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Poprawka 219
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, 
że ponownie podejmowane są pewne 
działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie 
stosują krajowe mechanizmy
wynagradzania zdolności wytwórczych
bez pełnego wykorzystania potencjału 
rozwiązań transgranicznych, tym samym 
ingerując w strukturę rynku i zakłócając 
ją;

14. zauważa, że rynek energetyczny sam w 
sobie może nie mieć wystarczającej 
zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw i że ze względu na nowe zjawiska, 
takie jak wzrost obciążenia szczytowego 
lub ogromny udział produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych, charakteryzującej 
się brakiem ciągłości, potrzebne będą
pewne dodatkowe działania na szczeblu 
krajowym, aby zapewnić bezpieczeństwo
dostaw, gdy państwa członkowskie
stosowały lub stosują krajowe mechanizmy 
zdolności wytwórczych;

Or. en

Poprawka 220
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, 
że ponownie podejmowane są pewne 
działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie 
stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych bez 
pełnego wykorzystania potencjału 
rozwiązań transgranicznych, tym samym 
ingerując w strukturę rynku i zakłócając 

14. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie już stosują lub zamierzają 
stosować krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych, 
aby zapewnić dostawy energii 
elektrycznej; chociaż takie mechanizmy są 
niezbędne przy obecności elementów 
mogących zakłócić skuteczne 
funkcjonowanie rynków tylko 
energetycznych, należy przyjąć lepiej 
skoordynowane podejście na szczeblu UE, 
aby zapewnić ich konieczność,
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ją; skuteczność, przejrzystość i 
niedyskryminacyjny charakter;

Or. en

Poprawka 221
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że 
ponownie podejmowane są pewne 
działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie 
stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych bez
pełnego wykorzystania potencjału
rozwiązań transgranicznych, tym samym 
ingerując w strukturę rynku i zakłócając ją;

14. zauważa z zaniepokojeniem, że 
ponownie podejmowane są pewne 
działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie 
stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych bez
należytego zbadania wszystkich możliwych
rozwiązań alternatywnych, w 
szczególności w zakresie elastyczności 
zasobów – takich jak zarządzanie 
popytem, magazynowanie i wzajemne 
połączenie fizyczne – tym samym 
ingerując w strukturę rynku i zakłócając ją, 
a także tworząc ewentualne efekty 
blokady;

Or. en

Poprawka 222
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że 
ponownie podejmowane są pewne 

14. zauważa, że pomimo uwzględnienia 
potencjału zawartego w rozwiązaniach 
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działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie 
stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych bez 
pełnego wykorzystania potencjału 
rozwiązań transgranicznych, tym samym 
ingerując w strukturę rynku i zakłócając 
ją;

transgranicznych niektóre państwa 
członkowskie wprowadzają krajowe 
mechanizmy wynagradzania zdolności 
wytwórczych w celu zabezpieczenia 
dostaw energii elektrycznej; uważa, że 
mechanizmy te muszą być neutralne z 
punktu widzenia technologicznego, 
budżetowego i konkurencji; 

Or. fr

Poprawka 223
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że 
ponownie podejmowane są pewne 
działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie
stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych bez 
pełnego wykorzystania potencjału
rozwiązań transgranicznych, tym samym 
ingerując w strukturę rynku i zakłócając 
ją;

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że 
ponownie podejmowane są pewne 
działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii; uznaje, że
państwa członkowskie mogą wprowadzać
mechanizmy wynagradzania zdolności 
wytwórczych, pod warunkiem że mają one 
na celu promowanie odnawialnych lub 
niskoemisyjnych źródeł energii i że 
jednocześnie w maksymalny sposób 
wykorzystuje się potencjał rozwiązań 
transgranicznych;

Or. nl

Poprawka 224
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że 
ponownie podejmowane są pewne 
działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie 
stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych bez 
pełnego wykorzystania potencjału 
rozwiązań transgranicznych, tym samym 
ingerując w strukturę rynku i zakłócając ją;

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że 
ponownie podejmowane są pewne 
działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, aby 
doprowadzić do zamknięcia pojedynczych 
technologii w granicach kraju,
szczególnie w odniesieniu do wysiłków 
zmierzających do zabezpieczenia dostaw 
energii elektrycznej, gdy państwa 
członkowskie stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych,
które są niezgodne z zasadami wspólnego 
rynku i konkurencji, tym samym ingerując 
w strukturę rynku hurtowego i zakłócając 
ją; wzywa Komisję, aby w trybie pilnym 
przedstawiła dogłębną analizę dotyczącą 
stosowności regionalnego systemu oraz 
ewentualnego negatywnego wpływu 
krajowych mechanizmów wynagradzania 
zdolności wytwórczych na tworzenie 
wewnętrznego rynku energii;

Or. en

Poprawka 225
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że 
ponownie podejmowane są pewne 
działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie 
stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych bez 
pełnego wykorzystania potencjału 
rozwiązań transgranicznych, tym samym 

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że 
ponownie podejmowane są pewne 
działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie 
stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych bez 
pełnego wykorzystania potencjału 
rozwiązań transgranicznych lub 
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ingerując w strukturę rynku i zakłócając ją; koordynacji na szczeblu UE, tym samym 
ingerując w strukturę rynku i zakłócając ją;
dodaje, że coraz bardziej potrzebne są 
stabilne ramy polityczne w celu 
gospodarczego zabezpieczenia tych 
zdolności oraz dostosowana struktura 
dostaw energii;  domaga się modelu rynku 
energii ukierunkowanego na 
długoterminowe cele polityki 
energetycznej i klimatycznej, który 
umożliwia integrację technologii w 
dziedzinie energii odnawialnej i pełny 
rozwój wewnętrznego rynku energii;

Or. de

Poprawka 226
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że 
ponownie podejmowane są pewne 
działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie 
stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych bez 
pełnego wykorzystania potencjału 
rozwiązań transgranicznych, tym samym 
ingerując w strukturę rynku i zakłócając ją;

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że 
ponownie podejmowane są pewne 
działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie 
stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych bez 
pełnego wykorzystania potencjału 
rozwiązań transgranicznych, tym samym 
ingerując w strukturę rynku i zakłócając ją;
w związku z tym, chociaż nie wyklucza 
takich mechanizmów, zwraca się do 
państw członkowskich, aby 
współpracowały z Komisją nad przyjęciem 
ogólnounijnych wytycznych w sprawie 
sposobu stosowania mechanizmów 
wynagradzania zdolności wytwórczych, 
jeżeli zajdzie taka potrzeba, aby 
zminimalizować zakłócenia na rynku 
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wewnętrznym;  

Or. en

Poprawka 227
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że 
ponownie podejmowane są pewne 
działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie 
stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych bez 
pełnego wykorzystania potencjału 
rozwiązań transgranicznych, tym samym 
ingerując w strukturę rynku i zakłócając ją;

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że 
ponownie podejmowane są pewne 
działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie 
stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych bez 
pełnego wykorzystania potencjału 
rozwiązań transgranicznych, tym samym 
ingerując w strukturę rynku i zakłócając ją;
uważa, że istnieje ryzyko, że jeżeli krajowe 
mechanizmy wynagradzania zdolności
wytwórczych nie będą stosowane w 
skoordynowany sposób w całej UE, mogą 
one jeszcze bardziej rozbić europejski 
rynek energii, utrudniając de facto import 
energii;

Or. en

Poprawka 228
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że 
ponownie podejmowane są pewne 

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że 
ponownie podejmowane są pewne 
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działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie 
stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych bez 
pełnego wykorzystania potencjału 
rozwiązań transgranicznych, tym samym 
ingerując w strukturę rynku i zakłócając ją;

działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie 
stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych bez 
pełnego wykorzystania potencjału 
rozwiązań transgranicznych, tym samym 
ingerując w strukturę rynku i zakłócając ją, 
w szczególności również w sąsiednich 
krajach, i przez co istnieje groźba izolacji 
rynków krajowych;

Or. de

Poprawka 229
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że 
ponownie podejmowane są pewne 
działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie 
stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych bez 
pełnego wykorzystania potencjału 
rozwiązań transgranicznych, tym samym 
ingerując w strukturę rynku i zakłócając ją;

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że 
ponownie podejmowane są pewne 
działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie 
stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych bez 
pełnego wykorzystania potencjału 
rozwiązań transgranicznych, tym samym 
ingerując w strukturę rynku i zakłócając ją;
wzywa zatem państwa członkowskie do 
powstrzymania się od [podejmowania 
takich decyzji;

Or. sl

Poprawka 230
Jerzy Buzek
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że 
ponownie podejmowane są pewne 
działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie 
stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych bez 
pełnego wykorzystania potencjału 
rozwiązań transgranicznych, tym samym 
ingerując w strukturę rynku i zakłócając ją;

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że 
ponownie podejmowane są pewne 
działania krajowe mające na celu 
wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w 
odniesieniu do wysiłków zmierzających do 
zabezpieczenia dostaw gazu i energii 
elektrycznej, gdy państwa członkowskie 
stosują krajowe mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych bez 
pełnego wykorzystania potencjału 
rozwiązań transgranicznych, tym samym 
ingerując w strukturę rynku i zakłócając ją;

Or. en

Poprawka 231
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14 a. ubolewa nad faktem, że do tej pory 
nie zastosowano mechanizmów 
współpracy wprowadzonych dyrektywą 
2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych; powołuje się na ustalenia 
Komisji, według których lepsze 
wykorzystywanie istniejących możliwości 
współpracy mogłoby przynieść znaczne 
korzyści, takie jak pobudzenie handlu;
wzywa państwa członkowskie, aby w 
stosownych przypadkach lepiej 
wykorzystywały mechanizmy współpracy i 
nasiliły wzajemną komunikację;

