzięki tym dotacjom 
odnawialne źródła energii stały się 
konkurencyjne w porównaniu z 
konwencjonalnymi metodami produkcji 
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było dotychczas możliwe jedynie w 
niektórych dziedzinach lub na obszarach 
o korzystnym położeniu geograficznym;

energii; podkreśla, że aby stworzyć na 
rynku uczciwą konkurencję, należy 
wycofać pozostałe dotacje dla technologii 
konwencjonalnych, a także dotacje dla 
energii odnawialnej, jeśli nie będą już 
potrzebne i wszystkie zakłócenia na rynku 
zostaną zlikwidowane, tak aby wszystkie 
technologie mogły konkurować na 
równych warunkach;

Or. en

Poprawka 401
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że państwa członkowskie 
korzystają obecnie niemal ze 170 różnych 
rodzajów systemów wsparcia; zaznacza, że 
wsparcie to doprowadziło do znacznego 
wzrostu, jednak niektóre systemy wsparcia 
są bardzo kosztowne i stanowią po części 
poważne obciążenie finansowe dla 
konsumentów, którym nie dano wsześniej 
możliwości wyboru; zauważa, że pomimo 
tych dotacji osiągnięcie konkurencyjności 
energii odnawialnej w porównaniu z 
konwencjonalnymi metodami produkcji 
było dotychczas możliwe jedynie w 
niektórych dziedzinach lub na obszarach 
o korzystnym położeniu geograficznym;

25. podkreśla, że państwa członkowskie 
korzystają obecnie z bardzo różnych
systemów wsparcia, zgodnie z 
uwarunkowaniami i celami krajowymi; 
zaznacza, że wsparcie to doprowadziło do 
znacznego wzrostu, jednak niektóre 
systemy wsparcia nie zostały odpowiednio 
dostosowane w stosownym czasie, co 
doprowadziło do tymczasowo 
nieskutecznego wsparcia, i stanowią po 
części poważne obciążenie finansowe dla 
konsumentów, ponieważ ceny energii 
obejmują dodatkowe składniki kosztów, 
które nie mają żadnego związku z 
właściwym wsparciem energii 
odnawialnej; w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie do zapewnienia 
pełnej przejrzystości w odniesieniu do 
udziału i pochodzenia tych kosztów w 
porównaniu do kosztów środków wsparcia 
przyznanych na rzecz innych form 
energii, a także proporcjonalnie do 
wzrostu rachunków za energię ze względu 
na ceny paliw kopalnych; zwraca się 
również o zwiększenie przejrzystości w 
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odniesieniu do kosztów społecznych 
różnych form energii;

Or. en

Poprawka 402
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że państwa członkowskie 
korzystają obecnie niemal ze 170 różnych 
rodzajów systemów wsparcia; zaznacza, że 
wsparcie to doprowadziło do znacznego 
wzrostu, jednak niektóre systemy wsparcia 
są bardzo kosztowne i stanowią po części 
poważne obciążenie finansowe dla 
konsumentów, którym nie dano wsześniej 
możliwości wyboru; zauważa, że pomimo 
tych dotacji osiągnięcie konkurencyjności 
energii odnawialnej w porównaniu z 
konwencjonalnymi metodami produkcji 
było dotychczas możliwe jedynie w 
niektórych dziedzinach lub na obszarach o 
korzystnym położeniu geograficznym;

25. podkreśla, że państwa członkowskie 
korzystają obecnie niemal ze 170 różnych 
rodzajów systemów wsparcia; zaznacza, że 
wsparcie to doprowadziło do znacznego 
wzrostu, jednak niektóre systemy wsparcia 
nie są dostatecznie elastyczne, aby 
dostosować się do malejących kosztów 
niektórych technologii, i po części
stworzyły nadmiar mocy produkcji, który 
stanowi poważne obciążenie finansowe 
częściowo dla konsumentów; z 
zadowoleniem stwierdza, że dzięki tym 
dotacjom osiągnięcie konkurencyjności 
niektórych rodzajów energii odnawialnej 
w porównaniu z konwencjonalnymi 
metodami produkcji było możliwe w 
niektórych dziedzinach lub na obszarach o 
korzystnym położeniu geograficznym;

Or. de

Poprawka 403
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że państwa członkowskie 
korzystają obecnie niemal ze 170 różnych 

25. podkreśla, że państwa członkowskie 
korzystają obecnie niemal ze 170 różnych 
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rodzajów systemów wsparcia; zaznacza, że 
wsparcie to doprowadziło do znacznego 
wzrostu, jednak niektóre systemy wsparcia
są bardzo kosztowne i stanowią po części 
poważne obciążenie finansowe dla 
konsumentów, którym nie dano wsześniej 
możliwości wyboru; zauważa, że pomimo 
tych dotacji osiągnięcie konkurencyjności
energii odnawialnej w porównaniu z 
konwencjonalnymi metodami produkcji 
było dotychczas możliwe jedynie w
niektórych dziedzinach lub na obszarach o 
korzystnym położeniu geograficznym;

rodzajów systemów wsparcia; zaznacza, że 
wsparcie to doprowadziło do znacznego 
wzrostu, jednak niektóre systemy wsparcia
zostały źle zaprojektowane, co skutkowało 
nadmierną kompensacją, i stanowią po 
części poważne obciążenie finansowe dla 
konsumentów; zauważa, że inwestycje, 
których realizację pobudziły właściwie 
zaprojektowane mechanizmy wsparcia, 
pomagają w obniżeniu kosztów; 
podkreśla, że takie systemy wsparcia 
zwiększają konkurencyjność energii 
odnawialnej w porównaniu z 
konwencjonalnymi metodami produkcji, w 
szczególności w dziedzinach lub na 
obszarach o korzystnym położeniu 
geograficznym i sprzyjających warunkach 
rynkowych; 

Or. en

Poprawka 404
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że państwa członkowskie 
korzystają obecnie niemal ze 170 różnych 
rodzajów systemów wsparcia; zaznacza, że 
wsparcie to doprowadziło do znacznego 
wzrostu, jednak niektóre systemy wsparcia 
są bardzo kosztowne i stanowią po części 
poważne obciążenie finansowe dla 
konsumentów, którym nie dano wsześniej 
możliwości wyboru; zauważa, że pomimo 
tych dotacji osiągnięcie konkurencyjności 
energii odnawialnej w porównaniu z 
konwencjonalnymi metodami produkcji 
było dotychczas możliwe jedynie w 
niektórych dziedzinach lub na obszarach o 
korzystnym położeniu geograficznym;

25. podkreśla, że państwa członkowskie 
korzystają obecnie niemal ze 170 różnych 
rodzajów systemów wsparcia; zaznacza, że 
wsparcie to doprowadziło do znacznego 
wzrostu, jednak niektóre systemy wsparcia 
są bardzo kosztowne i stanowią po części 
poważne obciążenie finansowe dla 
konsumentów, którym nie dano wcześniej 
możliwości wyboru; zauważa, że dzięki 
tym dotacjom osiągnięcie 
konkurencyjności energii odnawialnej w 
porównaniu z konwencjonalnymi 
metodami produkcji było dotychczas 
możliwe jedynie w niektórych dziedzinach 
lub na obszarach o korzystnym położeniu 
geograficznym, gdzie dostęp do kapitału 
jest dobry, a obciążenie administracyjne 
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najniższe;

Or. en

Poprawka 405
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że państwa członkowskie 
korzystają obecnie niemal ze 170 różnych 
rodzajów systemów wsparcia; zaznacza, że 
wsparcie to doprowadziło do znacznego 
wzrostu, jednak niektóre systemy wsparcia 
są bardzo kosztowne i stanowią po części 
poważne obciążenie finansowe dla 
konsumentów, którym nie dano wsześniej 
możliwości wyboru; zauważa, że pomimo 
tych dotacji osiągnięcie konkurencyjności 
energii odnawialnej w porównaniu z 
konwencjonalnymi metodami produkcji 
było dotychczas możliwe jedynie w 
niektórych dziedzinach lub na obszarach o 
korzystnym położeniu geograficznym;

25. podkreśla, że państwa członkowskie 
korzystają obecnie niemal ze 170 różnych 
rodzajów systemów wsparcia; zaznacza, że 
wsparcie to doprowadziło do znacznego 
wzrostu, jednak niektóre systemy wsparcia 
są bardzo kosztowne i stanowią po części 
poważne obciążenie finansowe dla 
konsumentów, którym nie dano wcześniej 
możliwości wyboru; zauważa, że pomimo 
tych dotacji osiągnięcie konkurencyjności 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych w porównaniu z 
konwencjonalnymi metodami produkcji 
było dotychczas możliwe jedynie w 
niektórych dziedzinach lub na obszarach o 
korzystnym położeniu geograficznym;

Or. en

Poprawka 406
Struan Stevenson

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że państwa członkowskie 
korzystają obecnie niemal ze 170 różnych 
rodzajów systemów wsparcia; zaznacza, że 
wsparcie to doprowadziło do znacznego 
wzrostu, jednak niektóre systemy wsparcia 

25. podkreśla, że państwa członkowskie 
korzystają obecnie niemal ze 170 różnych 
rodzajów systemów wsparcia; zaznacza, że 
wsparcie to doprowadziło do znacznego 
wzrostu, jednak niektóre systemy wsparcia 
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są bardzo kosztowne i stanowią po części 
poważne obciążenie finansowe dla 
konsumentów, którym nie dano wsześniej 
możliwości wyboru; zauważa, że pomimo 
tych dotacji osiągnięcie konkurencyjności 
energii odnawialnej w porównaniu z
konwencjonalnymi metodami produkcji 
było dotychczas możliwe jedynie w 
niektórych dziedzinach lub na obszarach o 
korzystnym położeniu geograficznym;

są bardzo kosztowne i stanowią po części 
poważne obciążenie finansowe dla 
konsumentów, którym nie dano wcześniej 
możliwości wyboru; zauważa, że pomimo 
tych dotacji osiągnięcie konkurencyjności 
energii odnawialnej w porównaniu z 
konwencjonalnymi metodami produkcji 
nie jest jeszcze możliwe nawet w 
dziedzinach lub na obszarach o korzystnym 
położeniu geograficznym;

