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Poprawka 1
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 
714/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1228/2003,

Or. en

Poprawka 2
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 
715/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci przesyłowych 
gazu ziemnego i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1775/2005,

Or. en

Poprawka 3
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r.1 ustanawiającą 
ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej;
__________________
1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73.

Or. fr

Poprawka 4
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 2008/50/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy1;
__________________
1 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1-44.

Or. fr

Poprawka 5
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę Rady 
2009/7/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r.
ustanawiającą wspólnotowe ramy 
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bezpieczeństwa jądrowego obiektów 
jądrowych1;
__________________
1 Dz.U. L 172 z 2.7.2009, s. 18-22.

Or. fr

Poprawka 6
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając decyzję nr 994/2012/UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie 
ustanowienia mechanizmu wymiany 
informacji w odniesieniu do umów 
międzyrządowych w dziedzinie energii 
między państwami członkowskimi a 
państwami trzecimi (Tekst mający 
znaczenie dla EOG)1,
__________________
1  Dz.U. L 299 z 27.10.2012, s. 13

Or. en

Poprawka 7
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
13 grudnia 2012 r. w sprawie przemysłu 
hutniczego UE,

Or. it
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Poprawka 8
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając zalecenia uzgodnione w 
dniu 12 lutego 2013 r. podczas obrad 
okrągłego stołu na wysokim szczeblu w 
sprawie przyszłości hutnictwa,

Or. it

Poprawka 9
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 
marca 2013 r. w sprawie planu działania 
w zakresie energii do roku 2050 − 
przyszłość z energią,

Or. en

Poprawka 10
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoje rezolucje przyjęte w 
dniu 21 listopada 2012 r.: w sprawie 
przemysłowych, energetycznych i innych 
aspektów gazu łupkowego i olei 



AM\935501PL.doc 7/109 PE510.685v01-00

PL

łupkowych oraz w sprawie wpływu 
działalności wydobywczej gazu łupkowego 
i oleju łupkowego na środowisko,

Or. en

Poprawka 11
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
przestrzegania jednoznacznego terminu 
ukończenia wewnętrznego rynku energii 
do 2014 r.;

A. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
przestrzegania jednoznacznego terminu 
ukończenia wewnętrznego rynku energii 
do 2014 r. oraz mając na uwadze, że w 
niektórych krajach będzie to niemożliwe 
ze względu na brak wzajemnych połączeń;

Or. lv

Poprawka 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
przestrzegania jednoznacznego terminu 
ukończenia wewnętrznego rynku energii 
do 2014 r.,

A. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
przestrzegania jednoznacznego terminu 
ukończenia wewnętrznego rynku energii 
do 2014 r. oraz mając na uwadze, że w 
niektórych krajach będzie to niemożliwe 
ze względu na brak wzajemnych połączeń;

Or. lt



PE510.685v01-00 8/109 AM\935501PL.doc

PL

Poprawka 13
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że wewnętrzny rynek 
energii jest niezbędny dla ogólnego
bezpieczeństwa energetycznego Unii i jest 
zasadniczą wartością dla konkurencyjności 
Unii, wzrostu gospodarczego i tworzenia 
nowych miejsc pracy, co zostało uznane w 
Akcie o jednolitym rynku II i strategii 
Europa 2020,

B. mając na uwadze, że wewnętrzny rynek 
energii, w tym elektrycznej energii 
rozproszonej dla gospodarstw domowych i 
małych firm, jak i energii o dużej gęstości 
(dużej mocy biernej i czynnej) dla 
przemysłu, jest niezbędny dla 
bezpieczeństwa energetycznego Unii i jest 
zasadniczą wartością dla globalnej
konkurencyjności Unii - jej wzrostu 
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc 
pracy, co zostało uznane w Akcie o 
jednolitym rynku II i strategii Europa 2020,

Or. pl

Poprawka 14
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że wewnętrzny rynek 
energii jest niezbędny dla ogólnego 
bezpieczeństwa energetycznego Unii i jest 
zasadniczą wartością dla konkurencyjności 
Unii, wzrostu gospodarczego i tworzenia 
nowych miejsc pracy, co zostało uznane w 
Akcie o jednolitym rynku II i strategii 
Europa 2020,

B. mając na uwadze, że wewnętrzny rynek 
energii jest niezbędny dla ogólnego 
bezpieczeństwa energetycznego i 
obniżenia emisyjności Unii oraz mając na 
uwadze, że jest on zasadniczą wartością dla 
konkurencyjności Unii, wzrostu 
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc 
pracy, co zostało uznane w Akcie o 
jednolitym rynku II i strategii Europa 2020,

Or. sl
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Poprawka 15
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że wewnętrzny rynek 
energii jest niezbędny dla ogólnego 
bezpieczeństwa energetycznego Unii i jest 
zasadniczą wartością dla konkurencyjności 
Unii, wzrostu gospodarczego i tworzenia 
nowych miejsc pracy, co zostało uznane w 
Akcie o jednolitym rynku II i strategii 
Europa 2020,

B. mając na uwadze, że ukończony 
wewnętrzny rynek energii jest niezbędny 
dla ogólnego bezpieczeństwa 
energetycznego Unii i jest zasadniczą 
wartością dla konkurencyjności Unii, 
wzrostu gospodarczego i tworzenia 
nowych miejsc pracy, co zostało uznane w 
Akcie o jednolitym rynku II i strategii 
Europa 2020,

Or. de

Poprawka 16
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 podkreśla, 
że pełna integracja europejskich sieci 
energetycznych i otwarcie rynków to 
najważniejsze czynniki utrzymania 
równowagi między bezpieczeństwem 
energetycznym, konkurencyjnością, celem 
w postaci gospodarki niskoemisyjnej i 
zadowoleniem konsumentów,

C. mając na uwadze, że plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 podkreśla, 
że pełna integracja europejskich sieci 
energetycznych i otwarcie rynków to 
najważniejsze czynniki utrzymania 
równowagi między bezpieczeństwem 
energetycznym, konkurencyjnością, 
zrównoważonym rozwojem i 
zadowoleniem konsumentów w celu 
realizacji przejścia na opartą prawie w 
100% na energii odnawialnej, wysoce 
efektywną gospodarkę,

Or. en
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Poprawka 17
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 podkreśla, 
że pełna integracja europejskich sieci 
energetycznych i otwarcie rynków to 
najważniejsze czynniki utrzymania 
równowagi między bezpieczeństwem 
energetycznym, konkurencyjnością, celem 
w postaci gospodarki niskoemisyjnej i 
zadowoleniem konsumentów,

C. mając na uwadze, że pełna integracja 
europejskich sieci energetycznych i 
otwarcie rynków to najważniejsze czynniki 
utrzymania równowagi między 
bezpieczeństwem energetycznym, 
konkurencyjnością, celem w postaci 
gospodarki niskoemisyjnej i zadowoleniem 
konsumentów, 

Or. en

Poprawka 18
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 podkreśla, 
że pełna integracja europejskich sieci 
energetycznych i otwarcie rynków to 
najważniejsze czynniki utrzymania 
równowagi między bezpieczeństwem 
energetycznym, konkurencyjnością, celem 
w postaci gospodarki niskoemisyjnej i 
zadowoleniem konsumentów,

C. mając na uwadze, że plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 podkreśla, 
że pełna integracja europejskich sieci 
energetycznych i otwarcie rynków to 
najważniejsze czynniki utrzymania 
równowagi między bezpieczeństwem 
energetycznym, konkurencyjnością, 
opłacalnością, celem w postaci gospodarki 
niskoemisyjnej i zadowoleniem 
konsumentów,

Or. de

Poprawka 19
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde
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Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 podkreśla, 
że pełna integracja europejskich sieci 
energetycznych i otwarcie rynków to 
najważniejsze czynniki utrzymania 
równowagi między bezpieczeństwem 
energetycznym, konkurencyjnością, celem 
w postaci gospodarki niskoemisyjnej i 
zadowoleniem konsumentów,

C. mając na uwadze, że plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 podkreśla, 
że pełna integracja europejskich sieci 
energetycznych i otwarcie rynków to 
najważniejsze czynniki utrzymania 
równowagi między bezpieczeństwem 
energetycznym, konkurencyjnością, celem 
w postaci zrównoważonej gospodarki 
niskoemisyjnej i zadowoleniem 
konsumentów,

Or. en

Poprawka 20
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 podkreśla, 
że pełna integracja europejskich sieci 
energetycznych i otwarcie rynków to 
najważniejsze czynniki utrzymania 
równowagi między bezpieczeństwem 
energetycznym, konkurencyjnością, celem 
w postaci gospodarki niskoemisyjnej i 
zadowoleniem konsumentów,

C. mając na uwadze, że plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 podkreśla, 
że pełna integracja europejskich sieci 
energetycznych i otwarcie rynków to 
najważniejsze czynniki utrzymania 
równowagi między bezpieczeństwem 
energetycznym, konkurencyjnością,
zrównoważoną gospodarką i 
zadowoleniem konsumentów,

Or. en

Poprawka 21
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 podkreśla, 
że pełna integracja europejskich sieci 
energetycznych i otwarcie rynków to 
najważniejsze czynniki utrzymania 
równowagi między bezpieczeństwem 
energetycznym, konkurencyjnością, celem 
w postaci gospodarki niskoemisyjnej i 
zadowoleniem konsumentów,

C. mając na uwadze, że plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 podkreśla, 
że pełna integracja europejskich sieci 
energetycznych i otwarcie rynków to 
najważniejsze czynniki utrzymania 
równowagi między bezpieczeństwem 
energetycznym, konkurencyjnością, celem 
w postaci gospodarki niskoemisyjnej i 
interesem konsumentów,

Or. en

Poprawka 22
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że potencjał energii 
ze źródeł odnawialnych pozostaje nie w 
pełni wykorzystany, że zgodnie z planem 
działania w dziedzinie energii na rok 2050 
będzie ona stanowiła najważniejszy 
element dostaw energii w 2050 r. i że do 
tego roku należy określić konkretne 
wytyczne w celu zapewnienia energii ze 
źródeł odnawialnych w UE wiarygodnych 
perspektyw na przyszłość;

Or. de

Poprawka 23
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że udział 
odnawialnych źródeł energii (RES) w 
koszyku energetycznym Europy zwiększa 
się w perspektywie krótko-, średnio- i 
długoterminowej; mając na uwadze, że 
włączenie na dużą skalę odnawialnych 
źródeł energii wymaga dostosowania sieci 
i usprawnienia elastyczności, 

Or. en

Poprawka 24
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. przyjmuje do wiadomości, że Komisja 
stwierdziła w planie działania w zakresie 
energii do roku 2050, iż efektywność 
energetyczna, energia odnawialna i 
infrastruktura energetyczna są opcjami 
nnienasuwającymiobaw,

Or. en

Poprawka 25
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że coraz większy 
udział energii ze źródeł odnawialnych w 
europejskim koszyku energetycznym 
wymaga rozbudowy istniejącej 
infrastruktury sieciowej i informatycznej 
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oraz szerzej zakrojonego wsparcia w 
dziedzinie badań i rozwoju;

Or. de

Poprawka 26
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że jednolity rynek 
energii upoważni Unię do mówienia 
jednym głosem w stosunku do partnerów 
zewnętrznych i zapewni równe warunki 
wszystkim przedsiębiorstwom unijnym i 
pozaunijnym,

D. mając na uwadze, że jednolity rynek 
energii upoważni Unię do mówienia 
jednym głosem w stosunku do partnerów 
zewnętrznych i zapewni równe warunki 
wszystkim przedsiębiorstwom unijnym i 
pozaunijnym, przy jednoczesnym 
zapewnieniu norm społecznych i 
środowiskowych i działaniu na rzecz 
wzajemności w państwach trzecich;

Or. it

Poprawka 27
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że europejski 
wewnętrzny rynek energii musi być 
konkurencyjny i oferować konsumentom, 
którzy zajmują centralne miejsce na rynku 
energii, rzeczywisty wybór oraz przejrzyste 
informacje; mając na uwadze, że 
europejski wewnętrzny rynek energii może 
być sposobem na obniżenie cen energii i 
walkę z ubóstwem energetycznym,

Or. en
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Poprawka 28
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Europejska 
Wspólnota Energetyczna musi opierać się 
na silnym wspólnym rynku energii, 
koordynacji zakupu energii poza UE i 
wspólnym europejskim finansowaniu 
nowych technologii niskoemisyjnych,

E. mając na uwadze, że polityka 
energetyczna UE musi opierać się na 
silnym wspólnym rynku energii, 
koordynacji zakupu energii poza UE i 
wspólnej europejskiej polityce w zakresie 
zrównoważonych technologii 
energetycznych, szczególnie w dziedzinie 
innowacji i badań,

Or. en

Poprawka 29
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Europejska 
Wspólnota Energetyczna musi opierać się 
na silnym wspólnym rynku energii, 
koordynacji zakupu energii poza UE i 
wspólnym europejskim finansowaniu 
nowych technologii niskoemisyjnych,

E. mając na uwadze, że Europejska 
Wspólnota Energetyczna musi opierać się 
na silnym wspólnym rynku energii, 
koordynacji zakupu energii poza UE i 
wspólnym europejskim finansowaniu 
technologii w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych,

Or. de

Poprawka 30
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Europejska 
Wspólnota Energetyczna musi opierać się 
na silnym wspólnym rynku energii, 
koordynacji zakupu energii poza UE i 
wspólnym europejskim finansowaniu 
nowych technologii niskoemisyjnych,

E. mając na uwadze, że Europejska
Wspólnota Energetyczna musi opierać się 
na silnym wspólnym rynku energii,
niezbędnych połączeniach energetycznych 
oraz podziale działalności, koordynacji 
zakupu energii poza UE i wspólnym 
europejskim finansowaniu nowych 
technologii niskoemisyjnych,

Or. lt

Poprawka 31
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Europejska 
Wspólnota Energetyczna musi opierać się 
na silnym wspólnym rynku energii, 
koordynacji zakupu energii poza UE i 
wspólnym europejskim finansowaniu 
nowych technologii niskoemisyjnych,

E. mając na uwadze, że Europejska 
Wspólnota Energetyczna musi opierać się 
na silnym wspólnym rynku energii, 
koordynacji zakupu energii poza UE i 
wspólnym europejskim finansowaniu 
nowych niskoemisyjnych technologii 
energetycznych, w pełnej zgodności z 
konkurencyjnym wewnętrznym rynkiem 
energii,

Or. en

Poprawka 32
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Motyw E
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Europejska 
Wspólnota Energetyczna musi opierać się 
na silnym wspólnym rynku energii, 
koordynacji zakupu energii poza UE i 
wspólnym europejskim finansowaniu 
nowych technologii niskoemisyjnych,

E. mając na uwadze, że Europejska 
Wspólnota Energetyczna musi opierać się 
na silnym wspólnym rynku energii, 
koordynacji zakupu energii poza UE i 
wspólnym europejskim finansowaniu 
nowych zrównoważonych, 
niskoemisyjnych technologii 
energetycznych,

Or. en

Poprawka 33
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Europejska 
Wspólnota Energetyczna musi opierać się 
na silnym wspólnym rynku energii, 
koordynacji zakupu energii poza UE i 
wspólnym europejskim finansowaniu 
nowych technologii niskoemisyjnych,

E. mając na uwadze, że Europejska 
Wspólnota Energetyczna musi opierać się 
na silnym wspólnym rynku energii, 
koordynacji zakupu energii poza UE i 
wspólnym europejskim finansowaniu 
zrównoważonych technologii 
energetycznych,

Or. en

Poprawka 34
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Europejska 
Wspólnota Energetyczna musi opierać się 
na silnym wspólnym rynku energii, 
koordynacji zakupu energii poza UE i 

E. mając na uwadze, że Europejska 
Wspólnota Energetyczna powinna opierać 
się na silnym wspólnym rynku energii, 
koordynacji zakupu energii poza UE i 
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wspólnym europejskim finansowaniu 
nowych technologii niskoemisyjnych,

wspólnym europejskim finansowaniu 
nowych technologii niskoemisyjnych,

(Niniejsza poprawka odnosi się do całego 
tekstu (musi= powinna).)