Or. en
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Poprawka 232
Fiona Hall, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14 a. przyznaje, że rynki tylko 
energetyczne będą nadal wysyłały sygnały 
cenowe oparte na rynku, jeżeli zapewni się 
odpowiednie poziomy przejrzystości i 
monitorowania rynku; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zbadania 
dodatkowych koncepcji rynku energii, 
które, w odróżnieniu od obecnych 
krajowych mechanizmów wynagradzania 
zdolności wytwórczych, będą mogły 
zapewnić inwestorom strumień dochodów 
z wszystkich form wytwarzanej energii i 
związanych z tym technologii oraz 
zapewnić najbardziej opłacalne oraz 
niedyskryminujące i elastyczne  
pomocnicze usługi na rynku energii;

Or. en

Poprawka 233
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14 a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby uzależniły 
wprowadzenie jakiegokolwiek 
mechanizmu wynagradzania zdolności 
wytwórczych od: zbadania i pełnego 
wykorzystania wszystkich środków 
elastyczności, takich jak zarządzanie 
popytem, CHP, możliwość 
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magazynowania i przepustowość 
wzajemnych połączeń; należy również 
przeprowadzić uprzednio szczegółową 
ocenę zdolności; na koniec ewentualne 
mechanizmy wynagradzania zdolności 
wytwórczych muszą być opracowane na 
szczeblu ponadnarodowym, być 
ograniczone w czasie i muszą im 
towarzyszyć konkurencyjne procedury 
udzielania zamówień, wymogi w zakresie 
CO2 oraz rozszerzenia;

Or. en

Poprawka 234
Jens Rohde, Fiona Hall, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14 a. popiera prowadzoną przez Komisję 
politykę poszukiwania rozwiązań 
transgranicznych; podkreśla, że przed 
określeniem jakichkolwiek środków 
regionalnych lub krajowych należy 
przeprowadzić odpowiednią analizę, aby 
sprawdzić, czy istnieje problem zdolności i 
czy istnieją alternatywne rozwiązania, 
oraz aby sprawdzić, czy proponowane 
środki przyniosą skutki transgraniczne;

Or. en

Poprawka 235
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14 a. uważa, że państwa członkowskie 
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powinny skupić się na rozwinięciu 
bilansujących rynków energii elektrycznej 
przed mechanizmami wynagradzania 
zdolności wytwórczych lub równocześnie z 
nimi; zauważa rolę, jaką odgrywają takie 
rynki w niektórych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 236
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14 b. wzywa Komisję Europejską i 
Agencję ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) do 
proaktywnej pracy nad szybkim 
pogłębieniem regionalnych rynków 
energii elektrycznej i gazu za pomocą 
wspólnych regulacji, takich jak godziny 
zamknięcia;

Or. en

Poprawka 237
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi w pełni wykorzystać potencjał 

skreślony
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wszystkich źródeł energii, jakimi 
dysponują państwa członkowskie UE;

Or. fr

Poprawka 238
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi w pełni wykorzystać potencjał 
wszystkich źródeł energii, jakimi 
dysponują państwa członkowskie UE;

15. uznaje, że prawo państw 
członkowskich do wybierania własnego 
koszyka energetycznego wynika z wielkiej 
niejednorodności źródeł energii, jakimi 
państwa te dysponują, oraz z wyborów 
technologicznych i inwestycyjnych 
dokonanych do tej pory; twierdzi, że 
wykorzystywanie tych zróżnicowanych 
potencjałów musi odbywać się przy lepszej 
koordynacji na szczeblu UE i w 
poszanowaniu ambitnych kryteriów 
związanych z ochroną środowiska i 
klimatu;

Or. fr

Poprawka 239
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi w pełni wykorzystać potencjał 
wszystkich źródeł energii, jakimi 

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi dążyć do uzyskania jak największej 
samowystarczalności energetycznej i w
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dysponują państwa członkowskie UE; związku z tym w pełni wykorzystać
wszystkie możliwości produkcji energii,
które są opłacalne z punktu widzenia 
gospodarki i środowiska;

Or. fi

Poprawka 240
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi w pełni wykorzystać potencjał 
wszystkich źródeł energii, jakimi
dysponują państwa członkowskie UE;

15. uznaje prawo państw członkowskich 
do wybierania własnego koszyka 
energetycznego oraz potrzebę lepszej 
koordynacji w całej UE przy realizacji 
trzech celów polityki energetycznej UE 
jako całości, jakimi są w szczególności 
konkurencyjność, zrównoważony 
charakter  i bezpieczeństwo dostaw;

Or. en

Poprawka 241
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi w pełni wykorzystać potencjał 
wszystkich źródeł energii, jakimi 
dysponują państwa członkowskie UE;

15. uznaje, że – bez uszczerbku dla prawa 
państw członkowskich do wybierania 
własnego koszyka energetycznego –
istnieje potrzeba ściślejszej koordynacji i 
współpracy między państwami 
członkowskimi w dziedzinie energii;
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Or. de

Poprawka 242
Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi w pełni wykorzystać potencjał 
wszystkich źródeł energii, jakimi 
dysponują państwa członkowskie UE;

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi w pełni wykorzystać potencjał 
wszystkich zrównoważonych źródeł 
energii, jakimi dysponują państwa 
członkowskie UE; pragnie w szczególności 
podkreślić znaczenie roli ekologicznej 
przedsiębiorczości i gospodarki rolnej dla 
zrównoważonej produkcji energii na małą 
skalę w procesie przechodzenia na 
gospodarkę niezależną od paliw 
kopalnych;

Or. sv

Poprawka 243
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi w pełni wykorzystać potencjał 
wszystkich źródeł energii, jakimi 
dysponują państwa członkowskie UE;

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi w pełni wykorzystać potencjał 
wszystkich źródeł energii, jakimi 
dysponują państwa członkowskie UE;
podkreśla, że chociaż polityka europejska 
powinna uwzględniać nasze cele w 
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zakresie energii i klimatu, to nie powinna 
„wybierać zwycięzców” ani promować 
indywidualnych źródeł w stosunku do
innych;

Or. en

Poprawka 244
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi w pełni wykorzystać potencjał 
wszystkich źródeł energii, jakimi 
dysponują państwa członkowskie UE;

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, który może obejmować 
energię jądrową pod warunkiem 
zachowania optymalnych norm 
bezpieczeństwa, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi w pełni wykorzystać potencjał 
wszystkich źródeł energii, jakimi 
dysponują państwa członkowskie UE;

Or. lt

Poprawka 245
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi w pełni wykorzystać potencjał 
wszystkich źródeł energii, jakimi 

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi w pełni wykorzystać potencjał 
wszystkich źródeł energii, jakimi 
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dysponują państwa członkowskie UE; dysponują państwa członkowskie UE z 
myślą o zmniejszeniu uzależnienia UE od 
energii z zewnątrz i pobudzaniu wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 246
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi w pełni wykorzystać potencjał 
wszystkich źródeł energii, jakimi 
dysponują państwa członkowskie UE;

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi w pełni wykorzystać potencjał 
wszystkich źródeł energii, jakimi 
dysponują państwa członkowskie UE;
podkreśla znaczenie, jakie ma 
restrukturyzacja i koordynacja 
europejskiej polityki energetycznej na 
szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 247
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi w pełni wykorzystać potencjał 

15. uznaje, że – bez uszczerbku dla prawa 
państw członkowskich do wybierania 
własnego koszyka energetycznego, 
potrzeby lepszej koordynacji w całej UE
ani długoterminowych celów w zakresie 
klimatu i energii – UE jako całość musi w 
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wszystkich źródeł energii, jakimi 
dysponują państwa członkowskie UE;

pełni wykorzystać potencjał wszystkich 
źródeł energii, jakimi dysponują państwa 
członkowskie UE;

Or. en

Poprawka 248
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość
musi w pełni wykorzystać potencjał
wszystkich źródeł energii, jakimi 
dysponują państwa członkowskie UE;

15. podkreśla, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość
powinna dążyć do wykorzystania 
potencjału wszystkich źródeł energii, 
jakimi dysponują państwa członkowskie 
UE;

Or. en

Poprawka 249
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi w pełni wykorzystać potencjał 
wszystkich źródeł energii, jakimi 
dysponują państwa członkowskie UE;

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla 
prawa państw członkowskich do 
wybierania własnego koszyka 
energetycznego, ani dla potrzeby lepszej 
koordynacji w całej UE – UE jako całość 
musi w pełni wykorzystać potencjał 
wszystkich odnawialnych źródeł energii, 
jakimi dysponują państwa członkowskie 
UE;
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Or. en

Poprawka 250
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję – z uwagi na fakt, że 
energia jądrowa jest nadal bardzo istotna, 
zwłaszcza w tych państwach 
członkowskich, które są zdeterminowane 
do jej rozwijania oraz że w porównaniu z 
innymi rodzajami produkcji energii 
oferuje największą opłacalność i dlatego 
przyczyniłaby się do zmniejszenia 
wydatków na systemy energetyczne przy 
jednoczesnym obniżeniu cen energii 
elektrycznej – do zajęcia oficjalnego 
stanowiska dotyczącego dalszego rozwoju 
energii jądrowej na podstawie 
komunikatu w sprawie planu działania w 
dziedzinie energii do 2050 r.;

Or. lt

Poprawka 251
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15 a. podkreśla, że solidarność pomiędzy 
państwami członkowskimi, do której 
wzywa Traktat UE, powinna mieć 
zastosowanie zarówno do codziennych 
wysiłków, jak i do zarządzania 
kryzysowego w wewnętrznej i zewnętrznej 
polityce energetycznej; zwraca się do 
Komisji o podanie jasnej definicji 
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„solidarności energetycznej”, by móc 
dopilnować, że jest przestrzegana przez 
wszystkie państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 252
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15 a. podkreśla, że chociaż potencjał 
poszczególnych odnawialnych źródeł 
energii jest różny w poszczególnych 
państwach członkowskich, to wszystkie 
regiony mogą wnieść istotny wkład w 
wytwarzanie energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 253
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15 b. podkreśla, że należy zająć się 
przewidywanym wzrostem importu gazu i 
energii elektrycznej z państw trzecich do 
UE w krótkiej i średniej perspektywie, aby 
zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii, 
podział obciążenia oraz sprawiedliwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego;
podkreśla, że dla wielu państw 
członkowskich wyzwanie to ma ścisły 
związek z uzależnieniem od importu gazu i 
ropy z jednego kraju trzeciego oraz aby 
sprostać temu wyzwaniu, należy podjąć 