Or. en

Poprawka 407
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa państwa członkowskie do 
podtrzymania działań służących 
osiągnięciu ich celów na 2020 r.; wyraża 
zaniepokojenie gwałtownymi zmianami w 
krajowych mechanizmach wspierania 
energii ze źródeł odnawialnych, w 
szczególności zmianami z mocą wsteczną 
bądź wstrzymywaniem wsparcia; wzywa 
Komisję do dokładnego monitorowania 
wdrażania dyrektywy w sprawie energii ze 
źródeł odnawialnych i podjęcia działań w 
razie konieczności; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia stabilnych 
ram inwestowania w energię ze źródeł 
odnawialnych, w tym regularnie 
sprawdzanych systemów wsparcia oraz 
uproszczonych procedur 
administracyjnych;

Or. en

Poprawka 408
Claude Turmes
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. krytykuje obecną sytuację w 
Hiszpanii, związaną z systemami 
wsparcia, gdzie energię odnawialną 
niesłusznie obwinia się za wysokie ceny 
energii, które tak naprawdę wynikają ze 
specyfiki danego kraju oraz z wyborów 
politycznych, na przykład z dotacji dla 
konwencjonalnych źródeł energii i z 
nadzwyczajnych zysków z tych źródeł 
(obowiązek korzystania z węgla 
krajowego, dochody z technologii 
konwencjonalnych przekraczające ceny 
typu „pool”, struktury produkcji zbliżone 
do monopolu), kosztów systemów 
elektroenergetycznych na hiszpańskich 
wyspach, opłat za moc i innych kosztów, 
co prowadzi do całkowitego braku 
przejrzystości i równych szans;

Or. en

Poprawka 409
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. zauważa, że ze względu na to, że 
wiele elektrowni w UE będzie trzeba 
zlikwidować lub zmodernizować w ciągu 
nadchodzących 10 lat, ceny energii 
wzrosną niezależenie od koszyka 
energetycznego; podkreśla, że niektóre 
odnawialne źródła energii takie jak 
lądowa energia wiatrowa i energia 
fotowoltaiczna są już konkurencyjne 
kosztowo w porównaniu do energii 
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jądrowej i CCS, co sprawia, że są one 
najbardziej opłacalnym rozwiązaniem do 
celów obniżenia emisyjności; zaznacza, że 
wzrostowi rachunków za energię należy 
zaradzić przede wszystkim poprzez 
podjęcie działań na rzecz efektywności 
energetycznej i oszczędności;

Or. en

Poprawka 410
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że w niektórych państwach 
członkowskich ceny energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych i dla przemysłu 
są stosunkowo wysokie z uwagi na 
ingerencję państwa; przypomina, że w 
2010 r. 22% gospodarstw domowych w UE 
miało obawy, że nie będą w stanie 
uregulować rachunku za energię 
elektryczną, i zakłada, że od tego czasu 
sytuacja mogła się pogorszyć; podkreśla, 
że należy zapobiec ubóstwu 
energetycznemu i nie można narażać na 
szwank konkurencyjności przemysłu;

26. podkreśla, że ingerencja państwa 
wpływa na ustalanie detalicznych cen 
energii; przypomina, że w 2010 r. 22% 
gospodarstw domowych w UE miało 
obawy, że nie będą w stanie uregulować 
rachunku za energię elektryczną, i zakłada, 
że od tego czasu sytuacja mogła się 
pogorszyć; podkreśla, że należy zapobiec 
ubóstwu energetycznemu i nie można 
narażać na szwank konkurencyjności 
przemysłu;

Or. en

Poprawka 411
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że w niektórych państwach 
członkowskich ceny energii elektrycznej 

26. podkreśla, że w niektórych państwach 
członkowskich ceny energii elektrycznej 
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dla odbiorców końcowych i dla przemysłu 
są stosunkowo wysokie z uwagi na 
ingerencję państwa; przypomina, że w 
2010 r. 22% gospodarstw domowych w UE 
miało obawy, że nie będą w stanie 
uregulować rachunku za energię 
elektryczną, i zakłada, że od tego czasu 
sytuacja mogła się pogorszyć; podkreśla, 
że należy zapobiec ubóstwu 
energetycznemu i nie można narażać na 
szwank konkurencyjności przemysłu;

dla odbiorców końcowych i dla przemysłu 
są stosunkowo wysokie z uwagi na 
ingerencję państwa; przypomina, że w 
2010 r. 22% gospodarstw domowych w UE 
miało obawy, że nie będą w stanie 
uregulować rachunku za energię 
elektryczną, i zakłada, że od tego czasu 
sytuacja mogła się pogorszyć; podkreśla, 
że energia musi być przystępna cenowo 
dla wszystkich i że należy poświęcić 
szczególną uwagę słabym konsumentom i 
gospodarstwom domowym o niskich 
dochodach; wzywa państwa członkowskie 
do zdefiniowania terminu słabych 
konsumentów oraz do podjęcia
niezbędnych działań w celu zapewnienia 
skutecznej ochrony tych konsumentów;

Or. en

Poprawka 412
Struan Stevenson

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że w niektórych państwach 
członkowskich ceny energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych i dla przemysłu 
są stosunkowo wysokie z uwagi na 
ingerencję państwa; przypomina, że w
2010 r. 22% gospodarstw domowych w UE 
miało obawy, że nie będą w stanie 
uregulować rachunku za energię 
elektryczną, i zakłada, że od tego czasu 
sytuacja mogła się pogorszyć; podkreśla, 
że należy zapobiec ubóstwu 
energetycznemu i nie można narażać na 
szwank konkurencyjności przemysłu;

26. podkreśla, że w niektórych państwach 
członkowskich ceny energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych i dla przemysłu 
są niedopuszczalnie wysokie z uwagi na 
ingerencję państwa; przypomina, że w 
2010 r. 22% gospodarstw domowych w UE 
miało obawy, że nie będą w stanie 
uregulować rachunku za energię 
elektryczną, i zakłada, że od tego czasu 
sytuacja mogła się pogorszyć; podkreśla, 
że należy zapobiec ubóstwu 
energetycznemu i nie można narażać na 
szwank konkurencyjności przemysłu;

Or. en
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Poprawka 413
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że w niektórych państwach 
członkowskich ceny energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych i dla przemysłu 
są stosunkowo wysokie z uwagi na 
ingerencję państwa; przypomina, że w 
2010 r. 22% gospodarstw domowych w UE 
miało obawy, że nie będą w stanie 
uregulować rachunku za energię 
elektryczną, i zakłada, że od tego czasu 
sytuacja mogła się pogorszyć; podkreśla, 
że należy zapobiec ubóstwu 
energetycznemu i nie można narażać na 
szwank konkurencyjności przemysłu;

26. podkreśla, że w niektórych państwach 
członkowskich ceny energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych i dla przemysłu 
są stosunkowo wysokie z uwagi na 
warunki panujące na rynkach 
oligopolistycznych i inne zakłócenia 
rynkowe; zauważa, że rachunki za energię 
w gospodarstwach domowych w 
niektórych państwach członkowskich są 
nienaturalnie wysokie ze względu na 
niesprawiedliwą alokację kosztów, złe 
mechanizmy ustalania cen oraz dotacje 
dla konwencjonalnych technologii 
energetycznych; przypomina, że w 2010 r. 
22% gospodarstw domowych w UE miało 
obawy, że nie będą w stanie uregulować 
rachunku za energię elektryczną, i zakłada, 
że od tego czasu sytuacja mogła się 
pogorszyć; podkreśla, że należy zapobiec 
ubóstwu energetycznemu i nie można 
narażać na szwank konkurencyjności 
przemysłu; podkreśla, że działania na 
rzecz efektywności energetycznej mają w 
tym kontekście kluczowe znaczenie oraz 
są najszybszym i najtańszym sposobem 
obniżenia rachunków za energię;

Or. en

Poprawka 414
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że w niektórych państwach 26. podkreśla, że w niektórych państwach 
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członkowskich ceny energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych i dla przemysłu 
są stosunkowo wysokie z uwagi na 
ingerencję państwa; przypomina, że w 
2010 r. 22% gospodarstw domowych w UE 
miało obawy, że nie będą w stanie 
uregulować rachunku za energię 
elektryczną, i zakłada, że od tego czasu 
sytuacja mogła się pogorszyć; podkreśla, 
że należy zapobiec ubóstwu 
energetycznemu i nie można narażać na 
szwank konkurencyjności przemysłu;

członkowskich ceny energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych i dla przemysłu 
są stosunkowo wysokie z uwagi na 
ingerencję państwa; przypomina, że w 
2010 r. 22% gospodarstw domowych w UE 
miało obawy, że nie będą w stanie 
uregulować rachunku za energię 
elektryczną, i zakłada, że od tego czasu 
sytuacja mogła się pogorszyć; podkreśla, 
że należy zapobiec ubóstwu 
energetycznemu i nie można narażać na 
szwank konkurencyjności przemysłu; w 
tym kontekście podkreśla rolę spółdzielni, 
które dzięki wspólnemu zakupowi bądź 
wspólnej produkcji mogą przyczynić się do 
obniżenia cen dla obywateli i tym samym 
zaradzić ubóstwu energetycznemu; zwraca 
ponadto uwagę na znaczenie tych 
spółdzielni w zwiększaniu wiedzy ich 
członków na temat energii odnawialnej i 
efektywności energetycznej;