Or. en

Poprawka 35
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że jednolity rynek 
energii nie powinien się rozwijać kosztem 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa 
Europejczyków;

Or. fr

Poprawka 36
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że 
urzeczywistnienie wewnętrznego rynku 
energii jest niezbędne do zapewnienia 
rozsądnych i konkurencyjnych cen w 
perspektywie krótko-, średnio- i 
długoterminowej;

Or. it

Poprawka 37
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos
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Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że wspólna polityka 
energetyczna UE jest niezbędna, by zająć 
się wieloma wyzwaniami w zakresie 
klimatu i energii, a także w celu 
utworzenia przejrzystego unijnego rynku 
energii,

Or. en

Poprawka 38
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że został utworzony 
system w celu wymiany między państwami 
członkowskimi informacji dotyczących 
zawartych z krajami trzecimi porozumień 
o dostawach energii; 

Or. lv

Poprawka 39
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że krajowe rynki 
energii muszą być konkurencyjne, łatwe w 
zarządzaniu, przejrzyste i oferować 
wszystkim konsumentom rzeczywisty 
wybór, tak by mogli oni darzyć rynek 
zaufaniem i mieć większe pole do 
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działania,

Or. en

Poprawka 40
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że obniżone ceny 
na rynkach energii często nie znajdują 
przełożenia na konsumentów, co prowadzi 
np. w przypadku energii elektrycznej do 
dodatkowych rocznych kosztów dla 
gospodarstw domowych w wysokości 395 
mln EUR w samych tylko Niemczech,

Or. en

Poprawka 41
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fc. mając na uwadze, że w strategii 
energetycznej Komisji Europejskiej na rok 
2020 niezbędne potrzeby inwestycyjne w 
sektorze energii szacuje się na 1 bilion 
EUR do 2020 r., z czego 540 mld EUR na 
wytwarzanie energii, a 210 mld EUR na 
sieci elektryczne i gazowe o znaczeniu 
europejskim,

Or. en
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Poprawka 42
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. podkreśla, że skutki środowiskowe 
wynikające z pogłębiającego się kryzysu 
strukturalnego, w którym pogrążony jest 
kapitalizm, wskazują na zachwianą 
równowagę gospodarczej organizacji 
produkcji opartej na nieracjonalnym, 
intensywnym, ciągłym i rosnącym 
pobieraniu dużych ilości energii i 
wydobywaniu dużych ilości surowców z 
gleby, głębi ziemi i hydrosfery, 
motywowanym chęcią zwiększenia zysku i 
związanego z tym nieustannego 
gromadzenia kapitału;

Or. pt

Poprawka 43
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1a. podkreśla znaczenie silnego sektora 
energetycznego na szczeblu europejskim, 
opierającego się na krajowych sektorach 
publicznych, które są niezbędne z punktu 
widzenia likwidacji ubóstwa 
energetycznego i zagwarantowania prawa 
powszechnego dostępu do energii dla całej 
ludności; przypomina o strategicznym 
znaczeniu sektora energetycznego dla 
rozwoju gospodarczego państw jako 
źródła dochodów publicznych, które 
pomaga rozwiązywać trudności finansowe 
państw członkowskich, zwłaszcza w dobie 
kryzysu;
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Or. pt

Poprawka 44
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp -1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1b. stwierdza, że energia jest jednym z 
najważniejszych i najistotniejszych 
strategicznych sektorów dla państw 
członkowskich, w większości których 
odnotowuje się obecnie ogromną 
zależność energetyczną wynikającą z 
polityki energetycznej prowadzonej w 
ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci;
przypomina, że polityka prywatyzacji i 
równoległych kontraktów mająca na celu 
zapewnienie przedsiębiorstwom 
energetycznym bajecznych zysków, a także 
szeroko zakrojona restrukturyzacja, która 
dotknęła i nadal dotyka sektor 
energetyczny poważnie ograniczyła 
możliwość prowadzenia przez te państwa 
członkowskie spójnej polityki 
energetycznej opartej na odpowiednim 
krajowym planowaniu wykorzystania 
energii;

Or. pt

Poprawka 45
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat i 
towarzyszący mu plan działania, który 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat i 
towarzyszący mu plan działania, który 
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streszcza osiągnięte dotychczas postępy i 
czekające nas wyzwania związane z 
ukończeniem wewnętrznego rynku energii;

streszcza osiągnięte dotychczas postępy i 
czekające nas wyzwania związane z 
ukończeniem wewnętrznego rynku energii 
z rokiem 2014; wzywa Komisję do 
dostosowania do tego terminu aktualnie 
zaproponowanego harmonogramu 
przyjęcia kodeksów sieci przewidzianych 
w ramach trzeciego pakietu w celu 
zagwarantowania, że decyzja w ich 
sprawie zostanie podjęta przed końcem 
2014 r.;

Or. en

Poprawka 46
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat i 
towarzyszący mu plan działania, który 
streszcza osiągnięte dotychczas postępy i 
czekające nas wyzwania związane z 
ukończeniem wewnętrznego rynku energii;

1. z zadowoleniem przyjmuje istotę 
komunikatu i towarzyszącego mu planu
działania, który streszcza osiągnięte 
dotychczas postępy i czekające nas 
wyzwania związane z ukończeniem 
wewnętrznego rynku energii;

Or. fr

Poprawka 47
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat i 
towarzyszący mu plan działania, który 
streszcza osiągnięte dotychczas postępy i 
czekające nas wyzwania związane z 
ukończeniem wewnętrznego rynku energii;

1. z rezerwą przyjmuje komunikat i 
towarzyszący mu plan działania, który 
streszcza osiągnięte dotychczas postępy i 
czekające nas wyzwania związane z 
ukończeniem wewnętrznego rynku energii;
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Or. fr

Poprawka 48
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. ubolewa, że komunikat nie uwzględnia 
korzyści trzeciej rewolucji przemysłowej, 
godzącej zdecentralizowaną produkcję 
energii i nowe technologie informacji i 
komunikacji;

Or. fr

Poprawka 49
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. ubolewa, że nie ma prawdziwej 
strategii zaradzenia problemowi 
szczytowego zapotrzebowania na energię, 
które jest głównym źródłem emisji, 
nadmiernych kosztów i zagrożeń 
związanych z dostawami;

Or. fr

Poprawka 50
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1c. ubolewa z powodu braku ambitnego 
podejścia przy wprowadzaniu podatku od 
emisji dwutlenku węgla na szczeblu 
wspólnotowym;

Or. fr

Poprawka 51
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki klimatycznej i inwestycjami 
niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych;

2. zauważa, że w celu zapobiegania 
rosnącym cenom energii należy pilnie 
przeciwdziałać rosnącej zależności w 
dziedzinie europejskiego bezpieczeństwa 
energetycznego za pośrednictwem 
modernizacji i dostosowania 
infrastruktury sieciowej na wszystkich 
poziomach sieci oraz zagwarantować 
uczciwą konkurencję na wewnętrznym 
rynku energii;

Or. de

Poprawka 52
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki klimatycznej i inwestycjami 

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii, ponieważ są one w 
przypadku gazu powiązane z cenami
baryłki ropy, w przypadku energii 
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niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych;

elektrycznej są one związane z 
niezbędnymi inwestycjami w nowych 
jednostkach produkcyjnych, bardziej 
przyjaznych środowisku, i w obydwu 
przypadkach zależne od utrzymania i 
modernizacji systemów energetycznych;

Or. fr

Poprawka 53
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki klimatycznej i inwestycjami 
niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych;

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, 
uzależnieniem Europy od importu paliw 
kopalnych, kosztami zewnętrznymi 
tradycyjnego wytwarzania energii i 
inwestycjami niezbędnymi do utrzymania i 
modernizacji systemów energetycznych, w 
celu utrzymania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa dostaw, ułatwienia 
integracji odnawialnych źródeł energii i 
umożliwienia zrealizowania europejskiego 
rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 54
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 2. przyjmuje do wiadomości, że 
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prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem
polityki klimatycznej i inwestycjami 
niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych;

prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z coraz bardziej 
nieprzewidywalnymi cenami paliw
kopalnych, uzależnieniem UE od importu 
oraz kosztami usuwania zanieczyszczeń i 
innych czynników zewnętrznych 
związanych z produkcją energii ze źródeł 
kopalnych w wyniku polityki klimatycznej, 
a także inwestycjami niezbędnymi do 
utrzymania i modernizacji systemów 
energetycznych z myślą o 
długoterminowej stabilności i 
efektywności ekonomicznej;

Or. en

Poprawka 55
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki klimatycznej i inwestycjami 
niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych;

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z rosnącymi i 
nieprzewidywalnymi cenami paliw
kopalnych, niezdecydowaną reakcją na 
zmiany klimatyczne, niewystarczającymi 
działaniami mającymi na celu wspieranie 
efektywności energetycznej i inwestycjami 
niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych;

Or. en

Poprawka 56
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki klimatycznej i inwestycjami 
niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych;

2. przyjmuje do wiadomości, że 
niewątpliwie utrzyma się tendencja 
dalszego wzrostu cen energii w UE ze 
względu na jej powiązanie z cenami 
importowanego paliwa, wpływem 
europejskiej polityki klimatycznej i 
opóźnionych inwestycji niezbędnych dla
modernizacji systemów energetycznych;

Or. pl

Poprawka 57
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki klimatycznej i inwestycjami 
niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych;

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa i inwestycjami 
niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych;

Or. fr

Poprawka 58
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki klimatycznej i inwestycjami
niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki klimatycznej i brakiem inwestycji 
niezbędnych do utrzymania i modernizacji 
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systemów energetycznych; systemów energetycznych, co 
umożliwiłoby przepływ energii, 
niezależnie od jej źródła i lokalizacji, w 
całej UE;

Or. en

Poprawka 59
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki klimatycznej i inwestycjami 
niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych;

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki klimatycznej i inwestycjami 
niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych; przypomina 
jednak, że należy rozważyć sposoby 
mające na celu zaradzenie wysokim 
kosztom energii i surowców stanowiącym 
zagrożenie dla konkurencyjności 
europejskiego przemysłu i złagodzenie 
tych kosztów;

Or. it

Poprawka 60
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki klimatycznej i inwestycjami 

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki klimatycznej i inwestycjami 
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niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych;

niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych; uważa jednak, 
że przystępne ceny energii mają kluczowe 
znaczenie dla konkurencyjności UE;

Or. en

Poprawka 61
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki klimatycznej i inwestycjami 
niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych;

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki klimatycznej i inwestycjami 
niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych; podkreśla 
znaczenie działań w zakresie efektywności 
energetycznej w celu zniwelowania takich 
podwyżek cen;

Or. en

Poprawka 62
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki klimatycznej i inwestycjami 
niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych;

2. zwraca uwagę na fakt, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki klimatycznej i inwestycjami 
niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych;
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Or. ro

Poprawka 63
Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki klimatycznej i inwestycjami 
niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych;

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa i inwestycjami 
niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych;

Or. en

Poprawka 64
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki klimatycznej i inwestycjami 
niezbędnymi do utrzymania i modernizacji 
systemów energetycznych;

2. przyjmuje do wiadomości, że 
prawdopodobnie utrzyma się tendencja 
wzrostu cen energii ze względu na jej 
powiązanie z cenami paliwa, wpływem 
polityki przeciwdziałania zmianie klimatu i 
inwestycjami niezbędnymi do utrzymania i 
modernizacji systemów energetycznych;

Or. en

Poprawka 65
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith A. Merkies
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. opowiada się za rozdzieleniem cen 
konwencjonalnego gazu ziemnego i ropy 
(indeksacja cen ropy) i zwiększonymi 
działaniami na rzecz efektywności 
energetycznej i oszczędności, a także 
wykorzystania na dużą skalę 
odnawialnych źródeł energii, co 
przyczynia się, oprócz innych korzyści 
gospodarczych i środowiskowych, do 
mniejszego uzależnienia od importu i 
zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego UE; ponadto podkreśla 
potrzebę zapewnienia płynności rynku 
gazu, pełnego wdrożenia kodeksów sieci, a 
także realizacji niezbędnej infrastruktury, 
w tym przesyłów w obie strony i połączeń 
wzajemnych;

Or. en

Poprawka 66
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przypomina, że dzięki realizacji 
prawidłowej i terminowej transpozycji 
trzeciego pakietu energetycznego, 
europejscy konsumenci i MŚP 
skorzystaliby z większej konkurencyjności, 
Europa mogłaby opierać się na 
bezpiecznej i zintegrowanej sieci 
energetycznej, co umożliwiłoby 
dywersyfikację dostaw energii i tym 
samym przyczyniłoby się do 
bezpieczeństwa dostaw energii, a UE 
mogłaby kontynuować przeciwdziałanie 
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zmianom klimatycznym poprzez dalszą 
integrację energii elektrycznej 
pochodzącej z odnawialnych źródeł z 
systemem elektroenergetycznym;