PE510.735v01-00 22/135 AM\935846PL.doc

PL

środki mające na celu zróżnicowanie 
dostawców energii, korytarzy i źródeł 
dostaw; przyznaje, że strategicznym celem 
w tym zakresie jest budowa południowego 
korytarza gazowego, w tym rurociągu 
Nabucco, oraz ewentualne połączenie go z 
Europą Środkową i Wschodnią, a także 
budowa korytarza, którym będzie można 
dostarczać do UE ok. 10-20% 
europejskiego zapotrzebowania na gaz do 
2020 r., aby każdy region europejski miał 
fizyczny dostęp do co najmniej dwóch 
różnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 254
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. jest przekonany, że otwarty i 
przejrzysty rynek wewnętrzny, na którym 
wszystkie przedsiębiorstwa unijne i 
pochodzące z państw trzecich przestrzegają 
acquis communautaire w obszarze energii 
może wzmocnić pozycję negocjacyjną 
dostawców energii z UE wobec 
konkurentów zewnętrznych, co jest 
szczególnie ważne dla potencjału dalszej 
koordynacji zewnętrznych zakupów energii 
na szczeblu UE; zauważa, że stosunkami z 
dostawcami energii z UE musi kierować 
zasada wzajemności;

16. jest przekonany, że otwarty i 
przejrzysty rynek wewnętrzny, na którym 
wszystkie przedsiębiorstwa unijne i 
pochodzące z państw trzecich przestrzegają 
acquis communautaire w obszarze energii 
może wzmocnić pozycję negocjacyjną 
dostawców energii z UE wobec 
konkurentów zewnętrznych, co jest 
szczególnie ważne dla potencjału dalszej 
koordynacji zewnętrznych zakupów energii 
na szczeblu UE; wzywa UE do rozważenia 
możliwości utworzenia wspólnej agencji 
zajmującej się zakupem gazu oraz
mechanizmów mających na celu 
utworzenie przeciwwagi w stosunku do 
monopolistycznej pozycji, jaką zajmują 
główni dostawcy zewnętrzni; zauważa, że 
stosunkami z dostawcami energii z UE 
musi kierować zasada wzajemności;

Or. en
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Poprawka 255
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. jest przekonany, że otwarty i 
przejrzysty rynek wewnętrzny, na którym 
wszystkie przedsiębiorstwa unijne i 
pochodzące z państw trzecich przestrzegają 
acquis communautaire w obszarze energii 
może wzmocnić pozycję negocjacyjną 
dostawców energii z UE wobec 
konkurentów zewnętrznych, co jest 
szczególnie ważne dla potencjału dalszej 
koordynacji zewnętrznych zakupów energii 
na szczeblu UE; zauważa, że stosunkami z 
dostawcami energii z UE musi kierować 
zasada wzajemności;

16. jest przekonany, że otwarty i 
przejrzysty rynek wewnętrzny, na którym 
wszystkie przedsiębiorstwa unijne i 
pochodzące z państw trzecich przestrzegają 
acquis communautaire w obszarze energii 
może wzmocnić pozycję negocjacyjną 
dostawców energii z UE wobec 
konkurentów zewnętrznych, co jest 
szczególnie ważne dla potencjału dalszej 
koordynacji zewnętrznych zakupów energii 
na szczeblu UE; zauważa, że stosunkami z 
dostawcami energii z UE musi kierować 
zasada wzajemności; nalega na 
konieczność uwzględnienia przez Komisję 
– w ramach jej stosunków z dostawcami 
energii z państw trzecich – konsekwencji 
podejmowanych przez nią decyzji 
dotyczących cen płaconych przez 
konsumentów i informowania o tych 
konsekwencjach;

Or. fr

Poprawka 256
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. jest przekonany, że otwarty i 
przejrzysty rynek wewnętrzny, na którym 
wszystkie przedsiębiorstwa unijne i 
pochodzące z państw trzecich przestrzegają 
acquis communautaire w obszarze energii 

16. Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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może wzmocnić pozycję negocjacyjną 
dostawców energii z UE wobec 
konkurentów zewnętrznych, co jest 
szczególnie ważne dla potencjału dalszej 
koordynacji zewnętrznych zakupów energii 
na szczeblu UE; zauważa, że stosunkami z 
dostawcami energii z UE musi kierować 
zasada wzajemności;

Or. fi

Poprawka 257
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. jest przekonany, że otwarty i 
przejrzysty rynek wewnętrzny, na którym 
wszystkie przedsiębiorstwa unijne i 
pochodzące z państw trzecich przestrzegają 
acquis communautaire w obszarze energii 
może wzmocnić pozycję negocjacyjną 
dostawców energii z UE wobec 
konkurentów zewnętrznych, co jest 
szczególnie ważne dla potencjału dalszej 
koordynacji zewnętrznych zakupów energii 
na szczeblu UE; zauważa, że stosunkami z 
dostawcami energii z UE musi kierować 
zasada wzajemności;

16. jest przekonany, że otwarty i 
przejrzysty rynek wewnętrzny, na którym 
wszystkie przedsiębiorstwa unijne i 
pochodzące z państw trzecich przestrzegają 
acquis communautaire w obszarze energii 
może wzmocnić pozycję negocjacyjną 
dostawców energii z UE wobec 
konkurentów zewnętrznych, co jest 
szczególnie ważne dla potencjału dalszej 
koordynacji zewnętrznych zakupów energii 
na szczeblu UE; zauważa, że stosunkami z 
dostawcami energii z UE i z krajów 
trzecich musi kierować zasada 
wzajemności;

Or. lt

Poprawka 258
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16 a. jest przekonany, że należy udzielić 
Komisji mandatów do prowadzenia 
negocjacji nad projektami infrastruktury 
o strategicznym znaczeniu, dotyczących 
bezpieczeństwa dostaw dla całej UE, i że 
należy rozważyć możliwość udzielenia 
takich mandatów również w przypadku 
innych umów międzyrządowych, o których 
uważa się, że mają one znaczący wpływ na 
długoterminowe cele unijnej polityki 
energetycznej, w szczególności 
niezależności energetycznej UE; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
postępy poczynione w ramach 
prowadzonych przez Komisję negocjacji w 
sprawie umowy między UE a 
Azerbejdżanem i Turkmenistanem, 
dotyczącej budowy transkaspijskiego 
systemu rurociągów;

Or. en

Poprawka 259
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16 a. zauważa, że umowy o dotacje 
finansowe na długoterminowe 
zarządzanie odpadami jądrowymi, 
wypalonym paliwem jądrowym oraz 
instalacjami wycofanymi z eksploatacji 
jest w Unii bardzo zróżnicowane oraz że 
niektóre przedsiębiorstwa jądrowe nie 
mają wystarczających zasobów, aby 
realizować takie zadania, do powoduje, że 
w niektórych państwach składane są 
wnioski o wysokie dotacje państwowe, w 
związku z czym zwraca się do Komisji, aby 
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w trybie pilnym zaproponowała wspólne  
wiążące wymogi dotyczące przepisów 
finansowych w dziedzinie 
odpowiedzialności jądrowej, aby zapewnić 
sprawiedliwą konkurencje na 
wewnętrznym rynku energii;

Or. en

Poprawka 260
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. kładzie nacisk na fakt, że 
pozostawiając państwom członkowskim 
wybór co do informowania Komisji o 
istniejących i planowanych 
porozumieniach w dziedzinie energii 
decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ustanowienia mechanizmu 
wymiany informacji w odniesieniu do 
umów międzyrządowych w dziedzinie 
energii między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi nie gwarantuje 
przejrzystości i jasności w kwestii 
rzeczywistej sytuacji w UE i utrudnia 
realizację jednolitego rynku;

Or. lt

Poprawka 261
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16 b. w związku z utworzeniem 
mechanizmu wymiany informacji w 
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odniesieniu do międzyrządowych umów o 
polityce energetycznej zawieranych 
między państwami członkowskimi UE a 
krajami trzecimi, zwraca się do Komisji i 
państw członkowskich o wykazanie 
większych ambicji i zadbanie o to, aby 
umowy sprzeczne z ustawodawstwem 
dotyczącym rynku zewnętrznego nie były 
zawierane; uważa, że Komisja powinna 
móc sprawdzać projekty umów pod kątem 
ich zgodności z unijnym dorobkiem 
prawnym oraz, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba, brać udział w negocjacjach;

Or. en

Poprawka 262
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 16 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16 c. podkreśla znaczenie, jakie ma w 
krajach sąsiadujących z UE Traktat o 
Wspólnocie Energetycznej dla tworzenia 
wspólnej przestrzeni prawnej opartej na 
zasadach i standardach wspólnego rynku 
związanych z unijnym dorobkiem 
prawnym; podkreśla znaczenie dalszego 
rozszerzania zasięgu wspólnoty 
energetycznej, w szczególności na państwa 
kandydujące oraz państwa partnerstwa 
wschodniego, Azji Środkowej i Morza 
Śródziemnego, oraz utworzenie 
mechanizmów kontroli prawnej, aby 
radzić sobie z przypadkami 
niedostatecznego wdrożenia unijnego 
dorobku prawnego; wzywa Unię 
Europejską do okazania solidarności z 
krajami, które podpisały Traktat o 
Wspólnocie Energetycznej, kiedy, stosując 
zasady traktatu, stają one w obliczu 
zewnętrznych nacisków;
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Or. en