Or. nl

Poprawka 415
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że w niektórych państwach 
członkowskich ceny energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych i dla przemysłu 
są stosunkowo wysokie z uwagi na 
ingerencję państwa; przypomina, że w 
2010 r. 22% gospodarstw domowych w UE 
miało obawy, że nie będą w stanie 
uregulować rachunku za energię 
elektryczną, i zakłada, że od tego czasu 
sytuacja mogła się pogorszyć; podkreśla, 
że należy zapobiec ubóstwu 
energetycznemu i nie można narażać na 

26. podkreśla, że w niektórych państwach 
członkowskich ceny energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych i dla przemysłu 
są stosunkowo wysokie z uwagi na takie 
czynniki jak wzrost cen paliw kopalnych i 
ingerencja państwa; przypomina, że w 
2010 r. 22% gospodarstw domowych w UE 
miało obawy, że nie będą w stanie 
uregulować rachunku za energię 
elektryczną, i zakłada, że od tego czasu 
sytuacja mogła się pogorszyć; podkreśla, 
że należy zapobiec ubóstwu 
energetycznemu i nie można narażać na 
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szwank konkurencyjności przemysłu; szwank konkurencyjności przemysłu; 
podkreśla, że polityka na rzecz 
efektywności energetycznej, która skupia 
się na całym łańcuchu podaży energii i 
popytu na nią, włączając przetwarzanie, 
przesył, dystrybucję i zaopatrzenie, wraz ze 
zużyciem w przemyśle, budynkach i 
gospodarstwach domowych, może 
skutecznie przyczynić się do zmniejszenia 
ubóstwa energetycznego; ponadto 
podkreśla, że przedsiębiorstwa 
spółdzielcze świadczące usługi w zakresie 
energii odnawialnej mogą przyczynić się 
do obniżenia cen dla obywateli poprzez 
rozwijanie i promowanie koncepcji 
inteligentnego zużycia energii dzięki 
wspólnemu nabywaniu energii oraz
informowaniu swoich członków o energii 
odnawialnej i działaniach służących 
zwiększeniu efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 416
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że w niektórych państwach 
członkowskich ceny energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych i dla przemysłu 
są stosunkowo wysokie z uwagi na
ingerencję państwa; przypomina, że w 
2010 r. 22% gospodarstw domowych w UE 
miało obawy, że nie będą w stanie 
uregulować rachunku za energię 
elektryczną, i zakłada, że od tego czasu 
sytuacja mogła się pogorszyć; podkreśla, 
że należy zapobiec ubóstwu 
energetycznemu i nie można narażać na 
szwank konkurencyjności przemysłu;

26. podkreśla, że w niektórych państwach 
członkowskich ceny energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych i dla przemysłu 
są stosunkowo wysokie z uwagi na 
ingerencję państwa; przypomina, że w 
2010 r. 22% gospodarstw domowych w UE 
miało obawy, że nie będą w stanie 
uregulować rachunku za energię 
elektryczną, i zakłada, że od tego czasu 
sytuacja mogła się pogorszyć; podkreśla, 
że należy zapobiec ubóstwu 
energetycznemu poprzez przyjęcie ogólnej 
polityki sprzyjającej dobrobytowi zamiast 
polityki energetycznej i nie można narażać 
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na szwank konkurencyjności przemysłu;

Or. en

Poprawka 417
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że w niektórych państwach 
członkowskich ceny energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych i dla przemysłu 
są stosunkowo wysokie z uwagi na 
ingerencję państwa; przypomina, że w 
2010 r. 22% gospodarstw domowych w UE 
miało obawy, że nie będą w stanie 
uregulować rachunku za energię 
elektryczną, i zakłada, że od tego czasu 
sytuacja mogła się pogorszyć; podkreśla, 
że należy zapobiec ubóstwu 
energetycznemu i nie można narażać na 
szwank konkurencyjności przemysłu;

26. podkreśla, że intensywna produkcja i 
dostawy energii odnawialnej przyczyniły 
się do spadku cen hurtowych, w 
niektórych państwach członkowskich ceny 
energii elektrycznej dla odbiorców
końcowych i dla przemysłu są jednak 
stosunkowo wysokie z uwagi na ingerencję 
państwa; przypomina, że w 2010 r. 22% 
gospodarstw domowych w UE miało 
obawy, że nie będą w stanie uregulować 
rachunku za energię elektryczną, i zakłada, 
że od tego czasu sytuacja mogła się 
pogorszyć; podkreśla, że należy zapobiec 
ubóstwu energetycznemu i nie można 
narażać na szwank konkurencyjności 
przemysłu; dodaje, że konsumenci muszą 
odnieść korzyści ze spadku cen 
hurtowych;

Or. de

Poprawka 418
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że w niektórych państwach 
członkowskich ceny energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych i dla przemysłu 

26. podkreśla, że w niektórych państwach 
członkowskich ceny energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych i dla przemysłu 
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są stosunkowo wysokie z uwagi na 
ingerencję państwa; przypomina, że w 
2010 r. 22% gospodarstw domowych w UE 
miało obawy, że nie będą w stanie 
uregulować rachunku za energię 
elektryczną, i zakłada, że od tego czasu 
sytuacja mogła się pogorszyć; podkreśla, 
że należy zapobiec ubóstwu 
energetycznemu i nie można narażać na 
szwank konkurencyjności przemysłu;

są stosunkowo wysokie z uwagi na 
ingerencję państwa; przypomina, że w 
2010 r. 22% gospodarstw domowych w UE 
miało obawy, że nie będą w stanie 
uregulować rachunku za energię 
elektryczną, i zakłada, że od tego czasu 
sytuacja mogła się pogorszyć; podkreśla, 
że należy zapobiec ubóstwu 
energetycznemu i nie można narażać na 
szwank konkurencyjności przemysłu; 
podkreśla, że przedsiębiorstwa 
spółdzielcze świadczące usługi 
energetyczne mogą przyczynić się do 
obniżenia cen dla obywateli, a tym samym
do walki z ubóstwem energetycznym, 
poprzez rozwijanie i promowanie 
koncepcji inteligentnego zużycia energii 
dzięki wspólnemu nabywaniu energii oraz 
informowaniu swoich członków o energii 
odnawialnej i działaniach służących 
zwiększeniu efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 419
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że w niektórych państwach 
członkowskich ceny energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych i dla przemysłu 
są stosunkowo wysokie z uwagi na 
ingerencję państwa; przypomina, że w 
2010 r. 22% gospodarstw domowych w UE 
miało obawy, że nie będą w stanie 
uregulować rachunku za energię 
elektryczną, i zakłada, że od tego czasu 
sytuacja mogła się pogorszyć; podkreśla, 
że należy zapobiec ubóstwu 
energetycznemu i nie można narażać na 
szwank konkurencyjności przemysłu;

26. podkreśla, że w niektórych państwach 
członkowskich ceny energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych i dla przemysłu 
są stosunkowo wysokie z uwagi na 
ingerencję państwa oraz na zmienność cen 
ropy i gazu na świecie; przypomina, że w 
2010 r. 22% gospodarstw domowych w UE 
miało obawy, że nie będą w stanie 
uregulować rachunku za energię 
elektryczną, i zakłada, że od tego czasu 
sytuacja mogła się pogorszyć; podkreśla, 
że należy zapobiec ubóstwu 
energetycznemu i nie można narażać na 



AM\920120PL.doc 223/272 PE500.604v01-00

PL

szwank konkurencyjności przemysłu;

Or. en

Poprawka 420
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. krytykuje, że sztuczne zaniżanie 
regulowanych cen energii w wielu 
państwach członkowskich doprowadziło 
do deficytów w taryfach energii, za które 
producenci energii odnawialnej mają 
teraz zapłacić, podczas gdy technologie 
konwencjonalne często są nadal 
wspierane i są zwolnione z udziału w 
finansowaniu;

Or. en

Poprawka 421
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. przestrzega przed tym, że zbyt wysokie 
kwoty wsparcia mogą poprzez nadmierną 
rekompensatę hamować postęp 
technologiczny i utrudniać integrację 
rynkową, ponieważ osłabiają one zachętę 
do rozwoju innowacyjnych i tanich 
produktów;

27. przestrzega przed tym, że zbyt wysokie 
kwoty wsparcia mogą poprzez nadmierną 
rekompensatę hamować postęp 
technologiczny i utrudniać integrację
rynkową, ponieważ osłabiają one zachętę 
do rozwoju innowacyjnych i tanich 
produktów; zauważa, że nadmierna 
kompensacja często wynika ze złego 
opracowania mechanizmów wsparcia, co 
uniemożliwia ich dostateczne 
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dostosowanie do celu zmniejszenia 
kosztów poszczególnych technologii;

Or. en

Poprawka 422
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. przestrzega przed tym, że zbyt wysokie 
kwoty wsparcia mogą poprzez nadmierną 
rekompensatę hamować postęp 
technologiczny i utrudniać integrację 
rynkową, ponieważ osłabiają one zachętę 
do rozwoju innowacyjnych i tanich 
produktów;

27. przestrzega przed tym, że zbyt wysokie 
kwoty wsparcia mogą poprzez nadmierną 
rekompensatę hamować postęp 
technologiczny i utrudniać integrację 
rynkową, ponieważ osłabiają one zachętę 
do rozwoju innowacyjnych i tanich 
produktów; uważa, że możliwie najszybsze 
zastosowanie systemów, które wystawiają 
producentów na ryzyko związane z cenami 
rynkowymi, sprzyja konkurencyjności 
technologii;

Or. en

Poprawka 423
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. przestrzega przed tym, że zbyt wysokie 
kwoty wsparcia mogą poprzez nadmierną 
rekompensatę hamować postęp 
technologiczny i utrudniać integrację 
rynkową, ponieważ osłabiają one zachętę 
do rozwoju innowacyjnych i tanich 
produktów;