Or. en

Poprawka 67
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że rozwój zasobów 
własnych doprowadzi do powstania 
nowych węzłów wymiany handlowej w 
UE, jak również rynków spot dla gazu i 
energii elektrycznej, tym samym 
zapewniając UE i państwom 
członkowskim rzeczywistą możliwość 
ustalania swych własnych cen energii, 
także na szczeblu regionalnym i lokalnym;

Or. en

Poprawka 68
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję do opracowania 
nowych sposobów poprawy 
konkurencyjności cen energii elektrycznej 
w Europie w perspektywie krótko- i 
długoterminowej, w szczególności dla 
energochłonnych sektorów przemysłu, ze 
względu na wysoki poziom zatrudnienia, 
jaki gwarantują, przy uwzględnieniu 
również powiązanych gałęzi przemysłu;
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Or. it

Poprawka 69
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. wzywa Komisję do przeprowadzania 
stałej kontroli cen energii elektrycznej w 
Unii Europejskiej w porównaniu z innymi 
konkurencyjnymi gospodarkami;

Or. it

Poprawka 70
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje europejską wartość dodaną 
lepszej koordynacji polityki energetycznej 
państw członkowskich, w duchu 
solidarności, a także tworzenia 
skutecznych i bezpiecznych 
transgranicznych systemów 
energetycznych, w ten sposób budując 
synergię poprzez usprawnione zarządzanie 
popytem i podażą energii;

3. uznaje europejską wartość dodaną 
lepszej koordynacji polityki energetycznej 
państw członkowskich, w duchu 
solidarności, bezpieczeństwa i 
wprowadzania najlepszych praktyk 
godzących energię i środowisko;

Or. fr

Poprawka 71
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje europejską wartość dodaną 
lepszej koordynacji polityki energetycznej 
państw członkowskich, w duchu 
solidarności, a także tworzenia 
skutecznych i bezpiecznych 
transgranicznych systemów 
energetycznych, w ten sposób budując 
synergię poprzez usprawnione zarządzanie 
popytem i podażą energii;

3. uznaje europejską wartość dodaną 
lepszej koordynacji i współpracy w 
dziedzinie polityki energetycznej państw 
członkowskich, w duchu solidarności, a 
także tworzenia skutecznych i 
bezpiecznych transgranicznych systemów 
energetycznych, w ten sposób budując 
synergię poprzez usprawnione zarządzanie 
popytem i podażą energii; ponadto uważa, 
że konieczne jest szerzej zakrojone 
wykorzystywanie mechanizmów 
współpracy w obszarze energii ze źródeł 
odnawialnych;

Or. de

Poprawka 72
Judith A. Merkies, Claude Turmes, Britta Thomsen, António Fernando Correia de 
Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje europejską wartość dodaną 
lepszej koordynacji polityki energetycznej 
państw członkowskich, w duchu 
solidarności, a także tworzenia 
skutecznych i bezpiecznych 
transgranicznych systemów 
energetycznych, w ten sposób budując 
synergię poprzez usprawnione zarządzanie 
popytem i podażą energii;

3. uznaje europejską wartość dodaną 
lepszej koordynacji polityki energetycznej 
państw członkowskich, w duchu 
solidarności, a także tworzenia 
skutecznych i bezpiecznych 
transgranicznych systemów 
energetycznych, w ten sposób budując 
synergię poprzez usprawnione zarządzanie 
popytem i podażą energii, ułatwione dzięki 
inteligentnym technologiom na szczeblu 
systemu dystrybucyjnego;

Or. en

Poprawka 73
Bernd Lange
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że długoterminowe i godne 
zaufania ramy prawne europejskiej 
polityki energetycznej są nieodzowne dla 
pewnych, korzystnych i stabilnych dostaw 
energii oraz dla bezpieczeństwa inwestycji, 
konkurencyjności i potencjału Unii 
Europejskiej w zakresie innowacyjności;

Or. de

Poprawka 74
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa jednak, ż konieczny jest 
bardziej operacyjny mechanizm w celu 
rzeczywistego koordynowania krajowej 
polityki energetycznej, na wzór 
europejskiego semestru na rzecz 
koordynacji polityki gospodarczej i 
budżetowej;

Or. fr

Poprawka 75
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina o swym poparciu dla 
utworzenia Europejskiej Wspólnoty 
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Energetycznej państw członkowskich UE i 
zwraca się do Komisji i Rady Europejskiej 
o przedstawienie sprawozdania na temat 
postępów w jej tworzeniu;

Or. en

Poprawka 76
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o przyjęcie zdecydowanych 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego Unii Europejskiej oraz w 
celu zróżnicowania źródeł i sieci dostaw 
energii w UE;

Or. ro

Poprawka 77
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że UE jest obecnie 
nadmiernie uzależniona od importu z 
krajów trzecich w odniesieniu do jej 
bezpieczeństwa energetycznego i 
zróżnicowania energetycznego;

Or. en

Poprawka 78
Bernd Lange
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla, że wykorzystywanie energii 
ze źródeł odnawialnych sprzyja 
zróżnicowaniu dostaw energii na 
europejskim wewnętrznym rynku energii, 
służy konkurencyjności i bezpieczeństwu 
dostaw w Europie, a także przyczynia się 
do powstania nowych gałęzi przemysłu i 
możliwości eksportowych;

Or. de

Poprawka 79
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że końcowi odbiorcy energii 
– zarówno osoby prywatne, jak i przemysł 
– znajdują się w centrum wewnętrznego 
rynku energii przyjaznego użytkownikom;
zauważa, że dlatego muszą być oni 
odpowiednio chronieni i być w stanie w 
pełni korzystać ze swoich praw, a 
jednocześnie być zachęcani do odgrywania 
aktywniejszej roli w pobudzaniu 
konkurencji na rynku, przechodząc z 
pozycji biernych odbiorców do aktywnych, 
dobrze poinformowanych konsumentów i 
prosumentów;

4. podkreśla, że końcowi odbiorcy energii 
– zarówno osoby prywatne, jak i przemysł 
– znajdują się w centrum wewnętrznego 
rynku energii przyjaznego użytkownikom;
zauważa, że dlatego muszą być oni 
odpowiednio chronieni i być w stanie w 
pełni korzystać ze swoich praw, a 
jednocześnie być zachęcani do odgrywania 
aktywniejszej roli w pobudzaniu 
konkurencji na rynku, przechodząc z 
pozycji biernych odbiorców do aktywnych, 
dobrze poinformowanych konsumentów i 
prosumentów; ponadto uważa, że istotną 
rolę odgrywa przy tym podnoszenie wiedzy 
konsumentów za pośrednictwem łatwo 
dostępnych informacji oraz poprawy 
przejrzystości w dziedzinie energii i że 
należy wspierać te cele w większym 
zakresie;

Or. de
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Poprawka 80
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że końcowi odbiorcy energii 
– zarówno osoby prywatne, jak i przemysł 
– znajdują się w centrum wewnętrznego 
rynku energii przyjaznego użytkownikom;
zauważa, że dlatego muszą być oni 
odpowiednio chronieni i być w stanie w 
pełni korzystać ze swoich praw, a 
jednocześnie być zachęcani do odgrywania
aktywniejszej roli w pobudzaniu 
konkurencji na rynku, przechodząc z 
pozycji biernych odbiorców do aktywnych, 
dobrze poinformowanych konsumentów i 
prosumentów;

4. podkreśla, że końcowi odbiorcy energii 
– zarówno osoby prywatne, jak i przemysł 
– znajdują się w centrum wewnętrznego 
rynku energii przyjaznego użytkownikom;
zauważa, że dlatego muszą być oni 
odpowiednio chronieni i być w stanie w 
pełni korzystać ze swoich praw, a 
jednocześnie być zachęcani do odgrywania 
aktywniejszej roli w pobudzaniu 
konkurencji na rynku, przechodząc z 
pozycji biernych odbiorców do aktywnych, 
dobrze poinformowanych konsumentów i 
prosumentów; uważa, że powinno to 
zakładać w szczególności zwiększoną 
przejrzystość cen;

Or. fr

Poprawka 81
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że końcowi odbiorcy energii 
– zarówno osoby prywatne, jak i przemysł 
– znajdują się w centrum wewnętrznego 
rynku energii przyjaznego użytkownikom;
zauważa, że dlatego muszą być oni 
odpowiednio chronieni i być w stanie w 
pełni korzystać ze swoich praw, a 
jednocześnie być zachęcani do odgrywania 
aktywniejszej roli w pobudzaniu
konkurencji na rynku, przechodząc z 

4. podkreśla, że końcowi odbiorcy energii 
– zarówno osoby prywatne, jak i przemysł 
– znajdują się w centrum wewnętrznego 
rynku energii przyjaznego użytkownikom;
zauważa, że dlatego muszą być oni 
odpowiednio chronieni i być w stanie w 
pełni korzystać ze swoich praw, a 
jednocześnie być zachęcani do odgrywania 
aktywniejszej roli w zmniejszaniu zużycia 
energii, przechodząc z pozycji biernych 
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pozycji biernych odbiorców do aktywnych, 
dobrze poinformowanych konsumentów i 
prosumentów;

odbiorców do aktywnych, dobrze 
poinformowanych konsumentów i 
prosumentów;

Or. fr

Poprawka 82
András Gyürk, Alajos Mészáros

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że końcowi odbiorcy energii 
– zarówno osoby prywatne, jak i przemysł 
– znajdują się w centrum wewnętrznego 
rynku energii przyjaznego użytkownikom; 
zauważa, że dlatego muszą być oni 
odpowiednio chronieni i być w stanie w 
pełni korzystać ze swoich praw, a 
jednocześnie być zachęcani do odgrywania 
aktywniejszej roli w pobudzaniu 
konkurencji na rynku, przechodząc z 
pozycji biernych odbiorców do aktywnych, 
dobrze poinformowanych konsumentów i 
prosumentów;

4. podkreśla, że końcowi odbiorcy energii 
– zarówno osoby prywatne, jak i przemysł 
– znajdują się w centrum przyjaznego 
użytkownikom i przejrzystego 
wewnętrznego rynku energii; zauważa, że 
dlatego muszą być oni odpowiednio 
chronieni oraz dokładnie informowani, i 
być w stanie w pełni korzystać ze swoich 
praw, a jednocześnie być zachęcani do 
odgrywania aktywniejszej roli w 
pobudzaniu konkurencji na rynku, 
przechodząc z pozycji biernych odbiorców 
do aktywnych, dobrze poinformowanych 
konsumentów i prosumentów;

Or. en

Poprawka 83
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że końcowi odbiorcy energii 
– zarówno osoby prywatne, jak i przemysł 
– znajdują się w centrum wewnętrznego 
rynku energii przyjaznego użytkownikom; 
zauważa, że dlatego muszą być oni 

4. podkreśla, że końcowi odbiorcy energii 
– zarówno osoby prywatne, jak i przemysł 
– znajdują się w centrum wewnętrznego 
rynku energii przyjaznego użytkownikom; 
zauważa, że dlatego muszą być oni 
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odpowiednio chronieni i być w stanie w 
pełni korzystać ze swoich praw, a 
jednocześnie być zachęcani do odgrywania 
aktywniejszej roli w pobudzaniu 
konkurencji na rynku, przechodząc z 
pozycji biernych odbiorców do aktywnych, 
dobrze poinformowanych konsumentów i 
prosumentów;

odpowiednio chronieni, wspierani i 
stymulowani, tak by byli w stanie w pełni 
korzystać ze swoich praw, a jednocześnie 
być zachęcani do odgrywania 
aktywniejszej roli w pobudzaniu 
konkurencji na rynku, przechodząc z 
pozycji biernych odbiorców do aktywnych, 
dobrze poinformowanych konsumentów i 
prosumentów;

Or. en

Poprawka 84
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że końcowi odbiorcy energii 
– zarówno osoby prywatne, jak i przemysł 
– znajdują się w centrum wewnętrznego 
rynku energii przyjaznego użytkownikom; 
zauważa, że dlatego muszą być oni 
odpowiednio chronieni i być w stanie w 
pełni korzystać ze swoich praw, a 
jednocześnie być zachęcani do odgrywania 
aktywniejszej roli w pobudzaniu 
konkurencji na rynku, przechodząc z 
pozycji biernych odbiorców do aktywnych, 
dobrze poinformowanych konsumentów i 
prosumentów;

4. podkreśla, że końcowi odbiorcy energii 
– zarówno osoby prywatne, MŚP, jak i 
przemysł – znajdują się w centrum 
wewnętrznego rynku energii przyjaznego 
użytkownikom; zauważa, że dlatego muszą 
być oni odpowiednio chronieni i być w 
stanie w pełni korzystać ze swoich praw, a 
jednocześnie być zachęcani do odgrywania 
aktywniejszej roli w pobudzaniu 
konkurencji na rynku, przechodząc z
pozycji biernych odbiorców do aktywnych, 
dobrze poinformowanych konsumentów i 
prosumentów;

Or. en

Poprawka 85
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. zwraca uwagę, że choć ceny energii na 
świecie spadły na hurtowych rynkach 
energii, konsumenci nadal płacą wysokie 
ceny; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i ich urzędy regulacyjne do 
zapewnienia, by konsumenci mogli 
odpowiednio i bezpośrednio korzystać ze 
zmian cen na hurtowych rynkach energii;

Or. en

Poprawka 86
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że w wielu przypadkach 
prywatyzacja sektora energetycznego 
doprowadziła do jego monopolizacji i w 
konsekwencji do wzrostu cen energii, co 
miało bardzo niekorzystne skutki dla 
konsumentów końcowych, w 
szczególności dla mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw;

Or. pt

Poprawka 87
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. stwierdza, że stymulowanie lokalnych 
spółdzielni na rzecz energii odnawialnej i 
inicjatyw na rzecz zbiorowej zmiany 
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operatora ma istotne znaczenie dla 
zwiększenia uczestnictwa obywateli i 
dostępności energii odnawialnej oraz dla 
generowania inwestycji finansowych;

Or. en

Poprawka 88
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest przekonany, że inteligentne 
technologie nie mogą być ograniczone do
automatycznego odczytywania licznika, ale 
musi je uzupełniać dynamiczne, 
internetowe zarządzanie siecią integrujące 
takie usługi, jak usługi wspierania sieci, 
dobrowolne reagowanie strony popytowej i 
lokalne lub domowe pośrednictwo;