Poprawka 263
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich –
lub przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

skreślony

Or. en

Poprawka 264
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich –
lub przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 

17. podkreśla, że krajowe dotacje i inne 
zachęty są bardzo ważne, aby energia 
odnawialna zyskała szeroką akceptację na 
krajowych rynkach energii; zauważa, że 
obecnie w UE istnieje duża różnorodność 
systemów promowania odnawialnych 
źródeł energii ze względu na różnice 
między cechami krajowych rynków, różne 
potencjały oraz różne etapy rozwoju 
wzorców technologicznych i 
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warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

zaawansowania technologii; stwierdza, że
większa spójność w tym względzie może 
mieć duże znaczenie dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

Or. en

Poprawka 265
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich –
lub przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

17. podkreśla, że zachęty związane z 
odnawialnością i efektywnością powinny 
być bardziej nakierowane na rynek, aby 
uniknąć zakłóceń cen lub zmniejszyć
ceny, ponieważ jest to bardzo ważne dla 
dobrego i skutecznego funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii, zarówno na 
szczeblu hurtowym, jak i detalicznym, oraz 
dla tworzenia warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

Or. en

Poprawka 266
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich –
lub przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

17. podkreśla możliwość zastanowienia się 
nad skoordynowanym podejściem do
zachęt związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacji
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach z myślą o dobrym 
funkcjonowaniu wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz aby utworzyć 
warunki sprzyjające długoterminowemu 
rozwojowi sektora energii niskoemisyjnej;

Or. en

Poprawka 267
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich – lub 
przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

17. zauważa, że stopniowa konwergencja
zachęt związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich po 
2020 r. – lub przynajmniej większa 
spójność w tym względzie – jest bardzo 
ważna dla dobrego funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii, zarówno na 
szczeblu hurtowym, jak i detalicznym, oraz 
dla tworzenia warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

Or. en
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Poprawka 268
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich – lub 
przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

17. podkreśla, że harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich – lub 
przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 269
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich – lub 
przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 

17. podkreśla, że stopniowa konwergencja
zachęt związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii w grupach
państwach członkowskich w ramach na 
okres po 2020 r. – lub przynajmniej 
większa spójność w tym względzie – jest 
bardzo ważna dla dobrego funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii, zarówno na 
szczeblu hurtowym, jak i detalicznym, oraz 
dla tworzenia warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
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energii niskoemisyjnej; energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 270
Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich –
lub przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

17. podkreśla, że porównywalność zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich  jest 
bardzo ważna dla dobrego funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii, zarówno na 
szczeblu hurtowym, jak i detalicznym, oraz 
dla tworzenia warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

Or. en

Poprawka 271
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich – lub 
przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 

17. podkreśla, że harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich – lub 
przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
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energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora
zrównoważonej energii;

Or. en

Poprawka 272
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich – lub 
przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

17. podkreśla, że harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich – lub 
przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej; wzywa Komisję do 
przedstawienia projektu wytycznych w 
sprawie koordynacji krajowych systemów 
wsparcia z myślą o ostatecznym 
średniookresowym celu, jakim będzie 
utworzenie do 2020 r. jednego 
ogólnounijnego systemu;

Or. en

Poprawka 273
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, ze harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich – lub 
przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

17. podkreśla, ze harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich – lub 
przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, dla tworzenia warunków 
sprzyjających długoterminowemu 
rozwojowi sektora energii niskoemisyjnej
oraz dla dużych możliwości, jakie rynek 
wewnętrzny stwarza właśnie w przypadku 
energii odnawialnej;

Or. de

Poprawka 274
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, ze harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich – lub 
przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

17. podkreśla, ze harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich – lub 
przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii ze źródeł odnawialnych;

Or. fr
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Poprawka 275
András Gyürk, Alajos Mészáros

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich – lub 
przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

17. podkreśla, że harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych metodologii cenowych
energii we wszystkich państwach 
członkowskich – lub przynajmniej większa 
spójność w tym względzie – jest bardzo 
ważna dla dobrego funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii, zarówno na 
szczeblu hurtowym, jak i detalicznym, oraz 
dla tworzenia warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

Or. en

Poprawka 276
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich – lub 
przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

17. podkreśla, że w długoterminowej 
perspektywie harmonizacja zachęt 
związanych z celami, jakimi są 
odnawialność i efektywność, oraz 
harmonizacja dodatkowych kosztów 
energii we wszystkich państwach 
członkowskich – lub przynajmniej większa 
spójność w tym względzie – jest bardzo 
ważna dla dobrego funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii, zarówno na 
szczeblu hurtowym, jak i detalicznym, oraz 
dla tworzenia warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;
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Or. en

Poprawka 277
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnością i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich – lub 
przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

17. podkreśla, że harmonizacja zachęt 
związanych z odnawialnymi źródłami i 
efektywnością oraz harmonizacja 
dodatkowych kosztów energii we 
wszystkich państwach członkowskich – lub 
przynajmniej większa spójność w tym 
względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, zarówno na szczeblu hurtowym, 
jak i detalicznym, oraz dla tworzenia 
warunków sprzyjających 
długoterminowemu rozwojowi sektora 
energii niskoemisyjnej;

Or. en

Poprawka 278
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
nowego przeglądu istniejących planów 
dotyczących przedsięwzięć 
energetycznych, zwłaszcza w odniesieniu 
do budowy nowych terminali odbiorczych 
skroplonego gazu ziemnego, których 
planowane ukończenie potrwa ponad 10 
lat, do oceny ich korzyści ekonomicznych 
– z uwzględnieniem nowych terminali 
odbiorczych skroplonego gazu ziemnego 



AM\935846PL.doc 37/135 PE510.735v01-00

PL

będących w budowie lub w fazie 
planowania w poszczególnych państwach 
członkowskich, i które w niedalekiej 
przyszłości przyczynią się do zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw energii w 
państwach członkowskich określanych 
jako wyspy energetyczne – a także do 
przyczynienia się do finansowania takich 
projektów;

Or. lt

Poprawka 279
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17 a. uważa, że w krótkoterminowej 
perspektywie należy zachęcać regionalne 
ugrupowania sąsiadujących ze sobą 
państw członkowskich do zastąpienia 
planów krajowych ujednoliconym lub 
jednym regionalnym systemem wsparcia 
dla sektora energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 280
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17 b. zachęca państwa członkowskie do 
regularnego przeprowadzania przeglądów 
taryf gwarantowanych lub innych taryf 
wsparcia w sposób transparentny, który 
pozwoli dostosować je do malejących cen 
technologii i dostaw;
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Or. en

Poprawka 281
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa stracone okazje – które 
pojawiły się w wyniku wspólnych 
projektów badawczych UE wspieranych z 
programów ramowych i inicjatyw takich 
jak plan EPSTE – do rozwoju nowych 
technologii pozwalających na poprawę 
efektywności, sektora energii odnawialnej, 
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, 
niskoemisyjnego korzystania z paliw 
kopalnych, a także sieci inteligentnych, z 
których wszystkie są niezmiernie ważne 
dla rynku energii;

18. zauważa czasami niewystarczające 
wykorzystanie wspólnych projektów 
badawczych UE wspieranych z programów 
ramowych i inicjatyw takich jak plan 
EPSTE w perspektywie rozwoju nowych 
technologii pozwalających na poprawę 
efektywności, sektora energii odnawialnej, 
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, 
niskoemisyjnego korzystania z paliw 
kopalnych, a także sieci inteligentnych, z 
których wszystkie są niezmiernie ważne 
dla rynku energii;

Or. fr

Poprawka 282
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa stracone okazje – które 
pojawiły się w wyniku wspólnych 
projektów badawczych UE wspieranych z 
programów ramowych i inicjatyw takich 
jak plan EPSTE – do rozwoju nowych 
technologii pozwalających na poprawę 
efektywności, sektora energii odnawialnej, 
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych,
niskoemisyjnego korzystania z paliw 
kopalnych, a także sieci inteligentnych, z 

18. zauważa stracone okazje – które 
pojawiły się w wyniku wspólnych 
projektów badawczych UE wspieranych z 
programów ramowych i inicjatyw takich 
jak plan EPSTE – do rozwoju nowych 
technologii pozwalających na poprawę 
efektywności, sektora energii odnawialnej, 
bezpieczeństwa i ochrony elektrowni 
jądrowych, zmniejszenia emisji z paliw 
kopalnych, a także sieci inteligentnych i 
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których wszystkie są niezmiernie ważne 
dla rynku energii;

narzędzi zarządzania popytem, z których 
wszystkie są niezmiernie ważne dla rynku 
energii;

Or. en

Poprawka 283
Fiona Hall, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa stracone okazje – które 
pojawiły się w wyniku wspólnych 
projektów badawczych UE wspieranych z 
programów ramowych i inicjatyw takich 
jak plan EPSTE – do rozwoju nowych 
technologii pozwalających na poprawę 
efektywności, sektora energii odnawialnej, 
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych,
niskoemisyjnego korzystania z paliw 
kopalnych, a także sieci inteligentnych, z 
których wszystkie są niezmiernie ważne 
dla rynku energii;

18. zauważa stracone okazje – które 
pojawiły się w wyniku wspólnych 
projektów badawczych UE wspieranych z 
programów ramowych i inicjatyw takich 
jak plan EPSTE – do rozwoju nowych 
technologii pozwalających na poprawę 
efektywności, sektora energii odnawialnej, 
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych,
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, a także sieci inteligentnych, z 
których wszystkie są niezmiernie ważne 
dla rynku energii;

Or. en

Poprawka 284
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa stracone okazje – które 
pojawiły się w wyniku wspólnych 
projektów badawczych UE wspieranych z 
programów ramowych i inicjatyw takich 
jak plan EPSTE – do rozwoju nowych 
technologii pozwalających na poprawę 
efektywności, sektora energii odnawialnej,