27. przestrzega przed tym, że zbyt wysokie 
kwoty wsparcia mogą poprzez nadmierną 
rekompensatę hamować postęp 
technologiczny i utrudniać integrację 
rynkową, ponieważ osłabiają one zachętę 
do rozwoju innowacyjnych i tanich 
produktów; jest zatem przekonany, że 
wsparcie powinno ograniczać się przede 
wszystkim do obiektów najbardziej 
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efektywnych pod względem 
ekonomicznym, aby umożliwić energii 
odnawialnej szybsze osiągnięcie 
dojrzałości rynkowej;

Or. de

Poprawka 424
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. przestrzega przed tym, że zbyt wysokie 
kwoty wsparcia mogą poprzez nadmierną 
rekompensatę hamować postęp 
technologiczny i utrudniać integrację 
rynkową, ponieważ osłabiają one zachętę 
do rozwoju innowacyjnych i tanich 
produktów;

27. przestrzega przed tym, że zbyt wysokie 
kwoty wsparcia mogą poprzez nadmierną 
rekompensatę hamować postęp 
technologiczny i utrudniać integrację 
rynkową, ponieważ osłabiają one zachętę 
do rozwoju innowacyjnych i tanich 
produktów; podkreśla, że przejrzyste ramy 
regulacyjne i przyspieszenie krajowych 
procedur wydawania zezwoleń są 
ważnymi warunkami wstępnymi rozwoju 
sektora energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 425
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. przestrzega przed tym, że zbyt wysokie 
kwoty wsparcia mogą poprzez nadmierną 
rekompensatę hamować postęp 
technologiczny i utrudniać integrację 
rynkową, ponieważ osłabiają one zachętę 
do rozwoju innowacyjnych i tanich 
produktów;

27. przestrzega przed tym, że zbyt wysokie 
kwoty wsparcia mogą poprzez nadmierną 
rekompensatę hamować postęp 
technologiczny i utrudniać integrację 
rynkową, ponieważ osłabiają one zachętę 
do rozwoju innowacyjnych i tanich 
produktów; pozytywnie ocenia więc 
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opłacalne systemy wsparcia, które 
umożliwiają reagowanie na sygnały 
rynkowe.

Or. en

Poprawka 426
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. jest przekonany, że Komisja powinna 
wesprzeć państwa członkowskie w 
identyfikacji najbardziej opłacalnych 
odnawialnych źródeł energii oraz sposobu 
optymalnego wykorzystania ich 
potencjału; przypomina, że polityka 
optymalna pod względem kosztów różni 
się w zależności od wzorca popytu, 
potencjału podaży i okoliczności 
gospodarczych na szczeblu lokalnym;

Or. en

Poprawka 427
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. podkreśla korzyści płynące z 
wymiany najlepszych praktyk pomiędzy 
państwami członkowskimi w zakresie 
mechanizmów wsparcia; zwraca uwagę, 
że w Wielkiej Brytanii i we Włoszech 
ogłoszono ostatnio zmianę formy systemu 
wsparcia z systemu kwotowego na system 
gwarantowany, ponieważ dowody z 
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podobnych lokalizacji geograficznych 
pokazują, że modele wsparcia 
gwarantowanego wiążą się z niższymi 
kosztami; wzywa Komisję do 
uwzględnienia tych aspektów w jej 
obecnej analizie1 oraz w jej kolejnym 
wniosku dotyczącym wytycznych;
__________________
1 COM(2012) 271 final i dokumenty 
towarzyszące; SEC 2008/57; IEE Studies 
Reshaping (Quo(ta) vadis, Europe?).

Or. en

Poprawka 428
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
państwa członkowskie UE w pełni 
wdrożyły dyrektywę 2009/28/WE w 
sprawie energii ze źródeł odnawialnych 
oraz trzeci pakiet na rzecz wewnętrznego 
rynku energii, aby w ten sposób 
dysponowały warunkami ramowymi 
dalszych działań w dziedzinie energii 
odnawialnej;

Or. de

Poprawka 429
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. w oparciu o ocenę skutków 
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przedmiotowego komunikatu i 
doświadczenia związane z pakietem 
klimatyczno-energetycznym podkreśla, że 
ogólnounijny wiążący cel dotyczący 
udziału energii odnawialnej w zużyciu 
energii końcowej również po roku 2020 
jest niezbędny w celu zapewnienia, w 
stosownym czasie, jasności i 
bezpieczeństwa dla inwestorów, i tym 
samym przyspieszenia dalszego rozwoju 
sektora energii odnawialnej; zgodnie z 
tym ogólnounijnym wiążącym celem 
wzywa do osiągnięcia do roku 2030 
udziału energii odnawialnej w zużyciu
energii końcowej na poziomie co najmniej 
40–45% oraz apeluje do państw 
członkowskich UE o dalszą realizację tego 
celu za pośrednictwem wiążących celów 
dotyczących rozwoju sektora energii 
odnawialnej;

Or. de

Poprawka 430
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. zauważa, że zgodnie z prognozami 
państw członkowskich bioenergia ma 
przyczynić się do osiągnięcia 50% celu 
UE dotyczącego odnawialnych źródeł 
energii do roku 2020; podkreśla zatem 
konieczność określenia niezawodnych 
kryteriów dotyczących zrównoważonego 
rozwoju w celu zapewnienia zgodności 
biomasy z zasadami zrównoważonego 
rozwoju jako odnawialnego źródła 
energii; podkreśla, że w kolejnym wniosku 
Komisji dotyczącym kryteriów zgodności 
biomasy z zasadami zrównoważonego 
rozwoju należy uwzględnić właściwe 
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ewidencjonowanie i rozliczanie emisji w 
celu zapewnienia rzeczywistego 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych; wzywa Komisję, by jak 
najszybciej opublikowała ten wniosek;
wzywa Komisję do zajęcia się pośrednimi 
skutkami zmiany sposobu użytkowania 
gruntów poprzez zastosowanie, oprócz 
obowiązków sprawozdawczych, czynników 
ILUC dotyczących biopaliw i biomasy;

Or. en

Poprawka 431
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. zauważa, że procedury wydawania 
zezwoleń, rejestracji lub planowania oraz
zmiany w systemach wsparcia mogą 
przyczynić się do wzrostu ryzyka 
dotyczącego projektu, a tym samym do 
zwiększenia kosztów kapitału; podkreśla, 
że biorąc pod uwagę obecne warunki 
gospodarcze i to, że rynki kapitałowe 
znajdują się pod presją, wysokie koszty 
kapitału znacznie osłabią 
konkurencyjność projektów w zakresie 
energii odnawialnej; wzywa Komisję 
Europejską do bardziej szczegółowego 
zbadania innowacyjnych instrumentów 
finansowych oraz zwiększającej się roli 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
krajowych instytucji publicznych w 
finansowaniu projektów w zakresie 
energii odnawialnej;

Or. en
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Poprawka 432
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27c. wzywa Komisję do zaproponowania 
całościowego systemu odpowiedzialności 
dla wszystkich nowych inwestycji na 
wewnętrznym rynku energii;

Or. en

Poprawka 433
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej;
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych, jest jednak 
jednocześnie przekonany, że wytyczne w 
sprawie sprawdzonych praktyk stanowią 
jedynie pierwszy krok i że należy dążyć do 
wycofania krajowych systemów wsparcia, 
jednak nie można ich zmieniać czy też 
likwidować z mocą wsteczną, gdyż byłby to 
katastrofalny sygnał dla inwestorów;

skreślony

Or. fi

Poprawka 434
Laurence J.A.J. Stassen
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Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej;
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych, jest jednak 
jednocześnie przekonany, że wytyczne w 
sprawie sprawdzonych praktyk stanowią 
jedynie pierwszy krok i że należy dążyć do 
wycofania krajowych systemów wsparcia, 
jednak nie można ich zmieniać czy też 
likwidować z mocą wsteczną, gdyż byłby to 
katastrofalny sygnał dla inwestorów;

28. podkreśla znaczenie realistycznego 
spojrzenia na odnawialne źródła energii;
zaznacza, że łopaty turbin wiatrowych są 
wykonane  z mieszanki poliestru i 
poliuretanu, które trudno jest przetworzyć 
po zużyciu; zauważa, że trwałość łopaty 
turbiny wiatrowej wynosi od 15 do 20 lat i 
że przetwarzanie pozostałości starych 
łopat jest uciążliwe; w związku z tym 
uważa, że budowa turbin wiatrowych nie 
tylko ma negatywny wpływ na środowisko 
naturalne, lecz także nie przyczynia się do 
osiągnięcia wyznaczonych celów 
środowiskowych;

Or. nl

Poprawka 435
Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych, jest jednak 
jednocześnie przekonany, że wytyczne w 
sprawie sprawdzonych praktyk stanowią 
jedynie pierwszy krok i że należy dążyć do 
wycofania krajowych systemów wsparcia, 
jednak nie można ich zmieniać czy też 
likwidować z mocą wsteczną, gdyż byłby 
to katastrofalny sygnał dla inwestorów;

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych systemów wsparcia; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych, aby 
zapewnić, że różne systemy krajowe nie 
zakłócają konkurencji oraz nie tworzą 
przeszkód handlowych ani inwestycyjnych 
w UE; w związku z tym podkreśla 
konieczność zbadania potencjalnych 
wymogów o charakterze lokalnym w UE, 
które muszą spełniać niektóre podmioty 
rynkowe, oraz wzywa Komisję do 
dopilnowania, aby państwa członkowskie 
w pełni przestrzegały dorobku prawnego w 
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zakresie rynku wewnętrznego; ponadto 
wzywa Komisję do uwzględnienia 
wykładni art. 13 dyrektywy w sprawie 
energii ze źródeł odnawialnych (2009/28) 
w celu dopilnowania, aby państwa 
członkowskie właściwie wdrożyły tę 
dyrektywę, oraz w celu uniemożliwienia 
organom publicznym stosowania procedur 
wydawania certyfikatów i licencji w 
sposób zakłócający konkurencję; jest 
przekonany, że wytyczne w sprawie 
sprawdzonych praktyk są ważnym krokiem 
w kierunku zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania jednolitego rynku 
energii, i uważa, że wytyczne te można by 
uzupełnić na szczeblu krajowym oceną 
opłacalności obecnych systemów 
krajowych; podkreśla, że systemów 
wsparcia nie można zmieniać czy też 
likwidować z mocą wsteczną, gdyż byłby 
to katastrofalny sygnał dla inwestorów 
oraz mogłoby to spowodować poważne 
problemy ekonomiczne dla prywatnych 
obywateli, którzy zainwestowali na 
przykład w panele słoneczne w oparciu o 
systemy krajowe;