5. jest przekonany, że inteligentne 
technologie nie mogą być rozumiane jako
automatyczne odczytywanie licznika, ale 
musi je uzupełniać dynamiczne, 
internetowe zarządzanie siecią integrujące 
takie usługi, jak usługi wspierania sieci
przez operatorów sieci, dobrowolne 
reagowanie strony popytowej, usługi w 
zakresie efektywności energetycznej, 
mikrogeneracja i rozwiązania w zakresie 
magazynowania energii;  stwierdza, że 
większy udział konsumentów będzie 
ułatwiony dzięki agregatorom lub innym 
elementom umożliwiającym działanie, 
takim jak zdecentralizowane 
magazynowanie i inteligentne urządzenia; 
pomogą one konsumentom w lepszym 
zrozumieniu i zarządzaniu zużyciem 
energii, a tym samym mogą stać się 
bardziej elastyczne i reagujące (zarówno z
perspektywy popytu, jak i podażu), pod 
warunkiem, że systemy te zostaną 
zaprojektowane w sprawiedliwy i 
przejrzysty dla konsumentów sposób, a 
konsumenci będą ufać tym nowym 
usługom, podmiotom i technologiom oraz 
będą je stosować;

Or. en
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Poprawka 89
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest przekonany, że inteligentne 
technologie nie mogą być ograniczone do 
automatycznego odczytywania licznika, ale 
musi je uzupełniać dynamiczne, 
internetowe zarządzanie siecią integrujące 
takie usługi, jak usługi wspierania sieci, 
dobrowolne reagowanie strony popytowej i 
lokalne lub domowe pośrednictwo;

5. jest przekonany, że inteligentne 
technologie nie mogą być ograniczone do 
automatycznego odczytywania licznika, ale 
musi je uzupełniać dynamiczne, 
internetowe zarządzanie siecią integrujące 
takie usługi, jak usługi wspierania sieci, 
dobrowolne reagowanie strony popytowej i 
lokalne lub domowe pośrednictwo; 
podkreśla jednak, że należy gruntownie 
skontrolować poziom zużycia energii 
wymagany w przypadku inteligentnych 
liczników do zapewnienia korzyści 
ekonomicznych, a poniżej tego poziomu 
nie wolno nakładać na konsumentów 
obligatoryjnych inwestycji w inteligentne 
liczniki; uważa również, że −  
uwzględniając istniejące różnice pomiędzy 
krajowymi sieciami − wszelkie cele w 
zakresie inteligentnych liczników są 
bardziej sensowne na szczeblu krajowym
niż na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 90
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest przekonany, że inteligentne 
technologie nie mogą być ograniczone do 
automatycznego odczytywania licznika, 
ale musi je uzupełniać dynamiczne, 

5. jest przekonany, że inteligentne 
technologie muszą dostarczać 
konsumentom dokładnych, zrozumiałych i 
przyjaznych dla użytkownika informacji 
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internetowe zarządzanie siecią integrujące 
takie usługi, jak usługi wspierania sieci, 
dobrowolne reagowanie strony popytowej i 
lokalne lub domowe pośrednictwo;

oraz muszą umożliwiać konsumentom 
kontrolę swego zużycia i produkcji 
energii; dlatego inteligentne technologie
musi uzupełniać dynamiczne, internetowe 
zarządzanie siecią integrujące takie usługi, 
jak usługi wspierania sieci, dobrowolne 
reagowanie strony popytowej, usługi w 
zakresie efektywności energetycznej, 
mikorgeneracja i lokalne lub domowe 
pośrednictwo;

Or. en

Poprawka 91
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest przekonany, że inteligentne 
technologie nie mogą być ograniczone do 
automatycznego odczytywania licznika, ale 
musi je uzupełniać dynamiczne, 
internetowe zarządzanie siecią integrujące 
takie usługi, jak usługi wspierani sieci, 
dobrowolne reagowanie strony popytowej i 
lokalne lub domowe pośrednictwo;

5. jest przekonany, że inteligentne 
technologie nie mogą być ograniczone do 
automatycznego odczytywania licznika, ale 
musi je uzupełniać dynamiczne, 
internetowe zarządzanie siecią integrujące 
takie usługi, jak usługi wspierani sieci, 
dobrowolne reagowanie strony popytowej;

Or. fr

Poprawka 92
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest przekonany, że inteligentne 
technologie nie mogą być ograniczone do 
automatycznego odczytywania licznika, ale 
musi je uzupełniać dynamiczne, 

5. jest przekonany, że inteligentne 
technologie nie mogą być ograniczone do 
automatycznego odczytywania licznika, ale 
musi je uzupełniać dynamiczne, 
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internetowe zarządzanie siecią integrujące 
takie usługi, jak usługi wspierania sieci, 
dobrowolne reagowanie strony popytowej i 
lokalne lub domowe pośrednictwo;

internetowe zarządzanie siecią integrujące 
takie usługi, jak usługi wspierania sieci, 
dobrowolne reagowanie strony popytowej i 
lokalne lub domowe pośrednictwo;
w związku z tym zauważa, że korzyści dla 
konsumentów muszą zawsze stanowić 
nadrzędny cel, a prawa konsumentów 
muszą być stale chronione;

Or. en

Poprawka 93
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest przekonany, że inteligentne 
technologie nie mogą być ograniczone do 
automatycznego odczytywania licznika, ale 
musi je uzupełniać dynamiczne, 
internetowe zarządzanie siecią integrujące 
takie usługi, jak usługi wspierani sieci, 
dobrowolne reagowanie strony popytowej i 
lokalne lub domowe pośrednictwo;

5. jest przekonany, że inteligentne 
technologie nie mogą być ograniczone do 
automatycznego odczytywania licznika, ale 
musi je uzupełniać dynamiczne, 
internetowe zarządzanie siecią integrujące 
takie usługi, jak usługi wspierani sieci, 
dobrowolne reagowanie strony popytowej i 
lokalne lub domowe pośrednictwo;
zauważa, że w tym kontekście należy też 
uwzględnić kwestie związane z ochroną 
danych osobowych;

Or. de

Poprawka 94
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest przekonany, że inteligentne 
technologie nie mogą być ograniczone do 
automatycznego odczytywania licznika, ale 

5. jest przekonany, że inteligentne 
technologie nie mogą być ograniczone do 
automatycznego odczytywania licznika, ale 
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musi je uzupełniać dynamiczne, 
internetowe zarządzanie siecią integrujące 
takie usługi, jak usługi wspierania sieci, 
dobrowolne reagowanie strony popytowej i 
lokalne lub domowe pośrednictwo;

musi je uzupełniać dynamiczne, 
internetowe zarządzanie siecią przesyłową 
i dystrybucyjną integrujące takie usługi, 
jak usługi wspierania sieci, dobrowolne 
reagowanie strony popytowej i lokalne lub 
domowe pośrednictwo;

Or. en

Poprawka 95
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest przekonany, że inteligentne 
technologie nie mogą być ograniczone do 
automatycznego odczytywania licznika, ale 
musi je uzupełniać dynamiczne, 
internetowe zarządzanie siecią integrujące 
takie usługi, jak usługi wspierania sieci, 
dobrowolne reagowanie strony popytowej i 
lokalne lub domowe pośrednictwo;

5. jest przekonany, że inteligentne 
technologie nie powinny być ograniczone 
do automatycznego odczytywania licznika, 
ale powinno je uzupełniać dynamiczne, 
internetowe zarządzanie siecią integrujące 
takie usługi, jak usługi wspierania sieci, 
dobrowolne reagowanie strony popytowej i 
lokalne lub domowe doradztwo w zakresie 
zużycia energii;

Or. en

Poprawka 96
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że dynamiczne ustalanie 
cen, przy czym ceny energii zmieniają się 
w zależności od produkcji energii w 
danym momencie, w połączeniu z 
inteligentnymi licznikami i kontrolą 
urządzeń gospodarstwa domowego za 
pomocą automatyki domowej, może 
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odegrać ważną rolę w dostosowaniu się do 
okresów szczytowych w produkcji energii 
odnawialnej (głównie energii słonecznej) i 
zmniejszeniu kosztów energii 
ponoszonych przez konsumentów;

Or. nl

Poprawka 97
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wyraża zaniepokojenie z powodu 
sytuacji, w której firmy telekomunikacyjne 
są zachęcane do zarządzania danymi sieci 
dystrybucyjnej, ponieważ wzbudza to 
poważne wątpliwości co do ochrony 
danych, a także zawiera ryzyko, że 
operatorzy będą musieli nabywać dane 
techniczne niezbędne do wypełniania swej 
podstawowej funkcji jako operatorzy 
systemu dystrybucyjnego;

Or. en

Poprawka 98
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla potrzebę zagwarantowania 
powszechnego dostępu do energii 
elektrycznej i innych źródeł energii w celu 
zlikwidowania ubóstwa energetycznego, 
które według obecnych oszacowań 
obejmuje ponad 50 mln ludzi w 
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państwach członkowskich Unii 
Europejskiej;

Or. pt

Poprawka 99
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. stwierdza, że wdrożenie inteligentnych 
sieci powinno odbyć się po 
przeprowadzeniu analiz gospodarczych 
wskazujących długoterminowe koszty i 
korzyści dla rynku oraz odbiorców 
końcowych;

Or. en

Poprawka 100
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. podkreśla, że inteligentne technologie 
i kontrola urządzeń gospodarstwa 
domowego powinna pozwolić 
konsumentom, którzy sami produkują 
energię za pomocą mikrogeneracji, na 
maksymalne wykorzystanie własnej 
produkcji szczytowej poprzez inteligentne 
zużycie;

Or. nl

Poprawka 101
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić skuteczne 
mechanizmy, przy unikaniu zakłóceń na 
rynku energii;

6. przyznaje, że koszty energii mają 
rosnący udział w ogólnych wydatkach 
gospodarstw domowych, a ubóstwo 
energetyczne stanowi poważne wyzwanie 
dla państw członkowskich;  uważa, że 
należy chronić konsumentów szczególnie 
narażonych i w tym celu należy 
wprowadzić skuteczne mechanizmy, przy 
unikaniu zakłóceń na rynku energii;
podkreśla, że wprowadzane są już 
konkretne działania krajowe, zgodnie z 
wymogami trzeciego pakietu 
energetycznego, i z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę Komisji zmierzającą 
do gromadzenia najlepszych praktyk i 
zapewnienia wytycznych dotyczących 
usprawnienia specjalnych środków 
ukierunkowanych na konsumentów 
szczególnie narażonych;

Or. en

Poprawka 102
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić skuteczne 
mechanizmy, przy unikaniu zakłóceń na 
rynku energii;

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić na każdym właściwym 
szczeblu skuteczne mechanizmy, przy 
unikaniu zakłóceń na rynku energii;
uważa, że najskuteczniejszymi 
mechanizmami są warunki ramowe w 
dziedzinie polityki energetycznej, które 
uwzględniają na równi korzystne ceny 
oraz bezpieczeństwo dostaw i 
zrównoważenie środowiskowe bez 
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nieproporcjonalnego ingerowania w 
wolną konkurencję i rynek;

Or. de

Poprawka 103
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić skuteczne 
mechanizmy, przy unikaniu zakłóceń na 
rynku energii;

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić skuteczne 
mechanizmy, przy unikaniu zakłóceń na 
rynku energii; w tym kontekście zwraca 
uwagę, że jednakowe dla wszystkich 
podejście, które nie uwzględnia sytuacji 
części państw członkowskich, może 
doprowadzić do drastycznego nasilenia 
zjawiska ubóstwa energetycznego, które w 
niektórych państwach członkowskich jest 
zdefiniowane jako sytuacja, w której 
wydatki na energię przekraczają 10% 
budżetów gospodarstw domowych;

Or. en

Poprawka 104
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić skuteczne 
mechanizmy, przy unikaniu zakłóceń na 
rynku energii;

6. uważa, że konsumenci znajdujący się w 
trudnej sytuacji wymagają specjalnej, 
skutecznej ochrony i z tego względu 
wzywa państwa członkowskie do 
znalezienia najlepszego sposobu na 
zapewnienie im ochrony i pomocy;
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Or. en

Poprawka 105
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić skuteczne 
mechanizmy, przy unikaniu zakłóceń na 
rynku energii;

6. uważa, że należy zawsze zapobiegać 
ubóstwu energetycznemu i je eliminować, 
chronić konsumentów szczególnie 
narażonych i że w tym celu należy 
wprowadzić skuteczne mechanizmy, przy 
unikaniu zakłóceń na rynku energii;

Or. en

Poprawka 106
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić skuteczne 
mechanizmy, przy unikaniu zakłóceń na 
rynku energii;

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić skuteczne 
mechanizmy, przy unikaniu zakłóceń na 
rynku energii; zauważa, że w tym 
kontekście pozytywna może się okazać 
wymiana najlepszych praktyk pomiędzy 
państwami członkowskimi UE;

Or. de

Poprawka 107
Fiona Hall, Kent Johansson
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić skuteczne 
mechanizmy, przy unikaniu zakłóceń na 
rynku energii;

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić skuteczne mechanizmy 
strukturalne, szczególnie znaczące 
usprawnienia efektywności energetycznej 
w budynkach mieszkalnych, przy unikaniu 
zakłóceń na rynku energii;

Or. en

Poprawka 108
Ismail Ertug

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić skuteczne 
mechanizmy, przy unikaniu zakłóceń na 
rynku energii;

6. uważa, że należy chronić szczególnie 
narażonych konsumentów o niskich 
dochodach i w tym celu należy 
wprowadzić skuteczne mechanizmy;

(Ważne jest, by chronić przede wszystkim 
biedną część społeczeństwa przed skutkami 
gwałtownie rosnących cen energii. Ta 
ochrona musi zostać zapewniona 
niezależnie od jej wpływu na rynek 
energii.)