18. zauważa stracone okazje – które 
pojawiły się w wyniku wspólnych 
projektów badawczych UE wspieranych z 
programów ramowych i inicjatyw takich 
jak plan EPSTE – do rozwoju nowych 
technologii pozwalających na poprawę 
efektywności, sektora energii odnawialnej,
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bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, 
niskoemisyjnego korzystania z paliw 
kopalnych, a także sieci inteligentnych, z 
których wszystkie są niezmiernie ważne 
dla rynku energii;

energii jądrowej, niskoemisyjnego 
korzystania z paliw kopalnych, a także 
sieci inteligentnych, z których wszystkie są 
niezmiernie ważne dla rynku energii;

Or. en

Poprawka 285
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa stracone okazje – które
pojawiły się w wyniku wspólnych 
projektów badawczych UE wspieranych z 
programów ramowych i inicjatyw takich 
jak plan EPSTE – do rozwoju nowych 
technologii pozwalających na poprawę 
efektywności, sektora energii odnawialnej, 
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, 
niskoemisyjnego korzystania z paliw 
kopalnych, a także sieci inteligentnych, z 
których wszystkie są niezmiernie ważne 
dla rynku energii;

18. zauważa, że należy lepiej 
wykorzystywać okazje – które pojawiają
się w wyniku wspólnych projektów 
badawczych UE wspieranych z programów 
ramowych i inicjatyw takich jak plan 
EPSTE – do rozwoju nowych technologii 
pozwalających na poprawę efektywności, 
sektora energii odnawialnej, 
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, 
niskoemisyjnego korzystania z paliw 
kopalnych, a także sieci inteligentnych, z 
których wszystkie są niezmiernie ważne 
dla rynku energii;

Or. de

Poprawka 286
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa stracone okazje – które 
pojawiły się w wyniku wspólnych 
projektów badawczych UE wspieranych z 
programów ramowych i inicjatyw takich 

18. zauważa stracone okazje – które 
pojawiły się w wyniku wspólnych 
projektów badawczych UE wspieranych z 
programów ramowych i inicjatyw takich 
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jak plan EPSTE – do rozwoju nowych 
technologii pozwalających na poprawę 
efektywności, sektora energii odnawialnej, 
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, 
niskoemisyjnego korzystania z paliw 
kopalnych, a także sieci inteligentnych, z 
których wszystkie są niezmiernie ważne 
dla rynku energii;

jak plan EPSTE – do rozwoju nowych 
technologii pozwalających na poprawę 
efektywności, sektora energii odnawialnej, 
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, 
niskoemisyjnego korzystania z paliw 
kopalnych, magazynowania energii, a 
także sieci inteligentnych, z których 
wszystkie są niezmiernie ważne dla rynku 
energii; z zadowoleniem odnosi się do 
prac, jakie zrealizowano, aby stało się to
priorytetem programu Horyzont 2020 i 
zwraca się do państw członkowskich, aby 
w pełni wykorzystały tę dziedzinę
planowania;

Or. en

Poprawka 287
Niki Tzavela, Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18 a. uważa, że należy poczynić większe 
postępy na drodze ku realizacji przyszłych 
autostrad elektroenergetycznych, a w 
szczególności autostrady 
elektroenergetycznej Południowy Wschód 
– Północ (SENEH), co pomogłoby 
również dostosować przesył energii 
wytwarzanej w parkach fotowoltaicznych, 
takich jak projekt Helios, z Europy 
południowo-wschodniej do Europy 
północnej i zachodniej;

Or. en

Poprawka 288
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18 a. podkreśla, że jedynie uczciwa 
konkurencja może zapewnić Unii 
Europejskiej na stałe rozsądny poziom cen 
technologii energetycznych; wzywa 
Komisję, aby przedstawiła przemysłową 
strategię z zakresu energii odnawialnej, 
obejmującą całą rozpiętość zagadnień od 
badań naukowych i rozwoju po 
finansowanie; 

Or. de

Poprawka 289
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18 a. w odniesieniu do wewnętrznego 
rynku gazu, podkreśla, że w umowach o 
dostawy gazu indeksacja cen w zależności 
od cen ropy naftowej uniemożliwia 
skuteczne i przejrzyste określanie cen w 
zależności od wahań dostaw i popytu, oraz 
narzuca konsumentom wysokie ceny;

Or. en

Poprawka 290
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Potrzebne są pilne działania Potrzebne są pilne działania

Zachęcanie władz krajowych i Dobrze zintegrowany, otwarty i dobrze 
regulowany konkurencyjny wewnętrzny 
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europejskich rynek energii

Or. en

Poprawka 291
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa państwa członkowskie do 
pełnej transpozycji wszystkich 
odpowiednich aktów prawnych UE w
obszarze energii, szczególnie trzeciego 
pakietu energetycznego;

19. wzywa państwa członkowskie do 
pełnej transpozycji i pełnego wdrożenia w 
trybie pilnym wszystkich odpowiednich 
aktów prawnych UE, a w szczególności
trzeciego pakietu energetycznego; wzywa 
Komisję do podjęcia działań w stosunku 
do tych państw członkowskich, w których 
wdrożenie zostało zbytnio opóźnione;

Or. en

Poprawka 292
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa państwa członkowskie do 
pełnej transpozycji wszystkich 
odpowiednich aktów prawnych UE w 
obszarze energii, szczególnie trzeciego 
pakietu energetycznego;

19. wzywa państwa członkowskie do 
pełnej i mieszczącej się w ustalonych 
terminach transpozycji wszystkich 
odpowiednich aktów prawnych UE w 
obszarze energii, szczególnie trzeciego 
pakietu energetycznego, a także do ich 
odpowiedniego wdrożenia;

Or. lt



PE510.735v01-00 44/135 AM\935846PL.doc

PL

Poprawka 293
András Gyürk, Alajos Mészáros

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19 a. wzywa państwa członkowskie do 
przyznania krajowym władzom 
regulacyjnym uprawnień i zasobów 
potrzebnych do wykonywania 
powierzonych im zadań, takich jak 
odpowiednie zajmowanie się skargami 
klientów; zwraca się do Komisji o 
przedstawienie zaleceń w sprawie 
sposobów, w jakie można zwiększyć 
uprawnienia nadzorcze organów 
regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 294
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 19 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję Europejską, by uczyniła 
wdrażanie obecnego prawodawstwa 
dziedziną priorytetową oraz z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja 
Europejska wszczęła postępowania w 
sprawie uchybienia w stosunku do szeregu 
państw członkowskich w związku z 
niewdrożeniem przez nie trzeciego pakietu 
energetycznego;

Or. da

Poprawka 295
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca się do Komisji o ścisłe 
monitorowanie skutecznego wdrożenia 
przepisów Unii dotyczących energii, w 
szczególności ustanawiających zasadnicze 
prawa odbiorców, a także tych, które 
dotyczą operatorów systemu, krajowych 
organów regulacyjnych i zasad 
konkurencji, oraz przepisów zmierzających 
do zmniejszenia zjawiska przepływów 
pętlowych, które stanowią znaczne 
wyzwanie dla wewnętrznego rynku energii, 
ponieważ osłabiają bezpieczeństwo 
systemu energetycznego; nalega na 
Komisję, by użyła najwłaściwszych 
środków leżących w jej dyspozycji w celu 
zaradzenia wszelkim przedłużającym się z 
niezgodnościom z odpowiednimi 
przepisami UE;

20. zwraca się do Komisji o ścisłe 
monitorowanie skutecznego wdrożenia 
przepisów Unii dotyczących energii, w 
szczególności ustanawiających zasadnicze 
prawa odbiorców, a także tych, które 
dotyczą operatorów systemu, krajowych 
organów regulacyjnych i zasad 
konkurencji, w tym pomocy państwa, oraz 
przepisów zmierzających do zmniejszenia 
zjawiska przepływów pętlowych, które 
stanowią znaczne wyzwanie dla 
wewnętrznego rynku energii, ponieważ 
osłabiają bezpieczeństwo systemu 
energetycznego; w związku z tym wzywa 
do zastosowania metod przydziału 
zdolności do przesyłu opartych na 
przepływie w zainteresowanych regionach
jako głównego środka obok wzmocnienia 
sieci; nalega na Komisję, by użyła 
najwłaściwszych środków leżących w jej 
dyspozycji w celu zaradzenia wszelkim 
przedłużającym się z niezgodnościom z 
odpowiednimi przepisami UE;

Or. en

Poprawka 296
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca się do Komisji o ścisłe 
monitorowanie skutecznego wdrożenia 
przepisów Unii dotyczących energii, w 
szczególności ustanawiających zasadnicze 
prawa odbiorców, a także tych, które 
dotyczą operatorów systemu, krajowych 
organów regulacyjnych i zasad 

20. zwraca się do Komisji o ścisłe 
monitorowanie skutecznego wdrożenia 
przepisów Unii dotyczących energii, w 
szczególności ustanawiających zasadnicze 
prawa odbiorców, a także tych, które 
dotyczą operatorów systemu, krajowych 
organów regulacyjnych i zasad 
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konkurencji, oraz przepisów zmierzających 
do zmniejszenia zjawiska przepływów 
pętlowych, które stanowią znaczne 
wyzwanie dla wewnętrznego rynku energii, 
ponieważ osłabiają bezpieczeństwo 
systemu energetycznego; nalega na 
Komisję, by użyła najwłaściwszych 
środków leżących w jej dyspozycji w celu 
zaradzenia wszelkim przedłużającym się z 
niezgodnościom z odpowiednimi 
przepisami UE;

konkurencji, oraz przepisów zmierzających 
do zmniejszenia zjawiska przepływów 
pętlowych i utrudnień na rynku, jakie 
powodują te przepływy, które stanowią 
znaczne wyzwanie dla bezpieczeństwa 
systemu energetycznego i wewnętrznego 
rynku energii; nalega na Komisję, by użyła 
najwłaściwszych środków leżących w jej 
dyspozycji w celu zaradzenia wszelkim 
przedłużającym się z niezgodnościom z 
odpowiednimi przepisami UE;