Or. en

Poprawka 436
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych, jest jednak 
jednocześnie przekonany, że wytyczne w 
sprawie sprawdzonych praktyk stanowią 

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych, jest jednak 
jednocześnie przekonany, że przedmiotowe 
wytyczne w sprawie sprawdzonych 
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jedynie pierwszy krok i że należy dążyć do 
wycofania krajowych systemów wsparcia,
jednak nie można ich zmieniać czy też 
likwidować z mocą wsteczną, gdyż byłby 
to katastrofalny sygnał dla inwestorów;

praktyk muszą mieć dla państw 
członkowskich charakter obowiązkowy, 
przy czym państwom tym należy pozwolić 
na przyjmowanie szczególnych systemów 
wsparcia, umożliwiających udostępnianie 
i wykorzystywanie zasobów lokalnych i 
regionalnych; obecnie istniejących 
krajowych systemów wsparcia nie można 
jednak zmieniać czy też likwidować z 
mocą wsteczną, gdyż byłby to 
katastrofalny sygnał dla inwestorów;

Or. de

Poprawka 437
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych, jest jednak 
jednocześnie przekonany, że wytyczne w 
sprawie sprawdzonych praktyk stanowią 
jedynie pierwszy krok i że należy dążyć do 
wycofania krajowych systemów wsparcia, 
jednak nie można ich zmieniać czy też 
likwidować z mocą wsteczną, gdyż byłby 
to katastrofalny sygnał dla inwestorów;

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych w celu 
uniknięcia nadmiernego dotowania oraz 
zapewnienia porównywalności, lepszej 
koordynacji i stopniowej konwergencji 
pomiędzy krajowymi mechanizmami
wsparcia, przy jednoczesnym uniknięciu 
zmian bądź likwidacji z mocą wsteczną, 
gdyż dałyby one katastrofalny sygnał dla 
inwestorów;

Or. en

Poprawka 438
Pilar del Castillo Vera
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Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych, jest jednak 
jednocześnie przekonany, że wytyczne w 
sprawie sprawdzonych praktyk stanowią 
jedynie pierwszy krok i że należy dążyć do 
wycofania krajowych systemów wsparcia, 
jednak nie można ich zmieniać czy też 
likwidować z mocą wsteczną, gdyż byłby 
to katastrofalny sygnał dla inwestorów;

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
wspierania przewidywalności i 
opłacalności, a także unikania nadmiernej 
kompensacji i zwiększenia spójności 
między państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do jak najszybszego przedłożenia 
tych wytycznych, jest jednak jednocześnie 
przekonany, że wytyczne w sprawie 
sprawdzonych praktyk stanowią jedynie 
pierwszy krok i że należy dążyć do 
wycofania krajowych systemów wsparcia, 
jednak nie można ich zmieniać czy też 
likwidować z mocą wsteczną, gdyż byłby 
to katastrofalny sygnał dla inwestorów;

Or. en

Poprawka 439
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych, jest jednak 
jednocześnie przekonany, że wytyczne w 
sprawie sprawdzonych praktyk stanowią 
jedynie pierwszy krok i że należy dążyć do 
wycofania krajowych systemów wsparcia, 
jednak nie można ich zmieniać czy też 
likwidować z mocą wsteczną, gdyż byłby 

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych oraz do 
ewentualnego uwzględnienia nagradzania 
za usługi systemowe, jest jednak 
jednocześnie przekonany, że wytyczne w 
sprawie sprawdzonych praktyk stanowią 
jedynie pierwszy krok i że wdrożenie tych 
wytycznych na szczeblu państw 
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to katastrofalny sygnał dla inwestorów; członkowskich będzie miało kluczowe 
znaczenie dla uniknięcia zmiany czy też
likwidacji krajowych systemów wsparcia z 
mocą wsteczną, gdyż byłby to 
katastrofalny sygnał dla inwestorów;

Or. en

Poprawka 440
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych, jest jednak 
jednocześnie przekonany, że wytyczne w 
sprawie sprawdzonych praktyk stanowią 
jedynie pierwszy krok i że należy dążyć do 
wycofania krajowych systemów wsparcia, 
jednak nie można ich zmieniać czy też 
likwidować z mocą wsteczną, gdyż byłby to 
katastrofalny sygnał dla inwestorów;

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych, jest jednak 
jednocześnie przekonany, że wytyczne w 
sprawie sprawdzonych praktyk stanowią 
jedynie pierwszy krok i że należy dążyć do 
odpowiedniej koordynacji krajowych 
systemów wsparcia; zauważa, że nagłe 
zmiany lub likwidacja takiego wsparcia 
odbyłyby się kosztem widoczności i 
pewności inwestycyjnej;

Or. en

Poprawka 441
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
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sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych, jest jednak 
jednocześnie przekonany, że wytyczne w 
sprawie sprawdzonych praktyk stanowią 
jedynie pierwszy krok i że należy dążyć do 
wycofania krajowych systemów wsparcia, 
jednak nie można ich zmieniać czy też 
likwidować z mocą wsteczną, gdyż byłby 
to katastrofalny sygnał dla inwestorów;

sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych, jest jednak 
jednocześnie przekonany, że wytyczne w 
sprawie sprawdzonych praktyk stanowią 
jedynie pierwszy krok i że należy dążyć do 
wycofania krajowych systemów wsparcia, 
o ile technologie osiągną dojrzałość 
rynkową; uznaje, że systemów wsparcia 
nie można zmieniać czy też likwidować z 
mocą wsteczną, gdyż byłby to 
katastrofalny sygnał dla inwestorów;

Or. en

Poprawka 442
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych, jest jednak 
jednocześnie przekonany, że wytyczne w 
sprawie sprawdzonych praktyk stanowią 
jedynie pierwszy krok i że należy dążyć do 
wycofania krajowych systemów wsparcia, 
jednak nie można ich zmieniać czy też 
likwidować z mocą wsteczną, gdyż byłby 
to katastrofalny sygnał dla inwestorów;

28.z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej; 
jest zdania, że aby zapewnić 
przewidywalność przepisów i zaufanie 
zainteresowanych stron, konieczna jest w 
tej sprawie ścisła współpraca z 
operatorami rynkowymi; wzywa Komisję 
do jak najszybszego przedłożenia tych 
wytycznych, jest jednak jednocześnie 
przekonany, że wytyczne w sprawie 
sprawdzonych praktyk stanowią jedynie 
pierwszy krok i że należy dążyć do 
harmonizacji poprzez stopniowe
wycofanie krajowych systemów wsparcia, 
jednak nie można ich zmieniać czy też 
likwidować z mocą wsteczną, gdyż byłby 
to katastrofalny sygnał dla inwestorów;
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Or. fr

Poprawka 443
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych, jest jednak 
jednocześnie przekonany, że wytyczne w 
sprawie sprawdzonych praktyk stanowią 
jedynie pierwszy krok i że należy dążyć do 
wycofania krajowych systemów wsparcia, 
jednak nie można ich zmieniać czy też 
likwidować z mocą wsteczną, gdyż byłby 
to katastrofalny sygnał dla inwestorów;

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej 
celem wsparcia przewidywalności i 
opłacalności, uniknięcia nadmiernej 
kompensacji i zwiększenia spójności 
między państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do jak najszybszego przedłożenia 
tych wytycznych, jest jednak jednocześnie 
przekonany, że wytyczne w sprawie 
sprawdzonych praktyk stanowią jedynie 
pierwszy krok i że należy dążyć do 
wycofania krajowych systemów wsparcia, 
jednak nie można ich zmieniać czy też 
likwidować z mocą wsteczną, gdyż byłby 
to katastrofalny sygnał dla inwestorów;

Or. en

Poprawka 444
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej; 

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej; 
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wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych, jest jednak 
jednocześnie przekonany, że wytyczne w 
sprawie sprawdzonych praktyk stanowią 
jedynie pierwszy krok i że należy dążyć do 
wycofania krajowych systemów wsparcia, 
jednak nie można ich zmieniać czy też 
likwidować z mocą wsteczną, gdyż byłby 
to katastrofalny sygnał dla inwestorów;

wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych, jest jednak 
jednocześnie przekonany, że wytyczne w 
sprawie sprawdzonych praktyk stanowią 
jedynie pierwszy krok i że należy dążyć do 
wycofania krajowych systemów wsparcia, 
jednak nie można ich zmieniać czy też 
likwidować z mocą wsteczną, gdyż byłby 
to katastrofalny sygnał dla inwestorów; 
wzywa Komisję do zbadania sposobów 
zapewnienia wiążącego charakteru 
nowych wytycznych dla państw 
członkowskich oraz tym samym 
zwiększenia konwergencji pomiędzy 
mechanizmami wsparcia;

Or. en

Poprawka 445
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję wytycznych w 
sprawie sprawdzonych praktyk oraz 
reformy krajowych przepisów dotyczących 
wspierania rozwoju energii odnawialnej; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedłożenia tych wytycznych, jest jednak 
jednocześnie przekonany, że wytyczne w 
sprawie sprawdzonych praktyk stanowią 
jedynie pierwszy krok i że należy dążyć do 
wycofania krajowych systemów wsparcia, 
jednak nie można ich zmieniać czy też 
likwidować z mocą wsteczną, gdyż byłby 
to katastrofalny sygnał dla inwestorów;

28. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przez Komisję niewiążących 
wytycznych w sprawie sprawdzonych 
praktyk oraz reformy krajowych przepisów 
dotyczących wspierania rozwoju energii 
odnawialnej; wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedłożenia tych 
wytycznych, jest jednak jednocześnie 
przekonany, że wytyczne w sprawie 
sprawdzonych praktyk stanowią jedynie 
pierwszy krok i że należy dążyć do 
stopniowego wycofania krajowych 
systemów wsparcia, jednak nie można ich 
zmieniać czy też likwidować z mocą 
wsteczną, gdyż byłby to katastrofalny 
sygnał dla inwestorów;

Or. pl
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Poprawka 446
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. uważa, że łatwiejszy dostęp do 
kapitału jeszcze bardziej przyczyni się do 
konkurencyjności energii odnawialnej;
uznaje, że długoterminowa pewność i cel 
dotyczący energii odnawialnej na rok 
2030 byłyby najlepszym sposobem na 
zwiększenie niezbędnego zaufania 
inwestorów i ograniczenie ryzyka 
inwestycyjnego; zachęca Komisję do 
opracowania innowacyjnych 
instrumentów finansowych oraz do 
zwiększenia roli Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, krajowych instytucji 
finansowych i instytucji zobowiązań 
długoterminowych, takich jak fundusze 
emerytalne i towarzystwa 
ubezpieczeniowe, w finansowaniu 
projektów w zakresie energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 447
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. podkreśla, że uwzględnienie tych 
wytycznych jest pierwszym krokiem w 
kierunku zwiększenia konwergencji 
pomiędzy europejskimi systemami 
wsparcia energii odnawialnej, co 
przyczyni się do zapewnienia bezpiecznych 
i przystępnych cenowo dostaw energii 
optymalnych pod względem 
technologicznym oraz wzmocnienia 
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konkurencyjności i innowacyjności Unii 
Europejskiej;

Or. de

Poprawka 448
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. wzywa Komisję do przedstawienia 
planu działania na rzecz technologii 
ogrzewania i chłodzenia opartego na 
odnawialnych źródłach energii, 
obejmującego ocenę zapotrzebowania UE 
na ogrzewanie i chłodzenie, a także 
przykłady najlepszych praktyk 
dotyczących wspierania tego sektora;

Or. en

Poprawka 449
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. stwierdza, że wiele państw 
członkowskich osiągnęło już cel dotyczący 
zwiększenia udziału energii odnawialnej 
do ponad 20% i że ustalone przez państwo 
reguły pierwszeństwa dostaw energii 
prowadzą tymczasem do zakłócenia 
konkurencji;

Or. de
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Poprawka 450
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Śródtytuł szósty a (nowy) (po ustępie 28)

Projekt rezolucji Poprawka

Ramy na rzecz odnawialnych źródeł 
energii po roku 2020

Or. en

Poprawka 451
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Śródtytuł szósty a (nowy) (po ustępie 28)

Projekt rezolucji Poprawka

Europejskie ramy promowania energii 
odnawialnej po roku 2020

Or. en

Poprawka 452
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 

skreślony
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źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

Or. fi

Poprawka 453
Giles Chichester, Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

skreślony

Or. en

Poprawka 454
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

29. jest przekonany, że również w 
przyszłości potrzebne będą mechanizmy 
wsparcia ukierunkowanego na konkretne 
technologie, regiony i segmenty, aby 
zapewnić optymalne wykorzystanie 
zasobów i odpowiednich powierzchni 
znajdujących się w pobliżu ośrodków 
poboru; stwierdza ponadto, że jedynie 
ogólnounijna polityka promowania 
energii odnawialnej umożliwi uwolnienie 
jej całego potencjału w najbardziej 
opłacalny sposób; dostrzega decydujące 
zalety europejskiego celu dotyczącego 
zwiększenia produkcji energii odnawialnej 
przez samych obywateli, zważywszy na 
korzyści płynące z systemów produkcji 
energii odnawialnej należących do 
społeczności lub spółdzielni;

Or. en

Poprawka 455
Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 

29. jest przekonany, że istniejąca 
dyrektywa w sprawie promowania energii 
odnawialnej skutecznie łączy cele krajowe 
z krajowymi systemami wsparcia, co 
umożliwia rządom także korzystanie ze 
wspólnych systemów wsparcia; zauważa, 
że doświadczenia niektórych państw 
europejskich, a mianowicie Szwecji i 
Norwegii, pokazują, w jaki sposób 
wspólne podejście stosowane na 
zintegrowanym rynku energii elektrycznej 
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uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

umożliwia wprowadzanie przynoszących 
wzajemne korzyści innowacji między 
systemami krajowymi;

Or. en

Poprawka 456
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

29. zwraca się do Komisji o ocenę, w 
kontekście ram prawnych po roku 2020 
opartych o ambitne i wiążące cele w 
zakresie energii odnawialnej, czy
europejski system wsparcia umożliwi 
uwolnienie całego potencjału energii 
odnawialnej w bardziej opłacalny sposób; 
zauważa, że neutralna technologicznie 
polityka europejska oparta wyłącznie o cel 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wspierałaby jedynie najtańsze technologie 
ze szkodą dla innowacji i spełnienia 
europejskich długoterminowych celów w 
zakresie klimatu i energii;

Or. en

Poprawka 457
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii, na którym dostawcy energii muszą 
osiągnąć jednolity cel, który wcześniej 
został jasno określony; 

Or. fr

Poprawka 458
Struan Stevenson

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej;
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pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

Or. en

Poprawka 459
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

29. jest przekonany, że jedynie cel w 
zakresie energii odnawialnej dotyczący 
zwiększenia do 45% udziału energii 
odnawialnej w zużyciu energii końcowej 
do roku 2030, z 20% w roku 2020, jest 
zgodny z długoterminowym celem UE 
dotyczącym zmniejszenia emisji CO2 w 
UE z 80 do 95% do roku 2050 oraz będzie 
ważnym elementem tej ścieżki, dając 
istotny sygnał inwestorom, a także 
umożliwi uwolnienie całego potencjału 
energii odnawialnej w najbardziej 
opłacalny sposób;

Or. en

Poprawka 460
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

29. jest przekonany, że wspólne podejście 
UE do wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; popiera 
stopniową konwergencję krajowych 
systemów wsparcia energii odnawialnej w 
celu uniknięcia zakłócenia konkurencji 
powodowanej przez odrębne i odmienne
inicjatywy krajowe, przy poszanowaniu 
specyfiki koszyka energetycznego państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 461
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 

29. jest przekonany, że wzmocnienie 
konwergencji systemów wsparcia 
umożliwi długofalowe uwolnienie całego 
potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób oraz 
zaistnienie warunków uczciwej 
konkurencji; w związku z różnorodnością 
systemów wsparcia w państwach
członkowskich dostrzega konieczność 
przyspieszenia dyskusji na temat 
odpowiedniego europejskiego systemu 
wsparcia;
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pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

Or. de

Poprawka 462
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

29. dostrzega potencjalne zalety 
neutralnych technologiczne krajowych 
rynków energii odnawialnej, na których
dostawcy energii mieliby obowiązek
zapewnić dostarczenie określonej 
wcześniej części energii ze źródeł 
odnawialnych; obowiązek ten polegałby na 
przedstawieniu uprawnień, które można 
nabyć lub sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż zachęty i kary należy połączyć 
w celu zapewnienia wypełnienia 
obowiązków;

Or. en

Poprawka 463
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

29. apeluje o zwiększenie skuteczności 
wprowadzenia energii odnawialnej w UE 
poprzez dążenie do takiego systemu 
ogólnounijnych zachęt na rzecz źródeł 
odnawialnych, opartego na neutralnym 
technologicznie systemie handlu 
uprawnieniami krajowymi, na którego 
podstawie wprowadzane by były konkretne 
rodzaje energii odnawialnej w regionach, 
w których są one najbardziej wydajne, co 
przyczyniłoby się do obniżenia kosztów 
wspierania ich oraz zapewnienia 
efektywnego przydziału środków 
finansowych; popiera wcześniejsze 
określenie krajowych poziomów produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; ten 
ustalony poziom mogą też osiągnąć w 
drodze handlu uprawnieniami, które można 
nabyć lub sprzedać na wyżej omówionym 
rynku; zauważa, że doświadczenia państw 
członkowskich pokazują, iż w przypadku 
niespełnienia tego warunku konieczne są 
wysokie grzywny, aby zagwarantować 
osiągnięcie danego poziomu produkcji;

Or. en

Poprawka 464
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 

29. uznaje decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
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wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

Or. en

Poprawka 465
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

Or. en

Poprawka 466
Gunnar Hökmark
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Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

29. w Europie potrzebne są takie ceny 
energii, które będą konkurencyjne 
kosztowo, a w związku z tym również 
opłacalne systemy w zakresie energii 
odnawialnej. Można to osiągnąć zarówno 
w ramach systemów krajowych, jak i za 
pośrednictwem systemu ogólnounijnego; 
dostrzega decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

Or. en

Poprawka 467
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 

29. jest przekonany, że europejski system 
wsparcia mógłby przyczynić się do 
uwolnienia całego potencjału energii 
odnawialnej w najbardziej opłacalny 
sposób; dostrzega decydujące zalety 
neutralnego technologicznie europejskiego 
rynku energii odnawialnej, na którym 
dostawcy energii muszą zapewnić 
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wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

określony wcześniej poziom produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; ten 
ustalony poziom mogą też osiągnąć w 
drodze handlu uprawnieniami, które można 
nabyć lub sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

Or. pl

Poprawka 468
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega
możliwe zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji; zauważa, że 
taki system rynkowy musi zostać 
szczegółowo przeanalizowany pod kątem 
oddziaływania na konkurencyjność 
przedsiębiorstw i że w każdym razie należy 
przedstawić również inne modele 
wsparcia;
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Or. de