Or. de

Poprawka 109
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić skuteczne 
mechanizmy, przy unikaniu zakłóceń na 
rynku energii;

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić skuteczne 
mechanizmy;

Or. fr

Poprawka 110
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić skuteczne 
mechanizmy, przy unikaniu zakłóceń na 
rynku energii;

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić skuteczne 
mechanizmy, o ile to jeszcze nie nastąpiło, 
przy unikaniu zakłóceń na rynku;

Or. fr

Poprawka 111
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić skuteczne 
mechanizmy, przy unikaniu zakłóceń na 
rynku energii;

6. uważa, że w celu zmniejszenia ubóstwa 
energetycznego należy chronić 
konsumentów szczególnie narażonych i w 
tym celu należy wprowadzić skuteczne 
mechanizmy, przy unikaniu zakłóceń na 
rynku energii;

Or. ro
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Poprawka 112
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić skuteczne 
mechanizmy, przy unikaniu zakłóceń na 
rynku energii;

6. uważa, że należy chronić konsumentów 
szczególnie narażonych i w tym celu 
należy wprowadzić skuteczne 
mechanizmy, unikając przy tym zakłóceń 
na rynku energii i tworzenia monopoli;

Or. lt

Poprawka 113
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że ułatwienie 
mikrogeneracji może pozwolić 
konsumentom na sprawowanie większej 
kontroli nad zużyciem energii i 
zmniejszenie ubóstwa energetycznego; 
apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na 
najemców, których często odstrasza się od 
wytwarzania własnej energii;

Or. en

Poprawka 114
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
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konkurencyjnego, łatwego w zarządzaniu i 
przejrzystego rynku energii, 
dostarczającego wszystkim odbiorcom 
energii w UE bezpiecznej, zrównoważonej, 
dostępnej cenowo i niezawodnej energii;

konkurencyjnego, łatwego w zarządzaniu i 
przejrzystego rynku energii, 
dostarczającego wszystkim odbiorcom 
energii w UE bezpiecznej, zrównoważonej, 
dostępnej cenowo i niezawodnej energii; 
w kontekście ram polityki w zakresie 
klimatu i energii do 2030 r. apeluje do UE 
o rozważenie ustanowienia celu w 
odniesieniu do europejskiego 
konkurencyjnego poziomu cen energii, 
który będzie musiał zostać osiągnięty w 
określonym terminie, począwszy od 
obniżenia europejskich cen energii o 20% 
do roku 2020;

Or. en

Poprawka 115
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
konkurencyjnego, łatwego w zarządzaniu i 
przejrzystego rynku energii, 
dostarczającego wszystkim odbiorcom 
energii w UE bezpiecznej, zrównoważonej, 
dostępnej cenowo i niezawodnej energii;

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
konkurencyjnego, łatwego w zarządzaniu i 
przejrzystego rynku energii, 
dostarczającego wszystkim obecnym i 
przyszłym odbiorcom energii w UE
bezpiecznego, zrównoważonego, 
przystępnego, niezawodnego i 
uwzględniającego interesy przyszłych 
pokoleń źródła energii;

Or. fr

Poprawka 116
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
konkurencyjnego, łatwego w zarządzaniu i 
przejrzystego rynku energii, 
dostarczającego wszystkim odbiorcom 
energii w UE bezpiecznej, zrównoważonej, 
dostępnej cenowo i niezawodnej energii;

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
konkurencyjnego, łatwego w zarządzaniu i 
przejrzystego rynku energii, oferującego 
rzeczywisty wybór i konkurencyjne ceny 
konsumentom oraz dostarczającego 
wszystkim odbiorcom energii w UE 
bezpiecznej, zrównoważonej, dostępnej 
cenowo i niezawodnej energii;

Or. en

Poprawka 117
Roberta Angelilli, Giovanni La Via

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do promowania polityki i 
inicjatyw mających na celu wspieranie 
konkurencyjności systemu
przemysłowego, takich jak zachęty i 
rabaty dla energochłonnych 
przedsiębiorstw i energii odnawialnej; 
ponadto przypomina, że nie należy 
pozyskiwać takich zasobów poprzez 
zwiększenie kosztów dla użytkowników, a 
przede wszystkim dla rodzin i małych 
przedsiębiorstw;

Or. it

Poprawka 118
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że zwiększona produkcja i 
przesył energii ze źródeł odnawialnych 
przyczyniły się do obniżenia cen 
hurtowych; domaga się, aby przełożyło się 
to na korzyści dla odbiorców;

Or. de

Poprawka 119
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla potencjał uczestnictwa 
obywateli w projektach i spółdzielniach na 
rzecz produkcji i efektywnego 
wykorzystania zrównoważonej energii;

Or. en

Poprawka 120
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zauważa, że rewolucja związana z 
gazem łupkowym w USA zmniejszyła 
emisje CO2, jednocześnie dając 
przemysłowi USA znaczną przewagę 
konkurencyjną;

Or. en
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Poprawka 121
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. wzywa państwa członkowskie do 
wstrzymania bezpośrednich i pośrednich 
dotacji na energię pochodzącą ze źródeł 
kopalnych, które powstrzymują stworzenie 
równych warunków konkurencji pomiędzy 
technologiami, oraz do pełnej 
internalizacji kosztów zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 122
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Nagłówek 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Konkurencyjny rynek

Or. en

Poprawka 123
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że bez prawdziwej konkurencji 
między producentami energii i 
dostawcami wszystkie starania na rzecz 
utworzenia wewnętrznego rynku energii 
mogą okazać się bezowocne i mało 
korzystne dla konsumentów;
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Or. en

Poprawka 124
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. w tym kontekście zwraca uwagę na 
zewnętrzny wymiar rynku energii, który 
ma za zadanie ułatwić wszystkim 
państwom członkowskich uzyskanie 
dostępu do zróżnicowanych źródeł energii, 
a w szczególności gazu; apeluje o ścisłe 
stosowanie zasady rozdziału i innych 
przepisów trzeciego pakietu 
energetycznego w stosunku do dostawców 
zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 125
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. uważa, że mechanizm ustalania cen 
gazu oparty na indeksacji ropy jest 
przestarzały i prowadzi do zakłóceń rynku, 
ponieważ cena gazu zazwyczaj nie 
odpowiada popytowi na gaz; w związku z 
tym wzywa zarówno UE, jak i krajowe 
organy ustawodawcze i regulacyjne do 
wspierania zmiany mechanizmu ustalania 
cen gazu z indeksacji ropy na bardziej 
elastyczne alternatywy, takie jak 
mechanizm cenowy oparty na centrum 
handlu gazem, przy jednoczesnym 
poszanowaniu swobody wymiany 
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handlowej;

Or. en

Poprawka 126
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7d. zwraca uwagę na zwiększającą się rolę 
centrów handlu gazem i wspiera ich 
rozwój przy tworzeniu uczciwej 
konkurencji na rynku energii;

Or. en

Poprawka 127
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wewnętrzny rynek energii 
nie zaspokaja potrzeb ani oczekiwań 
odbiorców, ponieważ nadal są oni 
narażeni na wysokie ceny, ograniczony 
wybór dostawców, ogólnie niską jakość 
usług i trudności przy zmianie dostawcy;
dlatego podkreśla potrzebę budowania 
rynku bardziej przyjaznego 
użytkownikom;

skreślony

Or. fr

Poprawka 128
Herbert Reul
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wewnętrzny rynek energii 
nie zaspokaja potrzeb ani oczekiwań 
odbiorców, ponieważ nadal są oni narażeni 
na wysokie ceny, ograniczony wybór 
dostawców, ogólnie niską jakość usług i 
trudności przy zmianie dostawcy; dlatego 
podkreśla potrzebę budowania rynku 
bardziej przyjaznego użytkownikom;

8. podkreśla, że wewnętrzny rynek energii 
jeszcze nie wszędzie zaspokaja wszystkie 
potrzeby i oczekiwania odbiorców, 
ponieważ często są oni narażeni, częściowo 
z powodu wprowadzanych na szczeblu 
krajowym obciążeń lub niewdrożenia 
trzeciego pakietu w sprawie wewnętrznego
rynku energii, na wysokie ceny, nierzadko 
ograniczony wybór dostawców, nie zawsze 
odpowiednią jakość usług i trudności przy 
zmianie dostawcy; dlatego podkreśla 
potrzebę budowania rynku bardziej 
przyjaznego użytkownikom;

Or. de

Poprawka 129
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wewnętrzny rynek energii 
nie zaspokaja potrzeb ani oczekiwań 
odbiorców, ponieważ nadal są oni narażeni 
na wysokie ceny, ograniczony wybór 
dostawców, ogólnie niską jakość usług i 
trudności przy zmianie dostawcy; dlatego 
podkreśla potrzebę budowania rynku 
bardziej przyjaznego użytkownikom;

8. podkreśla, że wewnętrzny rynek energii 
nie zaspokaja potrzeb ani oczekiwań 
odbiorców, ponieważ mimo postępów w 
ostatnich latach nadal w niektórych 
częściach Europy, ze względu na 
nieodpowiednie wdrożenie trzeciego 
pakietu energetycznego i brak 
ograniczonej konkurencji na rynku 
wyższego szczebla, są oni narażeni na 
wysokie ceny, ograniczony wybór 
dostawców, ogólnie niską jakość usług i 
trudności przy zmianie dostawcy; dlatego 
podkreśla potrzebę budowania w całej 
Europie rynku bardziej przyjaznego 
użytkownikom;

Or. en
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Poprawka 130
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wewnętrzny rynek energii 
nie zaspokaja potrzeb ani oczekiwań 
odbiorców, ponieważ nadal są oni narażeni 
na wysokie ceny, ograniczony wybór 
dostawców, ogólnie niską jakość usług i 
trudności przy zmianie dostawcy; dlatego 
podkreśla potrzebę budowania rynku 
bardziej przyjaznego użytkownikom;

8. podkreśla, że wewnętrzny rynek energii 
nie został jeszcze utworzony i że krajowe 
rynki energii nie zaspokajają potrzeb ani 
oczekiwań odbiorców, ponieważ nadal są 
oni narażeni na wysokie ceny, ograniczony 
wybór dostawców, ogólnie niską jakość 
usług, słabą ochronę konsumentów i 
trudności przy zmianie dostawcy; dlatego 
podkreśla potrzebę budowania rynku 
bardziej przyjaznego użytkownikom, gdzie 
konsumenci mogą odgrywać aktywną rolę 
i stać się prosumentami na tym rynku;

Or. en

Poprawka 131
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wewnętrzny rynek energii 
nie zaspokaja potrzeb ani oczekiwań 
odbiorców, ponieważ nadal są oni narażeni 
na wysokie ceny, ograniczony wybór 
dostawców, ogólnie niską jakość usług i 
trudności przy zmianie dostawcy; dlatego 
podkreśla potrzebę budowania rynku 
bardziej przyjaznego użytkownikom;

8. podkreśla, że wewnętrzny rynek energii 
nie zaspokaja potrzeb ani oczekiwań 
odbiorców, ponieważ nadal są oni narażeni 
na wysokie ceny, ograniczony wybór 
dostawców i taryf, ogólnie niską jakość 
usług i trudności przy zmianie dostawcy;
dlatego podkreśla potrzebę budowania 
rynku bardziej przyjaznego użytkownikom;
zauważa, że według szacunków Komisji 
odbiorcy mogliby zaoszczędzić 13 mld 
EUR rocznie, gdyby wybierali najtańszą 
dostępną taryfę dla energii elektrycznej;
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Or. de

Poprawka 132
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wewnętrzny rynek energii 
nie zaspokaja potrzeb ani oczekiwań 
odbiorców, ponieważ nadal są oni narażeni 
na wysokie ceny, ograniczony wybór 
dostawców, ogólnie niską jakość usług i 
trudności przy zmianie dostawcy; dlatego 
podkreśla potrzebę budowania rynku 
bardziej przyjaznego użytkownikom;

8. podkreśla, że wewnętrzny rynek energii 
nie zaspokaja potrzeb ani oczekiwań 
odbiorców, ponieważ nadal są oni narażeni 
na wysokie ceny, ograniczony wybór 
dostawców, ogólnie niską jakość usług i 
trudności przy zmianie dostawcy; dlatego 
podkreśla potrzebę budowania rynku 
bardziej przyjaznego użytkownikom; w 
tym kontekście odnotowuje rolę zbiorowej 
zmiany operatora przy wzmocnieniu 
pozycji konsumentów i zapewnieniu 
niższych cen energii;

Or. en

Poprawka 133
Ismail Ertug

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wewnętrzny rynek energii 
nie zaspokaja potrzeb ani oczekiwań 
odbiorców, ponieważ nadal są oni narażeni 
na wysokie ceny, ograniczony wybór 
dostawców, ogólnie niską jakość usług i 
trudności przy zmianie dostawcy; dlatego 
podkreśla potrzebę budowania rynku 
bardziej przyjaznego użytkownikom;

8. podkreśla, że wewnętrzny rynek energii 
nie zaspokaja potrzeb ani oczekiwań 
odbiorców, ponieważ nadal są oni narażeni 
na wysokie ceny, ograniczony wybór 
dostawców, ogólnie niską jakość usług i 
trudności przy zmianie dostawcy; dlatego 
podkreśla potrzebę budowania rynku 
bardziej przyjaznego użytkownikom i 
informowania odbiorców o warunkach 
poszczególnych dostawców w sposób 
umożliwiający ich łatwe porównanie;
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Or. de

Poprawka 134
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wewnętrzny rynek energii 
nie zaspokaja potrzeb ani oczekiwań 
odbiorców, ponieważ nadal są oni narażeni 
na wysokie ceny, ograniczony wybór 
dostawców, ogólnie niską jakość usług i 
trudności przy zmianie dostawcy; dlatego 
podkreśla potrzebę budowania rynku 
bardziej przyjaznego użytkownikom;

8. podkreśla, że wewnętrzny rynek energii 
nie zaspokaja potrzeb ani oczekiwań 
odbiorców, ponieważ nadal są oni narażeni 
na wysokie ceny, ograniczony wybór 
dostawców, ogólnie niską jakość usług i 
trudności przy zmianie dostawcy; dlatego 
podkreśla potrzebę budowania rynku 
bardziej przyjaznego dla konsumenta;

Or. da

Poprawka 135
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że zaradzenie wysokim kosztom 
energii i surowców i złagodzenie tych 
kosztów jest pilnym celem politycznym; 
podkreśla w tym kontekście fakt, że 
efektywność energetyczna i efektywność 
wykorzystania zasobów mogą przynieść 
znaczne oszczędności kosztów 
przemysłowych i wzywa Komisję do 
dalszego badania istniejących możliwości, 
na przykład poprzez promowanie 
tworzenia konsorcjów przedsiębiorstw;

Or. it

Poprawka 136
Zigmantas Balčytis
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że nadal istnieją regiony w 
UE, które są zupełnie odizolowane z 
energetycznego punktu widzenia, a 
jednym z nich jest np. region Morza 
Bałtyckiego, który będzie wymagał 
znacznych inwestycji w infrastrukturę, 
aby połączyć się z europejskimi sieciami 
gazowymi i elektrycznymi, w związku z 
czym niektóre państwa członkowskie nie 
będą mogły wykorzystać alternatywnych 
źródeł energii ani odpowiednich 
wzajemnych połączeń i po 2014 r. będą 
nadal uzależnione od monopolu 
zewnętrznych dostawców energii;