Or. en

Poprawka 297
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca się do Komisji o ścisłe 
monitorowanie skutecznego wdrożenia 
przepisów Unii dotyczących energii, w 
szczególności ustanawiających zasadnicze 
prawa odbiorców, a także tych, które 
dotyczą operatorów systemu, krajowych 
organów regulacyjnych i zasad 
konkurencji, oraz przepisów zmierzających 
do zmniejszenia zjawiska przepływów 
pętlowych, które stanowią znaczne 
wyzwanie dla wewnętrznego rynku energii, 
ponieważ osłabiają bezpieczeństwo 
systemu energetycznego; nalega na 
Komisję, by użyła najwłaściwszych 
środków leżących w jej dyspozycji w celu 
zaradzenia wszelkim przedłużającym się z 
niezgodnościom z odpowiednimi 
przepisami UE;

20. zwraca się do Komisji o ścisłe 
monitorowanie skutecznego wdrożenia 
przepisów Unii dotyczących energii, w 
szczególności ustanawiających zasadnicze 
prawa odbiorców, a także tych, które 
dotyczą operatorów systemu, krajowych
organów regulacyjnych i zasad 
konkurencji, oraz przepisów zmierzających 
do zmniejszenia zjawiska przepływów 
pętlowych, które stanowią znaczne, lecz 
wykonalne wyzwanie dla wewnętrznego 
rynku energii, ponieważ osłabiają 
bezpieczeństwo systemu energetycznego;
dodaje, że przepływy pętlowe można 
przypisać brakowi możliwości 
magazynowania i niewystarczającym 
możliwościom sieci; nalega na Komisję, by 
użyła najwłaściwszych środków leżących 
w jej dyspozycji w celu zaradzenia 
wszelkim przedłużającym się z 
niezgodnościom z odpowiednimi 
przepisami UE;

Or. de
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Poprawka 298
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca się do Komisji o ścisłe 
monitorowanie skutecznego wdrożenia 
przepisów Unii dotyczących energii, w 
szczególności ustanawiających zasadnicze 
prawa odbiorców, a także tych, które 
dotyczą operatorów systemu, krajowych 
organów regulacyjnych i zasad 
konkurencji, oraz przepisów zmierzających 
do zmniejszenia zjawiska przepływów 
pętlowych, które stanowią znaczne 
wyzwanie dla wewnętrznego rynku energii, 
ponieważ osłabiają bezpieczeństwo 
systemu energetycznego; nalega na 
Komisję, by użyła najwłaściwszych 
środków leżących w jej dyspozycji w celu 
zaradzenia wszelkim przedłużającym się z 
niezgodnościom z odpowiednimi 
przepisami UE;

20. zwraca się do Komisji o ścisłe 
monitorowanie skutecznego wdrożenia 
przepisów Unii dotyczących energii, w 
szczególności ustanawiających zasadnicze 
prawa odbiorców, a także tych, które 
dotyczą operatorów systemu, krajowych 
organów regulacyjnych i zasad 
konkurencji, oraz przepisów zmierzających 
do zmniejszenia zjawiska przepływów 
pętlowych (szczególnie dzięki lepiej 
zharmonizowanemu rytmowi 
wprowadzania energii ze źródeł 
odnawialnych), które stanowią znaczne 
wyzwanie dla wewnętrznego rynku energii, 
ponieważ osłabiają bezpieczeństwo 
systemu energetycznego; nalega na 
Komisję, by użyła najwłaściwszych 
środków leżących w jej dyspozycji w celu 
zaradzenia wszelkim przedłużającym się z 
niezgodnościom z odpowiednimi 
przepisami UE;

Or. fr

Poprawka 299
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca się do Komisji o ścisłe 
monitorowanie skutecznego wdrożenia 
przepisów Unii dotyczących energii, w 
szczególności ustanawiających zasadnicze 

20. zwraca się do Komisji o ścisłe 
monitorowanie skutecznego wdrożenia 
przepisów Unii dotyczących energii, w 
szczególności ustanawiających zasadnicze 
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prawa odbiorców, a także tych, które 
dotyczą operatorów systemu, krajowych 
organów regulacyjnych i zasad 
konkurencji, oraz przepisów zmierzających 
do zmniejszenia zjawiska przepływów 
pętlowych, które stanowią znaczne 
wyzwanie dla wewnętrznego rynku energii, 
ponieważ osłabiają bezpieczeństwo 
systemu energetycznego; nalega na 
Komisję, by użyła najwłaściwszych 
środków leżących w jej dyspozycji w celu 
zaradzenia wszelkim przedłużającym się z 
niezgodnościom z odpowiednimi 
przepisami UE;

prawa odbiorców, a także tych, które 
dotyczą operatorów systemu, krajowych 
organów regulacyjnych i zasad 
konkurencji, oraz przepisów zmierzających 
do zmniejszenia zjawiska przepływów 
pętlowych na wewnętrznym rynku energii 
elektrycznej, które stanowią znaczne 
wyzwanie dla wewnętrznego rynku energii, 
ponieważ osłabiają bezpieczeństwo 
systemu energetycznego; nalega na 
Komisję, by użyła najwłaściwszych 
środków leżących w jej dyspozycji w celu 
zaradzenia wszelkim przedłużającym się z 
niezgodnościom z odpowiednimi 
przepisami UE;

Or. en

Poprawka 300
András Gyürk, Alajos Mészáros

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20 a. zauważa, że do tej pory przerwy w 
dostawie energii elektrycznej wynikały z 
awarii w funkcjonowaniu, a nie z braku 
odpowiednich zdolności; przyznaje, że ze 
względu na recesją gospodarczą wysokie 
ceny gazu ziemnego oraz rosnąca część 
wytwarzania odnawialnej energii, które 
charakteryzuje się brakiem ciągłości, 
inwestorzy w Unii Europejskiej borykają 
się ze sporą niepewnością przy rozwijaniu 
zdolności do elastycznego wytwarzania 
energii elektrycznej; wzywa Komisję, aby 
przeprowadziła wszechstronną ocenę 
wytwarzania opartego na ujednoliconej 
metodologii i aby zaproponowała 
wytyczne w sprawie sposobów zwiększenia 
elastyczności i utrzymania bezpieczeństwa 
dostaw; 

Or. en
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Poprawka 301
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20 a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeprowadzenia 
wspólnej oceny inwestycji potrzebnych, 
aby obniżyć emisyjność w sektorze energii 
elektrycznej i do opracowania unijnych 
strategii priorytetowo traktujących 
efektywność energetyczną, opłacalność 
integracji energii odnawialnej oraz 
integrację rynków;

Or. en

Poprawka 302
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 20 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1) wzywa władze budżetowe do 
zapewnienia Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER) 
środków finansowych na realizację 
powierzonych jej zadań i celów 
zapisanych w rozporządzeniu w sprawie 
integralności, przejrzystości i efektywności 
hurtowego rynku energii; zauważa, że jest 
to konieczne dla utworzenia do 2014 r. 
zintegrowanego i przejrzystego 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej i 
gazu;

Or. en
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Poprawka 303
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i 
wykonania projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, szczególnie w 
odniesieniu do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury
magazynowania skroplonego gazu 
ziemnego, które mają zasadnicze znaczenie 
dla dobrze zintegrowanego i dobrze 
funkcjonującego rynku energii;

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i 
wykonania projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, takich jak infrastruktura 
magazynowania i skroplonego gazu 
ziemnego lub projekty dotyczące 
magazynowania energii z wykorzystaniem 
punktu przesyłowego gazu, które mają 
zasadnicze znaczenie dla dobrze 
zintegrowanego i dobrze funkcjonującego 
rynku energii;

Or. fr

Poprawka 304
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i 
wykonania projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, szczególnie w odniesieniu 

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i 
wykonania projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, szczególnie w odniesieniu 
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do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury 
magazynowania skroplonego gazu 
ziemnego, które mają zasadnicze znaczenie 
dla dobrze zintegrowanego i dobrze 
funkcjonującego rynku energii;

do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury 
magazynowania LNG, które mają 
zasadnicze znaczenie dla dobrze 
zintegrowanego i dobrze funkcjonującego 
rynku energii, wzywa UE do rozważenia 
możliwości bezpośredniego wspólnego 
finansowania przez UE zewnętrznych 
strategicznych projektów infrastruktury, 
takich jak Nabucco;

Or. en

Poprawka 305
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i 
wykonania projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, szczególnie w odniesieniu 
do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury 
magazynowania skroplonego gazu 
ziemnego, które mają zasadnicze znaczenie
dla dobrze zintegrowanego i dobrze 
funkcjonującego rynku energii;

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; zaznacza, że należy
przy tym rozwinąć zintegrowane podejście 
uwzględniające operatorów systemów 
dystrybucyjnych; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i 
wykonania projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, szczególnie w odniesieniu 
do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury 
magazynowania skroplonego gazu 
ziemnego, które mają zasadnicze znaczenie 
dla dobrze zintegrowanego i dobrze 
funkcjonującego rynku energii;

Or. de
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Poprawka 306
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i 
wykonania projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, szczególnie w odniesieniu 
do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury 
magazynowania skroplonego gazu 
ziemnego, które mają zasadnicze znaczenie 
dla dobrze zintegrowanego i dobrze 
funkcjonującego rynku energii;

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i 
wykonania projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, szczególnie w odniesieniu 
do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury 
magazynowania skroplonego gazu 
ziemnego oraz inteligentnych sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych, które 
mają zasadnicze znaczenie dla dobrze 
zintegrowanego i dobrze funkcjonującego 
rynku energii;

Or. en

Poprawka 307
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i
wykonania projektów stanowiących 