Poprawka 469
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; w celu 
rozróżnienia potencjału europejskiego dla 
różnych technologii energii odnawialnej 
ze względu na warunki geograficzne 
podkreśla konieczność zachęcania do 
inwestowania w odnawialne źródła 
energii tam, gdzie mają one największy 
potencjał, tak aby zapewnić skuteczne 
wykorzystanie publicznych środków 
finansowych; dostrzega decydujące zalety 
neutralnego technologicznie europejskiego 
rynku energii odnawialnej, na którym
dostawcy energii muszą zapewnić 
określony wcześniej poziom produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; ten 
ustalony poziom mogą też osiągnąć w 
drodze handlu uprawnieniami, które można 
nabyć lub sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

Or. en

Poprawka 470
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 29



PE500.604v01-00 254/272 AM\920120PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób, lecz zwraca 
uwagę, że państwa członkowskie i regiony 
mają swoje własne mocne strony oraz że 
na szczeblu krajowym wymagana jest 
stała polityka pomocowa; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zwraca jednak uwagę, 
że system certyfikacji może nie być 
najlepszym rozwiązaniem w niektórych 
państwach członkowskich; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

Or. fi

Poprawka 471
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia, w tym konwergencja 
pomiędzy krajowymi systemami wsparcia,
umożliwi uwolnienie całego potencjału 
energii odnawialnej w najbardziej 
opłacalny sposób; dostrzega decydujące 
zalety neutralnego technologicznie 
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energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

europejskiego rynku energii odnawialnej, 
na którym dostawcy energii muszą 
zapewnić określony wcześniej poziom 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych; 
ten ustalony poziom mogą też osiągnąć w 
drodze handlu uprawnieniami, które można 
nabyć lub sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

Or. en

Poprawka 472
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia, będący elementem 
ogólnych wysiłków w kierunku obniżenia 
emisyjności, w połączeniu z wszystkimi 
innymi filarami polityki przeciwdziałania 
zmianie klimatu, umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;



PE500.604v01-00 256/272 AM\920120PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 473
Struan Stevenson

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie
danego poziomu produkcji;

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej i 
innych technologii niskoemisyjnych w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

Or. en

Poprawka 474
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 

29. jest przekonany, że jedynie europejski 
system wsparcia umożliwi uwolnienie 
całego potencjału energii odnawialnej w 
najbardziej opłacalny sposób; dostrzega 
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decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

decydujące zalety neutralnego 
technologicznie europejskiego rynku 
energii odnawialnej, na którym dostawcy 
energii muszą zapewnić określony 
wcześniej poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych; ten ustalony poziom 
mogą też osiągnąć w drodze handlu 
uprawnieniami, które można nabyć lub 
sprzedać na rynku; to z kolei zapewni 
przewidywalność i rentowność inwestycji 
w energię odnawialną; zauważa, że 
doświadczenia państw członkowskich 
pokazują, iż w przypadku niespełnienia 
tego warunku konieczne są wysokie 
grzywny, aby zagwarantować osiągnięcie 
danego poziomu produkcji;

Or. en

Poprawka 475
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. stwierdza, że cele w zakresie energii 
odnawialnej przyczyniły się do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
oraz do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw i konkurencyjności w UE; wzywa 
Komisję Europejską do wypełnienia 
długoterminowego zobowiązania Unii 
Europejskiej w zakresie klimatu poprzez 
przedstawienie wiążącego celu UE 
dotyczącego osiągnięcia do roku 2030 
udziału energii odnawialnej na poziomie 
co najmniej 45%;

Or. en
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Poprawka 476
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. wzywa do ponownego anulowania 
wyjątków krajowych od zakazu 
przyznawania dotacji UE dla energii 
odnawialnej ze względu na występujące 
zakłócenia konkurencji w państwach, w 
których udział energii odnawialnej w 
rynku wynosi ponad 20%; krytykuje
również reguły pierwszeństwa dostaw 
energii odnawialnej od określonego 
udziału w rynku, ponieważ mogą one 
prowadzić do niestabilności sieci i 
zakłócenia konkurencji;

Or. de

Poprawka 477
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. jest przekonany, że wyłącznie 
ogólnounijne, zróżnicowane podejście do 
wsparcia energii odnawialnej, w tym 
projektów w zakresie energii odnawialnej 
realizowanych przez społeczności i 
spółdzielnie, doprowadzi do stworzenia 
najbardziej opłacalnych ram 
wykorzystania pełnego potencjału energii 
odnawialnej;

Or. nl
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Poprawka 478
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. wzywa Komisję do opracowania 
planu działania na rzecz ogrzewania i 
chłodzenia opartego na ocenie 
zapotrzebowania UE na ogrzewanie i 
chłodzenie oraz do przedstawienia 
przykładów najlepszych praktyk w celu 
wsparcia tego sektora;

Or. en

Poprawka 479
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. dostrzega decydujące zalety 
europejskiego celu dotyczącego 
zwiększenia do 20% produkcji energii 
odnawialnej przez samych obywateli do 
roku 2020, zważywszy na korzyści płynące 
z systemów produkcji energii odnawialnej 
należących do społeczności lub 
spółdzielni;

Or. en

Poprawka 480
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

29a. utrzymuje, że okres przejściowy jest 
niezbędny w celu ustanowienia 
europejskich systemów wsparcia;

Or. sl

Poprawka 481
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 29 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29b. uznaje, że wszystkie scenariusze 
zbadane w opracowanym przez Komisję 
planie działania w dziedzinie energii do 
roku 2050 zakładają wzrost o około 30% 
udziału odnawialnych źródeł energii w 
koszyku energetycznym UE w 2030 r. i o 
co najmniej 55% do 75% w 2050 r.;
zauważa jednak, że żaden z tych 
scenariuszy nie opiera się na połączonym 
zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł 
energii i środków na rzecz zwiększenia 
efektywności energetycznej; dlatego 
podkreśla, że ambitna polityka w zakresie 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii może prowadzić do zwiększenia 
udziału energii ze źródeł odnawialnych do 
45% do 2030 r. oraz umożliwiłaby UE 
przejście do 2050 r. na gospodarkę niemal 
w pełni opartą na odnawialnych źródłach 
energii;

Or. en

Poprawka 482
Catherine Trautmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do Komisji o jak najszybsze 
przedłożenie wniosku w sprawie 
europejskiego systemu wsparcia, w którym 
rynek handlu uprawnieniami w zakresie 
energii odnawialnej umożliwi 
konkurencję między różnymi 
technologiami w całej Europie;

skreślony

Or. en

Poprawka 483
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do Komisji o jak najszybsze 
przedłożenie wniosku w sprawie 
europejskiego systemu wsparcia, w którym 
rynek handlu uprawnieniami w zakresie 
energii odnawialnej umożliwi 
konkurencję między różnymi 
technologiami w całej Europie;

skreślony

Or. fi

Poprawka 484
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do Komisji o jak najszybsze 
przedłożenie wniosku w sprawie 
europejskiego systemu wsparcia, w którym 

skreślony
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rynek handlu uprawnieniami w zakresie 
energii odnawialnej umożliwi 
konkurencję między różnymi 
technologiami w całej Europie;

Or. nl

Poprawka 485
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do Komisji o jak najszybsze 
przedłożenie wniosku w sprawie 
europejskiego systemu wsparcia, w którym 
rynek handlu uprawnieniami w zakresie 
energii odnawialnej umożliwi 
konkurencję między różnymi 
technologiami w całej Europie;

skreślony

Or. pl

Poprawka 486
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do Komisji o jak najszybsze 
przedłożenie wniosku w sprawie 
europejskiego systemu wsparcia, w którym 
rynek handlu uprawnieniami w zakresie
energii odnawialnej umożliwi konkurencję 
między różnymi technologiami w całej 
Europie;

30. zwraca się do Komisji o 
nieprzedkładanie wniosków w sprawie 
ogólnounijnego systemu wsparcia energii 
odnawialnej; uważa, że przyszłe strategie 
polityczne powinny opierać się na takich 
mechanizmach wsparcia, które skutecznie 
przyczyniły się do realizacji celów w 
zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 
oraz zwraca się do Komisji, by pomogła 
państwom członkowskim w poprawie już 
stosowanych systemów krajowych;

Or. en
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Poprawka 487
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do Komisji o jak najszybsze 
przedłożenie wniosku w sprawie 
europejskiego systemu wsparcia, w 
którym rynek handlu uprawnieniami w
zakresie energii odnawialnej umożliwi 
konkurencję między różnymi 
technologiami w całej Europie;

30. apeluje do Komisji o natychmiastowe 
ograniczenie mnożenia przepisów w
dziedzinie ochrony środowiska w celu 
zapewnienia stabilności, prostoty i
jasności; jest zdania, że w praktyce trudno 
byłoby osiągnąć zbieżność coraz większej 
liczby celów środowiskowych; uważa, że 
należy zapewnić wydajny i wiarygodny 
europejski rynek emisji, by pobudzić 
inwestycje w czystą energię ze źródeł 
odnawialnych;

Or. fr

Poprawka 488
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do Komisji o jak najszybsze 
przedłożenie wniosku w sprawie 
europejskiego systemu wsparcia, w którym 
rynek handlu uprawnieniami w zakresie 
energii odnawialnej umożliwi 
konkurencję między różnymi 
technologiami w całej Europie;

30. apeluje do Komisji o przedłożenie, w 
kontekście przeglądu mechanizmów 
współpracy w 2014 r., wniosków 
dotyczących dobrowolnych regionalnych 
systemów wsparcia, na przykład dla 
basenu Morza Północnego;

Or. en

Poprawka 489
Claude Turmes
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do Komisji o jak najszybsze 
przedłożenie wniosku w sprawie 
europejskiego systemu wsparcia, w 
którym rynek handlu uprawnieniami w 
zakresie energii odnawialnej umożliwi 
konkurencję między różnymi 
technologiami w całej Europie;