Or. lt

Poprawka 137
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że państwa członkowskie, które 
wprowadziły dostosowane taryfy 
powiązane z kontrolą zużycia i 
dywersyfikacją źródeł energii to państwa, 
które najlepiej radzą sobie ze szczytowym 
zapotrzebowaniem na energię;

Or. fr

Poprawka 138
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8b. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie zupełnie odizolowane z 
energetycznego punktu widzenia, nadal 
płacą wyższe ceny za zasoby energetyczne, 
co stwarza odmienne warunki i 
możliwości konkurencji na rynku Unii 
Europejskiej, a także powoduje różnice 
społeczno-gospodarcze między tymi 
państwami członkowskimi a pozostałymi 
państwami członkowskimi UE;

Or. lt

Poprawka 139
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. uważa, że dążenie niektórych państw 
członkowskich do niepodporządkowania 
się przepisom w dziedzinie środowiska lub 
do ich ograniczenia w przedsięwzięciach 
energetycznych poważnie szkodzi ogólnym 
celom UE;

Or. fr

Poprawka 140
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8c. uważa, że dotacje na działalność 
powodującą zanieczyszczenie, nierówność 
wobec ubezpieczenia, brak rzeczywistych i 
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zasobnych rezerw na rozbiórkę zakładów 
produkcyjnych stanowią przeszkodę dla 
prawidłowego funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii;

Or. fr

Poprawka 141
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
główną przeszkodą w ukończeniu tego 
rynku;

skreślony;

Or. fr

Poprawka 142
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
główną przeszkodą w ukończeniu tego 
rynku;

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
główną przeszkodą w ukończeniu tego 
rynku; podkreśla potrzebę przezwyciężenia 
strukturalnych zakłóceń rynku, jak np. 
istniejące dotacje na paliwa kopalne i 
jądrowe oraz brak przejrzystości rynku; 
apeluje do Komisji o zwiększenie wysiłków 
na rzecz egzekwowania wdrożenia 
trzeciego pakietu energetycznego;

Or. en
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Poprawka 143
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
główną przeszkodą w ukończeniu tego 
rynku;

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
główną przeszkodą w ukończeniu tego 
rynku; uważa, że niezbędna konsolidacja 
rynku wewnętrznego obejmuje 
rozszerzenie infrastruktury przy 
jednoczesnym wdrożeniu przepisów w 
zakresie rynku wewnętrznego i 
egzekwowaniu przepisów dotyczących 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 144
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
główną przeszkodą w ukończeniu tego 
rynku;

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
główną przeszkodą w ukończeniu tego 
rynku; wzywa do zapewnienia wdrożenia 
trzeciego pakietu w sprawie wewnętrznego 
rynku energii we wszystkich państwach 
członkowskich UE za pośrednictwem 
konsekwentnego działania Komisji;

Or. de
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Poprawka 145
András Gyürk, Alajos Mészáros

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
główną przeszkodą w ukończeniu tego 
rynku;

9. przypomina, że obowiązujące przepisy 
UE chronią prawa konsumentów i 
zapewniają solidną podstawę dla 
konkurencyjnego europejskiego rynku 
energii, jednakże brak pełnego wdrożenia 
przepisów dotyczących wewnętrznego 
rynku energii pozostaje główną przeszkodą 
w ukończeniu tego rynku;

Or. en

Poprawka 146
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
główną przeszkodą w ukończeniu tego 
rynku;

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
główną przeszkodą w ukończeniu tego 
rynku, a także fakt, że nie powstały jeszcze 
wzajemne połączenia, które umożliwiłyby 
uzyskanie energii z innych źródeł;

Or. lv

Poprawka 147
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 9



AM\935501PL.doc 71/109 PE510.685v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
główną przeszkodą w ukończeniu tego 
rynku;

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii oraz 
niedostateczne zróżnicowanie dostawców 
energii pozostają głównymi przeszkodami
w ukończeniu tego rynku;

Or. sl

Poprawka 148
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
główną przeszkodą w ukończeniu tego 
rynku;

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii oraz 
niedostateczna dywersyfikacja dostawców
energii pozostają głównymi przeszkodami
w ukończeniu tego rynku;

Or. en

Poprawka 149
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
główną przeszkodą w ukończeniu tego 
rynku;

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii oraz 
istniejące bariery rynkowe pozostają
głównymi przeszkodami w ukończeniu 
tego rynku;



PE510.685v01-00 72/109 AM\935501PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 150
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje
główną przeszkodą w ukończeniu tego 
rynku;

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje
jedną z głównych przeszkód w ukończeniu 
tego rynku;

Or. fr

Poprawka 151
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii pozostaje 
główną przeszkodą w ukończeniu tego 
rynku;

9. jest przekonany, że brak pełnego 
wdrożenia i skutecznej przejrzystości
przepisów dotyczących wewnętrznego 
rynku energii pozostaje główną przeszkodą 
w ukończeniu tego rynku;

Or. en

Poprawka 152
András Gyürk, Alajos Mészáros

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. stwierdza, że projekty dotyczące 
infrastruktury energetycznej cechują się 
dużymi początkowymi kosztami inwestycji 
oraz cyklem użytkowania operacyjnego 
wynoszącym 20-60 lat; przypomina, że 
obecne otoczenie rynkowe jest wysoce 
nieprzewidywalne, dlatego inwestorzy 
niechętnie decydują się na rozwój 
infrastruktury energetycznej; podkreśla, 
że należy wspierać nowe strategie i 
innowacyjne instrumenty, aby zachęcać 
do podejmowania inwestycji 
infrastrukturalnych umożliwiających 
szybkie dostosowanie się do zmieniającego 
się otoczenia; 

Or. en

Poprawka 153
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla potrzebę utworzenia 
zintegrowanych rynków dnia bieżącego i 
rynków bilansujących, ponieważ te formy 
rynkowe mają kluczowe znaczenie dla 
efektywnej integracji dużych ilości 
zróżnicowanych źródeł energii 
odnawialnej i ogólnie racjonalnej pod 
względem kosztów eksploatacji systemu, a 
także tam, gdzie osiągnięcia były 
dotychczas zdecydowanie mniej 
zachęcające, niż w przypadku integracji 
rynków dnia następnego;

Or. en
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Poprawka 154
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. stwierdza, że infrastruktura sieciowa, 
zarządzanie siecią oraz zasady rynkowe są 
dostosowane do możliwości elektrowni na 
paliwa kopalne i elektrowni jądrowych, co 
tworzy niekorzystne warunki konkurencji 
dla nowszych technologii, takich jak 
energia ze źródeł odnawialnych;

Or. de

Poprawka 155
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do pozwolenia na 
korzystanie z finansowania publicznego 
wyłącznie tym państwom członkowskim, 
które w pełni wdrożyły obowiązujące 
przepisy, w tym ramy regulacyjne 
wymagane w ramach trzeciego pakietu 
dotyczącego wewnętrznego rynku energii;

Or. en

Poprawka 156
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. przyznaje, że konkurencja w zakresie 
dostaw energii stanowiła okoliczność 
sprzyjającą obniżce cen energii w krajach, 
w których istnieje wielu dostawców;

Or. lv

Poprawka 157
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. przyjmuje do wiadomości, że na 
rynkach energii nadal w dużej mierze 
panuje brak równowagi pomiędzy
uprawnieniami indywidualnych 
konsumentów a przedsiębiorstw 
energetycznych; podkreśla potrzebę 
dodatkowych narzędzi uprawniających 
konsumentów do prowadzenia negocjacji i 
uzyskania lepszych ofert;

Or. en

Poprawka 158
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
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połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
zarządzania strony popytowej i 
magazynowania oraz eksploatacji 
odnawialnych źródeł energii jest w pełni 
wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych; zauważa w związku z tym, 
że zdecentralizowane dostawy energii 
odnawialnej zmniejszają potrzebę budowy 
nowych linii przesyłowych − a tym samym 
związanych z tym kosztów − ponieważ 
zdecentralizowane technologie, które 
można bezpośrednio zintegrować w 
domach, miastach i oddalonych 
obszarach, są znacznie bliżej 
użytkowników końcowych;

Or. en

Poprawka 159
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu −zwłaszcza 
transgranicznych gazowych i 
elektrycznych linii międzysystemowych, 
dystrybucji i magazynowania energii to 
najważniejsze czynniki dobrze 
zintegrowanego i dobrze połączonego 
rynku energii, gdzie zapewnione są 
dostawy po przystępnych cenach, potencjał 
kogeneracji i wydajności oraz eksploatacji 
odnawialnych i niekonwencjonalnych 
źródeł energii jest w pełni wykorzystany, a 
żadne państwo członkowskie nie pozostaje 
w izolacji od europejskich sieci gazowych i 
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elektrycznych; podkreśla, że inwestycje na 
dużą skalę powinny być realizowane 
równolegle z inwestycjami w sieci 
regionalne lub nawet lokalne, ponieważ 
wytwarzanie energii w coraz większej 
mierze odbywa się na szczeblu 
regionalnym/lokalnym;

Or. en

Poprawka 160
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest 
w pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz − w razie konieczności 
− budowa nowej, stabilnej, inteligentnej i 
elastycznej infrastruktury wytwarzania, 
przesyłu, dystrybucji i magazynowania 
energii to najważniejsze czynniki dobrze 
zintegrowanego i dobrze połączonego 
rynku energii, gdzie zapewnione są 
dostawy po przystępnych cenach, potencjał 
kogeneracji na dużą skalę, odnawialnych 
źródeł energii, wzrostu wydajności,
zarządzania strony popytowej i 
zrównoważonego magazynowania jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych; 

Or. en

Poprawka 161
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

10. podkreśla, że modernizacja i 
rozbudowa na wszystkich poziomach sieci 
istniejącej infrastruktury energetycznej, 
zapewnienie współpracy operatorów 
systemu przesyłowego oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

Or. de

Poprawka 162
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
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elektrycznych; elektrycznych; uważa, że projekty tego 
rodzaju powinny być wspierane z 
funduszy unijnych; zauważa, że unijny 
rynek energetyczny nie zostanie 
ukończony, dopóki systemy elektryczne 
państw bałtyckich nie zostaną 
dostosowane do sieci Europy 
kontynentalnej;

Or. lt

Poprawka 163
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych; przypomina, że synergie 
pomiędzy rozwojem, wdrażaniem i 
utrzymywaniem infrastruktury 
telekomunikacyjnej i energetycznej będą 
odgrywały kluczową rolę w realizacji 
celów Unii Europejskiej w zakresie 
efektywności energetycznej;

Or. en
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Poprawka 164
Algirdas Saudargas

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych; z myślą o realizacji tego 
celu należy poświęcić szczególną uwagę 
dążeniu państw bałtyckich do 
synchronicznego zintegrowania 
bałtyckich systemów energetycznych z 
europejskimi sieciami kontynentalnymi;

Or. en

Poprawka 165
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
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zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

stabilność systemów przesyłowych 
zapewniona jest nawet ponad granicami w 
celu uniknięcia jakichkolwiek 
negatywnych skutków, jak np. 
nieplanowanych przepływów energii, 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

Or. en

Poprawka 166
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowych, 
inteligentnych i elastycznych infrastruktur
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

Or. fr

Poprawka 167
Jolanta Emilia Hibner
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii oraz właściwie 
zdefiniowanej struktury rynku to 
najważniejsze czynniki dobrze 
zintegrowanego i dobrze połączonego 
rynku energii, gdzie zapewnione są 
dostawy po przystępnych cenach, potencjał 
kogeneracji i wydajności oraz eksploatacji 
krajowych odnawialnych i kopalnych 
konwencjonalnych, a także
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

Or. en

Poprawka 168
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych źródeł 
energii jest w pełni wykorzystany, a żadne 
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pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

państwo członkowskie nie pozostaje w 
izolacji od europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

Or. fr

Poprawka 169
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

10. podkreśla, że wzmocnienie i 
modernizacja istniejącej infrastruktury oraz 
budowa nowej, inteligentnej i elastycznej 
infrastruktury wytwarzania, przesyłu, 
dystrybucji i magazynowania energii to 
najważniejsze czynniki dobrze 
zintegrowanego i dobrze połączonego 
rynku energii, gdzie zapewnione są 
dostawy po przystępnych cenach, potencjał 
kogeneracji i wydajności oraz eksploatacji 
odnawialnych, niskoemisyjnych, 
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych 
źródeł energii jest w pełni wykorzystany, a 
żadne państwo członkowskie nie pozostaje 
w izolacji od europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

Or. en

Poprawka 170
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
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inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, połączeń wzajemnych,
przesyłu, dystrybucji i magazynowania 
energii to najważniejsze czynniki dobrze 
zintegrowanego i dobrze połączonego 
rynku energii, gdzie zapewnione są 
dostawy po przystępnych cenach, potencjał 
kogeneracji i wydajności oraz eksploatacji 
odnawialnych źródeł energii jest w pełni 
wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

Or. en

Poprawka 171
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych źródeł 
energii jest w pełni wykorzystany, a żadne 
państwo członkowskie nie pozostaje w 
izolacji od europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

Or. fr

Poprawka 172
Romana Jordan
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii. Rynek taki 
zapewniłby dostawy po przystępnych 
cenach, bez zakłócania rynku, i w pełni 
wykorzystywałby potencjał kogeneracji, 
elastyczności i wydajności oraz 
eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii.
Dzięki temu żadne państwo członkowskie 
nie pozostawałoby w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

Or. sl

Poprawka 173
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych, 
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych 
źródeł energii jest w pełni wykorzystany 
do 2015 r., zgodnie z postanowieniami 
Rady Europejskiej, a żadne państwo 
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elektrycznych; członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

Or. en

Poprawka 174
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych i 
konkurencyjnych cenach, potencjał 
kogeneracji i wydajności oraz eksploatacji 
odnawialnych i niekonwencjonalnych 
źródeł energii jest w pełni wykorzystany, a 
żadne państwo członkowskie nie pozostaje 
w izolacji od europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

Or. en

Poprawka 175
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
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magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
zrównoważonych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

Or. en

Poprawka 176
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji i wydajności 
oraz eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej 
infrastruktury oraz budowa nowej, 
inteligentnej i elastycznej infrastruktury 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 
magazynowania energii to najważniejsze 
czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze 
połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych 
cenach, potencjał kogeneracji, 
elastyczności i wydajności oraz 
eksploatacji odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii jest w 
pełni wykorzystany, a żadne państwo 
członkowskie nie pozostaje w izolacji od 
europejskich sieci gazowych i 
elektrycznych;