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i 
wykonania projektów stanowiących 
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przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, szczególnie w odniesieniu 
do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury 
magazynowania skroplonego gazu 
ziemnego, które mają zasadnicze znaczenie 
dla dobrze zintegrowanego i dobrze 
funkcjonującego rynku energii;

przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, szczególnie w odniesieniu 
do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury 
magazynowania skroplonego gazu 
ziemnego, w tym mechanizmów 
odwrotnego przepływu, które mają 
zasadnicze znaczenie dla dobrze 
zintegrowanego i dobrze funkcjonującego 
rynku energii;

Or. en

Poprawka 308
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i 
wykonania projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, szczególnie w odniesieniu 
do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury 
magazynowania skroplonego gazu 
ziemnego, które mają zasadnicze znaczenie 
dla dobrze zintegrowanego i dobrze 
funkcjonującego rynku energii;

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i 
wykonania projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, szczególnie w odniesieniu 
do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury 
magazynowania skroplonego gazu 
ziemnego, które mają zasadnicze znaczenie 
dla dobrze zintegrowanego i dobrze 
funkcjonującego rynku energii, na którym 
od 2015 r. nie będzie już wysp 
energetycznych;

Or. lt
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Poprawka 309
András Gyürk, Alajos Mészáros

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i 
wykonania projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, szczególnie w odniesieniu 
do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury 
magazynowania skroplonego gazu 
ziemnego, które mają zasadnicze znaczenie 
dla dobrze zintegrowanego i dobrze 
funkcjonującego rynku energii;

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając najwyższe wykorzystanie 
aktywów, pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i 
wykonania projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, szczególnie w odniesieniu 
do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury 
magazynowania skroplonego gazu 
ziemnego, które mają zasadnicze znaczenie 
dla dobrze zintegrowanego i dobrze 
funkcjonującego rynku energii;

Or. en

Poprawka 310
András Gyürk, Alajos Mészáros

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i 
wykonania projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru, 
przyspieszonego wydawania zezwoleń i 
wykonania projektów stanowiących 
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zainteresowania, szczególnie w odniesieniu 
do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury 
magazynowania skroplonego gazu 
ziemnego, które mają zasadnicze znaczenie 
dla dobrze zintegrowanego i dobrze 
funkcjonującego rynku energii;

przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, szczególnie w odniesieniu 
do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury 
magazynowania skroplonego gazu 
ziemnego, które mają zasadnicze znaczenie 
dla dobrze zintegrowanego i dobrze 
funkcjonującego rynku energii;

Or. en

Poprawka 311
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i 
wykonania projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, szczególnie w odniesieniu 
do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury 
magazynowania skroplonego gazu 
ziemnego, które mają zasadnicze znaczenie 
dla dobrze zintegrowanego i dobrze 
funkcjonującego rynku energii;

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i 
wykonania projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, szczególnie w odniesieniu 
do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury 
magazynowania energii, które mają 
zasadnicze znaczenie dla dobrze 
zintegrowanego i dobrze funkcjonującego 
rynku energii;

Or. en

Poprawka 312
Jolanta Emilia Hibner
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i 
wykonania projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, szczególnie w odniesieniu 
do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury 
magazynowania skroplonego gazu 
ziemnego, które mają zasadnicze znaczenie 
dla dobrze zintegrowanego i dobrze 
funkcjonującego rynku energii;

21. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, by lepiej koordynowały 
projekty infrastrukturalne, tym samym 
zapewniając pełną ogólnounijną spójność 
systemu i opłacalność; w tym celu zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia szybkiej oceny, wyboru i 
wykonania projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, szczególnie w odniesieniu 
do elektrycznych i gazowych powiązanych 
ze sobą transgranicznych linii 
międzysystemowych, infrastruktury 
magazynowania skroplonego gazu 
ziemnego, które mają zasadnicze znaczenie 
dla dobrze zintegrowanego i dobrze 
funkcjonującego rynku energii;

Or. en

Poprawka 313
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21 a. podkreśla, że ograniczone fundusze 
w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 
oraz wytyczne dotyczące transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej powinny być 
mądrze stosowane w oparciu o wizję 
europejskiego rynku wewnętrznego jako 
jednej całości; uważa w związku z tym, że 
w swoich pracach Komisja powinna 
priorytetowo potraktować możliwości 
finansowania tych obszarów rynku 
wewnętrznego, na których brak nawet 
podstawowych fizycznych infrastruktur, w 
szczególności linii międzysystemowych;
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Or. en

Poprawka 314
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21 a. podkreśla, że uproszczenie procedur 
wydawania zezwoleń w państwach 
członkowskich przyczyni się do 
rozwinięcia sieci infrastruktury oraz do 
odblokowania inwestycji; podkreśla, że 
władze lokalne i regionalne powinny 
odgrywać ważną rolę w tym zakresie, 
upraszczając procedury planowania i 
integrując infrastruktury energetyczne z 
lokalnymi i regionalnymi planami;

Or. en

Poprawka 315
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21 a. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie do wprowadzenia 
skutecznego systemu zarządzania 
ograniczeniami przesyłowymi, aby 
promować wydajne wykorzystanie 
istniejącej zdolności przesyłu gazu i 
energii elektrycznej, zmniejszając koszt 
związany ze zwiększaniem zdolności sieci, 
oraz aby zwiększyć połączenie źródeł 
energii odnawialnej z siecią elektryczną; 

Or. en
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Poprawka 316
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. nalega, by państwa członkowskie w 
pełni wykorzystywały możliwości 
oferowane przez instrument „Łącząc 
Europę”, stosując wytyczne dotyczące 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego w Unii 
Europejskiej i poszerzenia zakresu źródeł i 
sieci dostaw energii w Unii Europejskiej;

Or. ro

Poprawka 317
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
wystarczających środków finansowych na 
rozwój odpowiedniego otoczenia 
prawnego i współfinansowanie niektórych 
projektów infrastrukturalnych, które nie 
są komercyjnie atrakcyjne;

Or. sl

Poprawka 318
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21 b. wzywa Komisję do utworzenia 
transgranicznych i regionalnie
zintegrowanych bilansujących rynków 
dnia następnego i dnia bieżącego, aby 
zwiększyć elastyczność systemu i 
integrację na dużą skalę energii 
elektrycznej pochodzącej z odnawialnych 
źródeł, a także, oprócz wytwarzania, 
udział zasobów związanych z reakcją na
popyt;

Or. en

Poprawka 319
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa państwa członkowskie do 
powstrzymania się od regulowania 
detalicznych cen energii na szczeblu 
krajowym poprzez dotacje publiczne, 
ponieważ takie środki poważnie zagrażają 
przyszłym inwestycjom w infrastrukturę;

skreślony

Or. fr

Poprawka 320
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa państwa członkowskie do 
powstrzymania się od regulowania 
detalicznych cen energii na szczeblu 

skreślony
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krajowym poprzez dotacje publiczne, 
ponieważ takie środki poważnie zagrażają 
przyszłym inwestycjom w infrastrukturę;

Or. fr

Poprawka 321
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa państwa członkowskie do 
powstrzymania się od regulowania 
detalicznych cen energii na szczeblu 
krajowym poprzez dotacje publiczne, 
ponieważ takie środki poważnie zagrażają 
przyszłym inwestycjom w infrastrukturę;

22. wzywa państwa członkowskie do 
powstrzymania się od regulowania 
detalicznych cen energii na szczeblu 
krajowym, co może utrudniać rozwój 
rynku i zakłócać konkurencję, dawać
mylne sygnały w zakresie inwestycji i 
zagrażać przyszłemu rozwojowi 
infrastruktury, jeżeli ceny regulowane 
będę określane poniżej cen rynkowych lub 
poniżej ponoszonych kosztów; podkreśla, 
że jeżeli istnieje konkretne uzasadnienie, 
aby utrzymać ceny regulowane w 
jakiejkolwiek postaci, ceny te powinny być 
jasno określone, transparentne, 
niedyskryminacyjne, sprawdzalne i 
powinny gwarantować konsumentom 
równy dostęp jako część procesu 
przechodzenia na w pełni konkurencyjny
rynek;

Or. en

Poprawka 322
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa państwa członkowskie do
powstrzymania się od regulowania 
detalicznych cen energii na szczeblu 
krajowym poprzez dotacje publiczne, 
ponieważ takie środki poważnie zagrażają 
przyszłym inwestycjom w infrastrukturę;

22. wzywa państwa członkowskie do
zaprzestania w jak najkrótszym terminie
regulowania detalicznych cen energii na 
szczeblu krajowym, chociaż obecnie 
ważne jest, aby państwa członkowskie 
miały nadal możliwość regulowania cen 
dla gospodarstw domowych oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, ponieważ
państwa członkowskie powinny móc stale 
oceniać, jakie są rozsądne stawki zysków, 
aby zapobiec wykorzystywaniu 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 323
András Gyürk, Alajos Mészáros

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa państwa członkowskie do
powstrzymania się od regulowania 
detalicznych cen energii na szczeblu 
krajowym poprzez dotacje publiczne,
ponieważ takie środki poważnie zagrażają 
przyszłym inwestycjom w infrastrukturę;

22. zauważa, że wewnętrzny rynek energii 
nie działa jeszcze skutecznie, a ceny 
sprzedaży hurtowej bardzo się różnią w 
poszczególnych państwach 
członkowskich; zachęca państwa 
członkowskie do rozważenia możliwości 
stopniowego zniesienia regulowania 
detalicznych cen energii na szczeblu 
krajowym poprzez dotacje publiczne lub 
subsydiowanie skrośne, jak tylko 
wewnętrzny rynek będzie w pełni 
funkcjonował a krajowe ceny będą 
bardziej zbieżne;

Or. en

Poprawka 324
Claude Turmes
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa państwa członkowskie do 
powstrzymania się od regulowania
detalicznych cen energii na szczeblu 
krajowym poprzez dotacje publiczne, 
ponieważ takie środki poważnie zagrażają 
przyszłym inwestycjom w infrastrukturę;