30. apeluje do Komisji o jak najszybsze 
przedłożenie wniosku dotyczącego pakietu 
klimatyczno-energetycznego na rok 2030,
w tym wiążących i ambitnych celów w 
zakresie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej, w 
celu przekształcenia UE w wysoko 
wydajną gospodarkę, opartą prawie w 
100% na energii odnawialnej, do roku 
2050;

Or. en

Poprawka 490
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do Komisji o jak najszybsze 
przedłożenie wniosku w sprawie 
europejskiego systemu wsparcia, w którym 
rynek handlu uprawnieniami w zakresie 
energii odnawialnej umożliwi konkurencję 
między różnymi technologiami w całej 
Europie;

30. apeluje do Komisji o jak najszybsze 
przedłożenie wniosku dotyczącego 
europejskich ram w zakresie energii 
odnawialnej na rok 2030, tak aby 
zapewnić inwestorom potrzebne 
bezpieczeństwo i stabilność dla ich 
przyszłych inwestycji po roku 2020;

Or. en

Poprawka 491
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 30
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Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do Komisji o jak najszybsze 
przedłożenie wniosku w sprawie 
europejskiego systemu wsparcia, w
którym rynek handlu uprawnieniami w 
zakresie energii odnawialnej umożliwi 
konkurencję między różnymi 
technologiami w całej Europie;

30. apeluje do Komisji o jak najszybsze 
przedłożenie wniosku dotyczącego 
wycofania nieskutecznych dotacji dla 
paliw kopalnych i energii jądrowej, w tym 
wszystkich efektów zewnętrznych, które 
obecnie nie są brane pod uwagę, oraz 
likwidacji wszystkich innych zakłóceń na 
rynku, co przyczyni się do stworzenia 
uczciwej konkurencji między różnymi 
technologiami w całej Europie;

Or. en

Poprawka 492
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do Komisji o jak najszybsze 
przedłożenie wniosku w sprawie 
europejskiego systemu wsparcia, w którym 
rynek handlu uprawnieniami w zakresie 
energii odnawialnej umożliwi 
konkurencję między różnymi 
technologiami w całej Europie;

30. apeluje do Komisji o przedłożenie, na 
podstawie szeroko zakrojonych 
konsultacji i analitycznego porównania 
systemów wsparcia w UE, wniosku w 
sprawie europejskiego systemu wsparcia 
po roku 2020; jednak już teraz zauważa, 
że systemy dostaw energii w przeszłości 
okazały się szczególnie elastyczne i 
obiecujące sukces dzięki zakrojonemu na 
szeroką skalę wsparciu technologicznemu;

Or. de

Poprawka 493
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 30
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Projekt rezolucji Poprawka

30. apeluje do Komisji o jak najszybsze 
przedłożenie wniosku w sprawie 
europejskiego systemu wsparcia, w którym 
rynek handlu uprawnieniami w zakresie 
energii odnawialnej umożliwi konkurencję 
między różnymi technologiami w całej 
Europie;

30. apeluje do Komisji o pilne 
przedłożenie wniosku w sprawie 
europejskiego systemu wsparcia, w którym 
rynek handlu uprawnieniami w zakresie 
energii odnawialnej umożliwi konkurencję 
między różnymi technologiami w całej 
Europie; wzywa Komisję do przyjęcia 
takiego wniosku najpóźniej do czerwca 
2013 r.;

Or. en

Poprawka 494
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wzywa do zweryfikowania 
przewidzianych lub wprowadzonych w 
niektórych państwach premii z tytułu 
wydajności dla konwencjonalnych 
elektrowni, mających na celu utrzymanie 
obciążenia podstawowego, które to premie 
mogą być sprzeczne z europejskimi 
regułami konkurencji; w zamian wzywa 
państwa członkowskie i dostawców energii 
do utworzenia na rynku wewnętrznym 
europejskich sieci obciążenia 
podstawowego, zintegrowanych z energią 
odnawialną, zgodnie z zasadami 
gospodarki rynkowej; wzywa Komisję do 
opracowania ram prawnych regulujących 
funkcjonowanie sieci lokalnych w celu 
zabezpieczenia obciążenia podstawowego;

Or. de

Poprawka 495
Riikka Manner
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Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. zwraca uwagę, że bioenergia jest 
głównym źródłem energii odnawialnej w 
UE; uważa, że ważne jest, aby plany 
Komisji w sprawie kryteriów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju stałej biomasy 
nie utrudniały wykorzystania 
zrównoważonej bioenergii wytwarzanej w 
UE i państwach członkowskich oraz aby 
ewentualne kryteria opierały się głównie 
na istniejącym prawodawstwie oraz na 
narzędziach ewidencjonowania i 
monitorowania; zwraca uwagę, że przy 
opracowywaniu kryteriów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju biomasy należy 
uwzględnić – oprócz zrównoważenia 
ekologicznego – również inne dziedziny 
zrównoważonego rozwoju, takie jak 
zrównoważenie gospodarcze i społeczne, a 
także należy wziąć pod uwagę odpowiedni 
wpływ alternatywnych źródeł energii;
zaznacza, że zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE współczynnik emisji dla 
biomasy wynosi 0;

Or. fi

Poprawka 496
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. z zadowoleniem przyjmuje ustalenia 
zawarte w ocenie oddziaływania 
przeprowadzonej przez Komisję, że ramy 
oparte na wiążących celach krajowych na
okres po 2020 r. oraz bardziej 
skoordynowane podejście przyczyniłyby 
się, w perspektywie długoterminowej, do 
zwiększenia działalności gospodarczej w 
dziedzinie energii odnawialnej, 
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ograniczenia przywozu paliw kopalnych, 
wzrostu innowacyjności wszystkich 
technologii, zwiększenia tworzenia miejsc 
pracy oraz konkurencyjności; wzywa 
Komisję do ustanowienia ambitnego i 
wiążącego celu UE w zakresie energii 
odnawialnej na rok 2030 podstawowym 
elementem ram prawnych na rzecz energii 
odnawialnej po roku 2020;

Or. en

Poprawka 497
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wzywa Komisję Europejską do oceny 
wyboru najbardziej opłacalnych i 
najskuteczniejszych ram po roku 2020, 
opartych na celu w zakresie energii 
odnawialnej na rok 2030; zauważa, że 
państwa członkowskie – w takich ramach 
UE – mogą swobodnie ustalać określone 
elementy modelu krajowego, w tym 
poziomy wsparcia, o ile są one zgodne z 
nowymi wytycznymi UE dotyczącymi 
konwergencji, przy optymalnym 
dostosowaniu tych elementów do 
uwarunkowań krajowych;

Or. en

Poprawka 498
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

30a. podkreśla, że szczegółowe etapy 
docelowe w zakresie energii odnawialnej 
do 2030 r. można opracować jedynie po 
uwzględnieniu stanu polityki 
energetycznej i polityki przeciwdziałania 
zmianie klimatu po 2020 r., stopnia 
konkurencyjności w europejskiej 
energetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie 
oraz na rynku paliw transportowych, a 
także stopnia zróżnicowania form energii i 
innowacji technologicznych, jaki planuje 
się uzyskać do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 499
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. proponuje oprzeć się na 
inicjatywach, takich jak wspólny system 
wsparcia wdrożony przez Norwegię i 
Szwecję, w celu ustanowienia krok po 
kroku, w stosownych przypadkach, 
regionalnych wspólnych systemów 
wsparcia zorientowanych wokół 
wspólnych rynków energetycznych takich 
jak Nord Pool;

Or. en

Poprawka 500
Marisa Matias, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

30a. wzywa Komisję do wyznaczenia 
wiążącego celu dotyczącego zwiększenia 
udziału energii odnawialnej do 45% do 
roku 2030 w ramach kontynuacji 
skutecznego podejścia przyjętego w 
pakiecie klimatyczno-energetycznym, aby 
zapewnić długoterminową pewność dla 
inwestorów oraz stworzyć miliony miejsc 
pracy w celu zaradzenia kryzysowi;

Or. en

Poprawka 501
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wzywa Komisję Europejską do 
przeprowadzenia oceny korzyści 
wynikających z objęcia celami w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych okresu po 
2020 r., w tym celami na rok 2030, gdyż 
zapewniłoby to branży, w której UE 
osiągnęła przewagę konkurencyjną, jasną 
sytuację dla inwestycji oraz wzmocniłoby 
czołową pozycję UE i innowacyjność 
przemysłu unijnego;

Or. en

Poprawka 502
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 30 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

30b. podziela obawy Komisji związane z 
tym, że wysokie roczne tempo wzrostu 
produkcji energii odnawialnej, 
wynikające z realizacji celów 
wyznaczonych na rok 2020, mogłoby 
gwałtownie spaść z 6% do 1%, gdyby po 
roku 2020 prowadzono dotychczasowe 
działania;

Or. en

Poprawka 503
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 30 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30b. uznaje, że systemy taryf 
gwarantowanych mogą przyczynić się do 
inicjowanego przez konsumentów rozwoju 
lokalnych i regionalnych źródeł energii 
odnawialnej, co doprowadziłoby do 
prawdziwej demokratyzacji inwestycji i 
własności na rynku energii UE;

Or. en

Poprawka 504
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 30 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30c. podkreśla, że konwergencja systemów 
wsparcia może się powieść wyłącznie na w 
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pełni zliberalizowanym i zintegrowanym 
wewnętrznym rynku energii; zwraca 
uwagę, że warunkiem wstępnym jest 
zgodność kosztów wytwarzania energii 
odnawialnej w państwach członkowskich 
ze skoordynowanymi lub wspólnymi 
systemami, w związku z czym taka 
koordynacja będzie skuteczna wyłącznie 
na szczeblu makroregionalnym, tj. między 
państwami członkowskimi o podobnych 
cechach geograficznych, i tym samym 
ponoszącymi podobne koszty związane z 
wytwarzaniem energii odnawialnej; w tym 
celu popiera rozwój inicjatyw takich jak 
pięciostronny rynek energii;

Or. en