Or. en

Poprawka 177
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos
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Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. stwierdza ponadto, że integracja 
odnawialnych źródeł energii będzie 
wymagała rozszerzonej współpracy 
operatorów systemu przesyłowego i 
dystrybucyjnego w celu lepszego 
dostosowania rosnącego udziału 
rozproszonego wytwarzania energii; 
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 178
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przyjmuje z zadowoleniem nacisk, 
jaki Komisja kładzie na to, by przyszłe 
systemy energetyczne Europy 
charakteryzowały się elastycznością;
zauważa, że dla wszystkich ram czasowych 
sprawnie funkcjonujące transgraniczne 
rynki hurtowe stanowią łatwo dostępne 
źródło elastyczności; apeluje o podjęcie 
dalszych starań na rzecz przyszłego 
wdrożenia technologii magazynowania 
energii oraz zdolności reagowania strony 
popytowej, co stanowi dodatkowe źródła 
elastyczności;

Or. en
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Poprawka 179
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uważa, że dopóki odizolowane 
państwa członkowskie nie zostaną 
podłączone do europejskiego systemu 
gazowego i elektrycznego, Komisja 
Europejska powinna na wniosek tych 
państw brać udział w negocjacjach 
dotyczących cen dostaw energii 
prowadzonych z zewnętrznymi 
monopolistami w zakresie dostaw energii, 
np. przy zakupie gazu;

Or. lt

Poprawka 180
Fiona Hall, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że przejrzysty i w pełni 
zintegrowany wewnętrzny rynek energii 
ułatwi bardziej racjonalną pod względem 
kosztów integrację znacznie wyższego 
udziału energii odnawialnej z rynkiem 
energii UE, tym samym przyczyniając się 
do obniżenia ich kosztów i zwiększenia ich 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 181
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. przypomina, że cel państw 
członkowskich polegający na osiągnięciu 
poziomu połączeń międzysystemowych 
energii elektrycznej i gazu wynoszącego 
co najmniej 10% ich zainstalowanych 
mocy produkcyjnych, który został 
uzgodniony przez Radę Europejską w 
2002 i 2007 r., nie został do tej pory 
zrealizowany;

Or. en

Poprawka 182
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zauważa, że społeczna akceptacja 
przy rozbudowie infrastruktury sieciowej 
stanowi istotny warunek i wymaga 
wczesnego, skoordynowanego i 
przejrzystego udziału wszystkich 
zainteresowanych stron;

Or. de

Poprawka 183
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że rozszerzanie sieci 
energetycznych w strategicznych 
obszarach, jak Morze Bałtyckie, ma 
zasadnicze znaczenie dla zwiększenia 
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efektywności zużycia energii i 
zapewnienia dostaw energii do krajów 
UE, które dzisiaj są uzależnione od krajów 
nienależących do Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 184
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. uważa, że efektywność energetyczna 
jest jednym z najbardziej zrównoważonych 
i opłacalnych sposobów na zmniejszenie 
rachunków za energię, zwiększenie 
bezpieczeństwa dostaw, zmniejszenie 
zapotrzebowania na import paliw 
kopalnych oraz unikanie emisji 
dwutlenku węgla; przyznaje, że każdy 
środek wspierający efektywność 
energetyczną musi odpowiadać potrzebom 
konsumentów, być opłacalny i wspierany 
właściwymi zachętami;

Or. en

Poprawka 185
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla potrzebę dalszego rozdziału 
i deregulacji europejskich rynków energii 
w celu zapewnienia konkurencji oraz 
dostaw energii elektrycznej po możliwie 
jak najniższej cenie;
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Or. en

Poprawka 186
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. podkreśla, że zgodnie z ustaleniami 
MAE bardziej energiczne działania w 
zakresie efektywności energetycznej mogą 
zmniejszyć import gazu do UE o jedną 
trzecią do 2035 r., co odpowiada 100 mld 
metrów sześciennych gazu; w związku z 
tym zwraca uwagę na fakt, że nawet 
najbardziej optymistyczne szacunki MAE 
dotyczące produkcji gazu łupkowego w 
UE wynoszą jedynie 77 mld metrów 
sześciennych gazu łupkowego w 2035 r.; 
zaleca dlatego skoncentrowanie wysiłków 
na zintensyfikowaniu działań w zakresie 
efektywności energetycznej, ponieważ 
będą one najlepszym rozwiązaniem z 
perspektywy gospodarczej i 
bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawka 187
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża przekonanie, że należy 
zachęcać do inwestycji w infrastrukturę 
poprzez stabilne i sprzyjające innowacjom 
ramy regulacyjne, uznając że nie można 
tego osiągnąć inaczej niż w oparciu o 

11. wyraża przekonanie, że należy 
zachęcać do inwestycji w infrastrukturę 
poprzez stabilne i sprzyjające innowacjom 
ramy regulacyjne, uznając że choć dużą 
rolę odegrać powinien sektor prywatny, to 
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rynek; jest jednak przekonany, że w 
niektórych przypadkach najważniejsza 
infrastruktura może nie być opłacalna i 
dlatego może wymagać finansowania ze 
środków publicznych;

transformacja infrastrukturalna nie może 
zostać zrealizowana bez środków 
publicznych wspierających kluczowe 
projekty infrastrukturalne, które mogą nie 
być opłacalne; 

Or. en

Poprawka 188
Jens Rohde, Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża przekonanie, że należy 
zachęcać do inwestycji w infrastrukturę 
poprzez stabilne i sprzyjające innowacjom 
ramy regulacyjne, uznając że nie można 
tego osiągnąć inaczej niż w oparciu o 
rynek; jest jednak przekonany, że w 
niektórych przypadkach najważniejsza 
infrastruktura może nie być opłacalna i 
dlatego może wymagać finansowania ze 
środków publicznych;

11. wyraża przekonanie, że należy
zachęcać do inwestycji w infrastrukturę 
poprzez stabilne i sprzyjające innowacjom 
ramy regulacyjne, które − bez zakłócania 
funkcjonowania rynku wewnętrznego − 
pozwalają funduszom emerytalnym i 
inwestorom instytucjonalnym inwestować 
w przesył, uznając że nie można tego 
osiągnąć inaczej niż w oparciu o rynek; jest 
jednak przekonany, że w niektórych 
przypadkach najważniejsza infrastruktura 
może nie być opłacalna i dlatego może 
wymagać finansowania ze środków 
publicznych;

Or. en

Poprawka 189
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża przekonanie, że należy 
zachęcać do inwestycji w infrastrukturę 
poprzez stabilne i sprzyjające innowacjom 

11. wyraża przekonanie, że należy 
zachęcać do inwestycji w infrastrukturę 
poprzez stabilne i sprzyjające w 
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ramy regulacyjne, uznając że nie można 
tego osiągnąć inaczej niż w oparciu o 
rynek; jest jednak przekonany, że w 
niektórych przypadkach najważniejsza 
infrastruktura może nie być opłacalna i
dlatego może wymagać finansowania ze 
środków publicznych;

szczególności innowacjom ramy 
regulacyjne, uznając że nie można tego 
osiągnąć inaczej niż w oparciu o rynek;

Or. fr

Poprawka 190
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża przekonanie, że należy 
zachęcać do inwestycji w infrastrukturę 
poprzez stabilne i sprzyjające innowacjom 
ramy regulacyjne, uznając że nie można 
tego osiągnąć inaczej niż w oparciu o 
rynek; jest jednak przekonany, że w 
niektórych przypadkach najważniejsza 
infrastruktura może nie być opłacalna i 
dlatego może wymagać finansowania ze 
środków publicznych;

11. wyraża przekonanie, że należy 
zachęcać do inwestycji w infrastrukturę 
poprzez stabilne i sprzyjające innowacjom 
ramy regulacyjne, uznając że nie można 
tego osiągnąć inaczej niż w oparciu o 
rynek;

Or. en

Poprawka 191
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża przekonanie, że należy 
zachęcać do inwestycji w infrastrukturę 
poprzez stabilne i sprzyjające innowacjom 
ramy regulacyjne, uznając że nie można 
tego osiągnąć inaczej niż w oparciu o 

11. wyraża przekonanie, że należy 
zachęcać do inwestycji w infrastrukturę 
poprzez stabilne i sprzyjające innowacjom 
ramy regulacyjne, uznając że nie można 
tego osiągnąć inaczej niż w oparciu o 
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rynek; jest jednak przekonany, że w 
niektórych przypadkach najważniejsza 
infrastruktura może nie być opłacalna i 
dlatego może wymagać finansowania ze 
środków publicznych;

rynek; reconnaît cependant que, dans 
certains cas, des infrastructures cruciales 
pourraient ne pas être commercialement 
viables, nécessitant donc un financement 
public; kładzie nacisk na znaczenie 
krytycznej infrastruktury, z 
uwzględnieniem kwestii przenoszenia 
kosztów na konsumentów;

Or. fr

Poprawka 192
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża przekonanie, że należy 
zachęcać do inwestycji w infrastrukturę 
poprzez stabilne i sprzyjające innowacjom 
ramy regulacyjne, uznając że nie można 
tego osiągnąć inaczej niż w oparciu o 
rynek; jest jednak przekonany, że w 
niektórych przypadkach najważniejsza 
infrastruktura może nie być opłacalna i 
dlatego może wymagać finansowania ze 
środków publicznych;

11. wyraża przekonanie, że należy 
zachęcać do inwestycji w infrastrukturę 
poprzez stabilne i sprzyjające innowacjom 
ramy regulacyjne, uznając że nie można 
tego osiągnąć inaczej niż w oparciu o 
rynek; jest jednak przekonany, że w 
niektórych przypadkach najważniejsza 
infrastruktura może nie być opłacalna i 
dlatego może wymagać finansowania ze 
środków publicznych; podkreśla, że 
wszelkie środki publiczne powinny być 
wykorzystywane w taki sposób, aby 
osiągnąć możliwie najlepsze wyniki przy 
możliwie najniższych nakładach;

Or. lv

Poprawka 193
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża przekonanie, że należy 11. wyraża przekonanie, że należy 
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zachęcać do inwestycji w infrastrukturę 
poprzez stabilne i sprzyjające innowacjom 
ramy regulacyjne, uznając że nie można 
tego osiągnąć inaczej niż w oparciu o 
rynek; jest jednak przekonany, że w 
niektórych przypadkach najważniejsza 
infrastruktura może nie być opłacalna i 
dlatego może wymagać finansowania ze 
środków publicznych;

zachęcać do inwestycji w niezbędną 
infrastrukturę poprzez stabilne i 
sprzyjające innowacjom ramy regulacyjne, 
które w odpowiedni sposób wynagradzają 
dokonane i przyszłe inwestycje oraz 
alokują koszty według beneficjentów, 
uznając że nie można tego osiągnąć inaczej 
niż w oparciu o rynek; jest jednak 
przekonany, że w niektórych przypadkach 
najważniejsza infrastruktura może nie być 
opłacalna i dlatego może wymagać 
finansowania ze środków publicznych;

Or. en

Poprawka 194
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża przekonanie, że należy 
zachęcać do inwestycji w infrastrukturę 
poprzez stabilne i sprzyjające innowacjom 
ramy regulacyjne, uznając że nie można 
tego osiągnąć inaczej niż w oparciu o 
rynek; jest jednak przekonany, że w 
niektórych przypadkach najważniejsza 
infrastruktura może nie być opłacalna i 
dlatego może wymagać finansowania ze 
środków publicznych;

11. wyraża przekonanie, że należy 
zachęcać do inwestycji w infrastrukturę 
poprzez stabilne i sprzyjające innowacjom 
ramy regulacyjne; jest jednak przekonany, 
że w niektórych przypadkach 
najważniejsza infrastruktura może nie być 
opłacalna i dlatego może wymagać 
finansowania ze środków publicznych;

Or. fr

Poprawka 195
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża przekonanie, że należy 
zachęcać do inwestycji w infrastrukturę 
poprzez stabilne i sprzyjające innowacjom 
ramy regulacyjne, uznając że nie można 
tego osiągnąć inaczej niż w oparciu o 
rynek; jest jednak przekonany, że w 
niektórych przypadkach najważniejsza 
infrastruktura może nie być opłacalna i 
dlatego może wymagać finansowania ze 
środków publicznych;

11. wyraża przekonanie, że należy 
zachęcać do pilnie potrzebnych na dużą 
skalę inwestycji w infrastrukturę poprzez 
stabilne i sprzyjające inwestycjom oraz 
innowacjom ramy regulacyjne, uznając że 
nie można tego osiągnąć inaczej niż w 
oparciu o rynek; jest jednak przekonany, że 
w niektórych przypadkach najważniejsza 
infrastruktura może nie być opłacalna i 
dlatego może wymagać finansowania ze 
środków publicznych;

Or. en

Poprawka 196
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża przekonanie, że należy 
zachęcać do inwestycji w infrastrukturę 
poprzez stabilne i sprzyjające innowacjom 
ramy regulacyjne, uznając że nie można 
tego osiągnąć inaczej niż w oparciu o 
rynek; jest jednak przekonany, że w 
niektórych przypadkach najważniejsza 
infrastruktura może nie być opłacalna i 
dlatego może wymagać finansowania ze 
środków publicznych;

11. wyraża przekonanie, że należy 
zachęcać do inwestycji w infrastrukturę 
poprzez stabilne, sprzyjające innowacjom i 
przewidywalne ramy regulacyjne, uznając 
że nie można tego osiągnąć inaczej niż w 
oparciu o rynek; jest jednak przekonany, że 
w niektórych przypadkach najważniejsza 
infrastruktura może nie być opłacalna i 
dlatego może wymagać finansowania ze 
środków publicznych;

Or. en

Poprawka 197
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11a. uznaje jednak, że w niektórych 
przypadkach infrastruktura może nie być 
opłacalna jedynie w kryteriach rynkowych 
i dlatego może wymagać finansowania ze 
środków publicznych; proponuje zbadanie 
europejskiego funduszu inwestującego w 
sieci energetyczne, który dostarczałby 
takiego finansowania za środków 
publicznych i byłby zasilany obowiązkową 
opłatą europejską pobieraną od zużycia 
energii na terytorium Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 198
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zauważa, że zdecentralizowana 
produkcja energii odnawialnej, w postaci 
spółdzielni zrzeszających obywateli 
wspólnie inwestujących w produkcję i 
dostawy energii odnawialnej, może w ich 
okolicy obniżyć ceny za energię ponoszone 
przez obywateli, zwiększyć poparcie dla 
energii odnawialnej i zapewnić niezbędne 
inwestycje;

Or. nl

Poprawka 199
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla w związku z tym rolę 
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instrumentu „Łącząc Europę” i ubolewa, 
że jego budżet w części „Energia” jest 
niższy w stosunku do propozycji Komisji 
Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 200
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że brak otwartego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury przesyłowej ciągle 
powstrzymuje nowe podmioty przed 
konkurowaniem na rynku na równych 
zasadach z dominującymi 
przedsiębiorstwami;

12. zauważa, że pomimo istotnych 
postępów osiągniętych w zakresie 
liberalizacji rynku, nadal ważną kwestią 
pozostaje zapewnienie powszechnego
otwartego i niedyskryminacyjnego dostępu 
do infrastruktury przesyłowej w celu 
uniknięcia powstrzymywania nowych 
podmiotów przed konkurowaniem na rynku 
na równych zasadach z dominującymi 
przedsiębiorstwami; 

Or. en

Poprawka 201
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że brak otwartego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury przesyłowej ciągle 
powstrzymuje nowe podmioty przed 
konkurowaniem na rynku na równych 
zasadach z dominującymi 
przedsiębiorstwami;

12. zauważa, że brak otwartego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury przesyłowej ciągle 
powstrzymuje nowe podmioty przed 
konkurowaniem na rynku na równych 
zasadach z dominującymi 
przedsiębiorstwami; podkreśla w związku z 
tym, że przepisy trzeciego pakietu 
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energetycznego powinny być stosowane w 
pełnym zakresie w stosunku do 
przedsiębiorstw europejskich i 
zagranicznych; uważa, że należy 
ograniczyć wszelkie przyznane przez 
Komisję odstępstwa od tych przepisów w 
zakresie i czasie ich stosowania oraz że 
powinny one podlegać przeglądowi 
Parlamentu i Komisji; 

Or. en

Poprawka 202
Fiona Hall, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że brak otwartego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury przesyłowej ciągle 
powstrzymuje nowe podmioty przed 
konkurowaniem na rynku na równych 
zasadach z dominującymi 
przedsiębiorstwami;

12. zauważa, że brak otwartego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury przesyłowej ciągle 
powstrzymuje nowe podmioty przed 
konkurowaniem na rynku na równych 
zasadach z dominującymi 
przedsiębiorstwami; podkreśla potrzebę 
zajęcia się strukturalnymi zakłóceniami 
rynku, jak np. regulowanie cen, 
koncentracja rynku, dotacje na paliwa 
kopalne i jądrowe oraz brak przejrzystości 
rynku;

Or. en

Poprawka 203
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że brak otwartego i 12. zauważa, że brak otwartego i 
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niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury przesyłowej ciągle 
powstrzymuje nowe podmioty przed 
konkurowaniem na rynku na równych 
zasadach z dominującymi 
przedsiębiorstwami;

niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury przesyłowej ciągle 
powstrzymuje nowe podmioty przed 
konkurowaniem na rynku na równych 
zasadach z dominującymi 
przedsiębiorstwami oraz prowadzi do 
wysokiego poziomu koncentracji 
mającego miejsce w szeregu państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 204
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że brak otwartego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury przesyłowej ciągle 
powstrzymuje nowe podmioty przed 
konkurowaniem na rynku na równych 
zasadach z dominującymi 
przedsiębiorstwami;

12. zauważa, że brak otwartego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury przesyłowej ciągle w 
niektórych przypadkach powstrzymuje 
nowe podmioty oraz bardzo małych 
producentów i autoproducentów 
dysponujących nadwyżkami przed 
podłączeniem się do sieci lub przed 
konkurowaniem na rynku na równych 
zasadach z dominującymi 
przedsiębiorstwami;

Or. fr

Poprawka 205
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że brak otwartego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury przesyłowej ciągle 
powstrzymuje nowe podmioty przed 

12. zauważa, że brak otwartego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury przesyłowej ciągle 
powstrzymuje już obecne, lecz szczególnie
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konkurowaniem na rynku na równych 
zasadach z dominującymi 
przedsiębiorstwami;

nowe podmioty przed konkurowaniem na 
rynku na równych zasadach z 
dominującymi przedsiębiorstwami;

Or. en

Poprawka 206
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że brak otwartego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury przesyłowej ciągle 
powstrzymuje nowe podmioty przed 
konkurowaniem na rynku na równych 
zasadach z dominującymi 
przedsiębiorstwami;

12. zauważa, że w niektórych krajach brak 
otwartego i niedyskryminacyjnego dostępu 
do infrastruktury przesyłowej ciągle 
powstrzymuje nowe podmioty przed 
konkurowaniem na rynku na równych 
zasadach z dominującymi 
przedsiębiorstwami;

Or. en

Poprawka 207
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że brak przejrzystości i 
występowanie antykonkurencyjnych 
praktyk na hurtowych rynkach energii 
podważa zaufanie klientów; uważa, że 
istnieje pilna potrzeba zrozumienia 
powstawania kosztów na rynkach 
hurtowych, a także ich wpływu na 
rachunki konsumentów; w związku z tym 
wzywa Komisję do przedstawienia 
konkretnych propozycji do końca 2014 r.
dotyczących sposobu na przezwyciężenie 
tych niedoskonałości, np. poprzez 
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bezpośrednie powiązanie poziomu cen 
rynku spot i cen detalicznych;

Or. en

Poprawka 208
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. przypomina, że aby zapobiec 
ograniczaniu otwarcia rynku przez 
podmioty posiadające pozycję 
dominującą, ważne jest umożliwienie 
rozwoju nowych modeli biznesowych, na 
przykład zapewnienie możliwości 
zawierania umów jednocześnie z kilkoma 
dostawcami;

Or. en

Poprawka 209
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla znaczenie zwiększonych 
zdolności magazynowania w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw na 
wewnętrznym rynku energii; uważa, że 
magazynowanie za pomocą zbiorników 
pompowych musi odegrać istotną rolę w 
magazynowaniu energii elektrycznej;

Or. en
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Poprawka 210
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję Europejską do wzmożenia 
wysiłków na rzecz zwiększenia 
konkurencyjności rynku gazu, np. poprzez 
ściślejszą integrację krajowych rynków 
gazu za pomocą łączenia, zwiększenia 
krótkoterminowych transakcji gazem i 
produktami gazowymi, transgraniczne 
połączenie rynków krajowych w obszary 
handlu, np. za pomocą wspólnych 
przepisów, transgraniczny dostęp do 
magazynowania i innej odpowiedniej 
infrastruktury, mniejsze koszty stałe w 
taryfach sieciowych oraz poprzez ścisłe 
stosowanie unijnego prawa konkurencji w 
stosunku do długoterminowych umów o 
dostawę gazu;

Or. en

Poprawka 211
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że stabilne ramy regulacyjne 
– dla producentów, organów 
regulacyjnych, operatorów sieci, 
dostawców energii, dostawców usług 
powiązanych z popytem oraz, co 
najważniejsze, odbiorców końcowych i 
prosumentów – są bardzo ważne dla 
dobrego funkcjonowania rynku 

13. zauważa, że stabilne ramy regulacyjne 
– dla producentów, organów 
regulacyjnych, operatorów sieci, 
dostawców energii, dostawców usług 
powiązanych z popytem oraz, co 
najważniejsze, odbiorców końcowych i 
prosumentów – są bardzo ważne dla 
dobrego funkcjonowania rynku 
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wewnętrznego i przyciągania 
długoterminowych inwestycji w rozwój 
infrastruktury; podkreśla, że rozwój 
kodeksów i zasad sieci powinien 
prowadzić do harmonizacji procedur i 
interoperacyjności;

wewnętrznego i przyciągania 
długoterminowych inwestycji w rozwój 
infrastruktury; 

Or. en

Poprawka 212
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że stabilne ramy regulacyjne 
– dla producentów, organów 
regulacyjnych, operatorów sieci, 
dostawców energii, dostawców usług 
powiązanych z popytem oraz, co 
najważniejsze, odbiorców końcowych i 
prosumentów – są bardzo ważne dla 
dobrego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i przyciągania 
długoterminowych inwestycji w rozwój 
infrastruktury; podkreśla, że rozwój 
kodeksów i zasad sieci powinien 
prowadzić do harmonizacji procedur i 
interoperacyjności;

13. zauważa, że stabilne ramy regulacyjne 
– dla producentów, organów 
regulacyjnych, operatorów sieci, 
dostawców energii, dostawców usług 
powiązanych z popytem oraz, co 
najważniejsze, odbiorców końcowych i 
prosumentów – są bardzo ważne dla 
dobrego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i przyciągania 
długoterminowych inwestycji w rozwój 
infrastruktury; podkreśla, że rozwój 
kodeksów sieci obejmujących rozsądne, 
niedyskryminacyjne i racjonalne zasady 
powinien prowadzić do harmonizacji 
zarządzania siecią, struktury rynku i 
interoperacyjności;

Or. en

Poprawka 213
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że stabilne ramy regulacyjne 
– dla producentów, organów 
regulacyjnych, operatorów sieci, 
dostawców energii, dostawców usług 
powiązanych z popytem oraz, co 
najważniejsze, odbiorców końcowych i 
prosumentów – są bardzo ważne dla 
dobrego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i przyciągania 
długoterminowych inwestycji w rozwój 
infrastruktury; podkreśla, że rozwój 
kodeksów i zasad sieci powinien 
prowadzić do harmonizacji procedur i 
interoperacyjności;

13. zauważa, że stabilne ramy regulacyjne 
– dla producentów, organów 
regulacyjnych, operatorów sieci, 
dostawców energii, dostawców usług 
powiązanych z popytem oraz, co 
najważniejsze, odbiorców końcowych i 
prosumentów – są bardzo ważne dla 
dobrego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i przyciągania 
długoterminowych inwestycji w rozwój 
infrastruktury; podkreśla, że rozwój 
kodeksów i zasad sieci powinien 
prowadzić do harmonizacji procedur i 
interoperacyjności; podkreśla, że istotne 
jest, by umowy dotyczące rozdziału sieci 
przesyłowych oraz produkcji i dostaw, w 
tym umowy w sprawie niezależnej pozycji 
organów regulacyjnych energetyki oraz 
wymogi dotyczące ochrony konsumentów, 
były respektowane w całej UE; z tego 
względu podkreśla konieczność 
wspierania i dalszego rozwoju roli Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki, szczególnie jej kompetencji w 
zakresie kontroli krajowych decyzji 
regulacyjnych oraz rozstrzygania sporów;

Or. en

Poprawka 214
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że stabilne ramy regulacyjne 
– dla producentów, organów 
regulacyjnych, operatorów sieci, 
dostawców energii, dostawców usług 
powiązanych z popytem oraz, co 
najważniejsze, odbiorców końcowych i 

13. zauważa, że stabilne polityczne ramy 
regulacyjne – dla producentów, organów 
regulacyjnych, operatorów sieci, 
dostawców energii, dostawców usług 
powiązanych z popytem oraz, co 
najważniejsze, odbiorców końcowych i 
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prosumentów – są bardzo ważne dla 
dobrego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i przyciągania 
długoterminowych inwestycji w rozwój 
infrastruktury; podkreśla, że rozwój 
kodeksów i zasad sieci powinien 
prowadzić do harmonizacji procedur i 
interoperacyjności;

prosumentów – są bardzo ważne dla 
dobrego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i przyciągania 
długoterminowych inwestycji w rozwój 
infrastruktury; podkreśla, że rozwój 
kodeksów i zasad sieci powinien 
prowadzić do harmonizacji procedur i 
interoperacyjności; ponadto uważa, że 
obok egzekwowania należy też zapewnić 
ich funkcjonalność i skuteczność;

Or. de

Poprawka 215
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że stabilne ramy regulacyjne 
– dla producentów, organów 
regulacyjnych, operatorów sieci, 
dostawców energii, dostawców usług 
powiązanych z popytem oraz, co 
najważniejsze, odbiorców końcowych i 
prosumentów – są bardzo ważne dla 
dobrego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i przyciągania 
długoterminowych inwestycji w rozwój 
infrastruktury; podkreśla, że rozwój 
kodeksów i zasad sieci powinien 
prowadzić do harmonizacji procedur i 
interoperacyjności;

13. zauważa, że stabilne ramy regulacyjne 
– dla producentów, organów 
regulacyjnych, operatorów sieci, 
dostawców energii, dostawców usług 
powiązanych z popytem oraz, co 
najważniejsze, odbiorców końcowych i 
prosumentów – są bardzo ważne dla 
dobrego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i przyciągania 
długoterminowych inwestycji w rozwój 
infrastruktury; podkreśla, że rozwój 
kodeksów i zasad sieci powinien 
prowadzić do harmonizacji procedur i 
interoperacyjności, co może nastąpić 
jedynie wtedy, gdy będą one stale 
dostosowywane do nowych warunków 
rynkowych;

Or. en

Poprawka 216
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos
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Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uwydatnia znaczenie zintegrowanych 
rynków dnia bieżącego i rynków 
bilansujących oraz podkreśla, że − 
ponieważ aktualne wyniki w integracji 
rynków dnia następnego są obiecujące − 
należy podjąć dalsze kroki w celu 
umożliwienia szerszego krajowego 
wykorzystania i europejskiej integracji 
rynków dnia bieżącego i rynków 
bilansujących, bowiem te formy rynkowe 
mają kluczowe znaczenie dla efektywnej 
integracji dużych ilości zróżnicowanych 
źródeł energii odnawialnej i ogólnie 
racjonalnej pod względem kosztów 
eksploatacji systemu;

Or. en

Poprawka 217
András Gyürk, Alajos Mészáros

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. przyjmuje do wiadomości, że rosnąca 
produkcja energii odnawialnej bez 
rozwoju niezbędnej infrastruktury może 
prowadzić do nieskoordynowanych 
transgranicznych przepływów pętlowych, 
a tym samym nieoptymalnych cen energii; 
podkreśla, że należy utrzymać 
elastyczność infrastruktury wytwarzania i 
przesyłu w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw energii i 
przystępnych cen;

Or. en
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Poprawka 218
András Gyürk, Alajos Mészáros

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. apeluje do państw członkowskich o 
wysokiej produkcji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych o przyspieszenie 
rozwoju swych wewnętrznych sieci
energetycznych niezbędnych do radzenia 
sobie ze zwiększonym poziomem produkcji 
energii odnawialnej; zauważa, że rozwój 
wymaganej infrastruktury w tych krajach 
może zająć szereg lat; z tego względu 
zwraca się do Komisji o opracowanie 
mechanizmu udostępniającego państwom 
członkowskim dotkniętym przez przepływy 
pętlowe sprawiedliwą rekompensatę za ich 
straty do czasu ukończenia niezbędnych 
inwestycji;

Or. en