22. wzywa państwa członkowskie do 
powstrzymania się od ograniczania cen 
lub stosowania cen regulowanych lub też 
innych środków regulowania cen energii 
na szczeblu krajowym, ponieważ takie 
środki poważnie zagrażają przyszłym 
inwestycjom w zdolność i infrastrukturę;

Or. en

Poprawka 325
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa państwa członkowskie do 
powstrzymania się od regulowania 
detalicznych cen energii na szczeblu 
krajowym poprzez dotacje publiczne, 
ponieważ takie środki poważnie zagrażają 
przyszłym inwestycjom w infrastrukturę;

22. wzywa państwa członkowskie do
stopniowego powstrzymania się od 
regulowania detalicznych cen energii na 
szczeblu krajowym poprzez dotacje 
publiczne, ponieważ takie środki grożą 
zakłóceniem przyszłych inwestycji w 
infrastrukturę; podejmując jednak takie 
działania, należy uwzględnić uzasadnione 
interesy konsumentów znajdujących się w 
trudnej sytuacji, którym prawdziwa 
konkurencja na rynku energii nie zawsze 
przynosi korzyści;

Or. en

Poprawka 326
Alejo Vidal-Quadras
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Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa państwa członkowskie do 
powstrzymania się od regulowania 
detalicznych cen energii na szczeblu 
krajowym poprzez dotacje publiczne, 
ponieważ takie środki poważnie zagrażają 
przyszłym inwestycjom w infrastrukturę;

22. wzywa państwa członkowskie do 
powstrzymania się od regulowania 
detalicznych cen energii na szczeblu 
krajowym, ponieważ takie środki mogą 
zakłócać konkurencję, dawać mylne 
sygnały w zakresie inwestycji oraz 
powodować deficyty w taryfach energii 
elektrycznej, a także poważnie zagrażają 
przyszłym inwestycjom w infrastrukturę i 
efektywnemu wykorzystaniu energii 
elektrycznej;

Or. en

Poprawka 327
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa państwa członkowskie do 
powstrzymania się od regulowania
detalicznych cen energii na szczeblu
krajowym poprzez dotacje publiczne, 
ponieważ takie środki poważnie zagrażają
przyszłym inwestycjom w infrastrukturę;

22. wzywa państwa do ponownego 
ocenienia konieczności utrzymania 
regulacji dotyczących detalicznych cen 
energii na szczeblu krajowych, ponieważ 
takie środki mogą poważnie zagrażać
przyszłym inwestycjom w infrastrukturę;

Or. en

Poprawka 328
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa państwa członkowskie do 
powstrzymania się od regulowania 
detalicznych cen energii na szczeblu 
krajowym poprzez dotacje publiczne, 
ponieważ takie środki poważnie zagrażają 
przyszłym inwestycjom w infrastrukturę;

22. wzywa państwa członkowskie do 
powstrzymania się od regulowania 
detalicznych cen energii na szczeblu 
krajowym poprzez dotacje publiczne, 
ponieważ takie środki zakłócają sygnały 
cenowe, poważnie zagrażają przyszłym 
inwestycjom w infrastrukturę i szkodzą 
wolnej konkurencji;

Or. de

Poprawka 329
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa państwa członkowskie do 
powstrzymania się od regulowania 
detalicznych cen energii na szczeblu 
krajowym poprzez dotacje publiczne, 
ponieważ takie środki poważnie zagrażają 
przyszłym inwestycjom w infrastrukturę;

22. wzywa państwa członkowskie do 
powstrzymania się od regulowania 
detalicznych cen energii na szczeblu 
krajowym poprzez interwencję państwa, 
ponieważ takie środki poważnie zagrażają 
przyszłym inwestycjom w sektorze 
energetyki;

Or. en

Poprawka 330
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje 
determinację Komisji do wzmocnienia 
przepisów antymonopolowych i o pomocy 
publicznej zapewniających ustanawianie 

23. z zadowoleniem przyjmuje 
determinację Komisji do wzmocnienia 
przepisów antymonopolowych i o pomocy 
publicznej zapewniających ustanawianie 
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równych szans z równymi warunkami 
dostępu dla wszystkich uczestników rynku;

równych szans z równymi warunkami 
dostępu dla wszystkich uczestników rynku;
z zadowoleniem odnosi się do 
zapowiedzianych przez Komisję 
wytycznych dotyczących najlepszych 
praktyk i doświadczeń zdobytych w 
ramach systemów wsparcia dla sektora 
energii odnawialnej oraz wytycznych 
dotyczących systemów wsparcia energii 
odnawialnej, bez zmuszania państw 
członkowskich do wprowadzania 
gwałtownych zmian w dziedzinie 
wsparcia, które destabilizują rynek i 
zwiększają koszty; zauważa, że 
mechanizmy wsparcia powinny 
dostosować się do większych poziomów 
udziału i malejących kosztów 
wytwarzania;

Or. en

Poprawka 331
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje 
determinację Komisji do wzmocnienia 
przepisów antymonopolowych i o pomocy 
publicznej zapewniających ustanawianie 
równych szans z równymi warunkami 
dostępu dla wszystkich uczestników rynku;

23. z zadowoleniem przyjmuje 
determinację Komisji do wzmocnienia 
przepisów antymonopolowych i o pomocy 
publicznej zapewniających ustanawianie 
równych szans z równymi warunkami 
dostępu dla wszystkich uczestników rynku;
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje dochodzenie Komisji w sprawie 
sprzecznych z prawem konkurencji 
działań Gazpromu na wewnętrznym rynku 
gazu w Europie Środkowej i innych 
miejscach;

Or. en



PE510.735v01-00 66/135 AM\935846PL.doc

PL

Poprawka 332
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje 
determinację Komisji do wzmocnienia 
przepisów antymonopolowych i o pomocy 
publicznej zapewniających ustanawianie 
równych szans z równymi warunkami 
dostępu dla wszystkich uczestników rynku;

23. z zadowoleniem przyjmuje 
determinację Komisji do wzmocnienia 
przepisów antymonopolowych i o pomocy 
publicznej zapewniających ustanawianie 
równych szans z równymi warunkami 
dostępu dla wszystkich uczestników rynku;
w celu ochrony konsumentów; wzywa 
Komisję do wydania wytycznych 
dotyczących sposobów oceniania 
nadużycia dominującej pozycji na 
detalicznych rykach gazu i energii 
elektrycznej;

Or. en

Poprawka 333
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje 
determinację Komisji do wzmocnienia 
przepisów antymonopolowych i o pomocy 
publicznej zapewniających ustanawianie
równych szans z równymi warunkami 
dostępu dla wszystkich uczestników rynku;

23. z zadowoleniem przyjmuje 
determinację Komisji do wzmocnienia 
przepisów antymonopolowych i o pomocy 
publicznej w stosunku do całego sektora 
przedsiębiorstw energetycznych i ich filii 
działających na terytorium Unii 
Europejskiej, przepisów nakierowanych
na zapewnienie równych szans z równymi 
warunkami dostępu dla wszystkich 
uczestników rynku;

Or. en
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Poprawka 334
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje 
determinację Komisji do wzmocnienia 
przepisów antymonopolowych i o pomocy 
publicznej zapewniających ustanawianie 
równych szans z równymi warunkami 
dostępu dla wszystkich uczestników rynku;

23. z zadowoleniem przyjmuje 
determinację Komisji do wzmocnienia 
przepisów antymonopolowych i o pomocy 
publicznej oraz do dopilnowania ich 
przestrzegania przez uczestników rynku 
energii z krajów trzecich, zapewniając tym 
samym ustanawianie równych szans z 
równymi warunkami dostępu dla 
wszystkich uczestników rynku;

Or. lt

Poprawka 335
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23 a. podkreśla w związku z tym potrzebę 
zapewnienia równych warunków dla 
inwestycji w wytwarzania energii, w 
szczególności przyjmując ogólne podejście 
na zasadzie „od kołyski po kołyskę”, 
obejmujące wszechstronny system 
odpowiedzialności, ubezpieczenie, koszty 
usuwania odpadów i inne koszty związane 
z ochroną środowiska, a także 
przekształcając zakłady wytwarzania w 
otwarte pole dla wszystkich inwestycji;

Or. en
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Poprawka 336
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23 a. zwraca się do Komisji, aby zmieniła 
zasady dotyczące pomocy państwa w 
odniesieniu do krajowych środków 
zwiększania efektywności energetycznej, a 
także projektów energetycznych 
współfinansowanych w ramach polityki 
spójności, aby więcej takich działań mogło 
otrzymać finansowanie państwa, co 
spowoduje, że projekty te będą kompletne;

Or. en

Poprawka 337
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23 a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja Europejska rozpoczęła oficjalne 
postępowanie, aby zbadać, czy Gazprom 
utrudniał konkurencję na rynkach 
Europy Wschodniej i Środkowej, 
naruszając unijne przepisy 
antymonopolowe;

Or. en

Poprawka 338
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23 a. przypomina, że art. 194 Traktatu z 
Lizbony stanowi, że UE jest uprawniona 
do podejmowania środków na szczeblu 
europejskim, aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw energii;

Or. en

Poprawka 339
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23 b. zaleca, aby Komisja wykorzystała 
swoje uprawnienia do kontroli nad 
pomocą państwa, aby wspierać rozwój 
infrastruktur transgranicznych; uważa, że 
Komisja mogłaby uzależnić zatwierdzenie 
krajowych mechanizmów wsparcia 
(zdolności lub energii odnawialnej) od 
podjęcia przez państwa członkowskie 
zobowiązania  do finansowania i 
budowania konkretnych infrastruktury 
transgranicznych; uważa, że takie linie 
międzysystemowe miałyby ogromne 
znaczenie dla zwiększenia zdolności do 
korzystania z dostaw sąsiedniego kraju w 
nagłym przypadku lub w przypadku braku 
równowagi energetycznej, a także dla 
stopniowego zmniejszenia dotacji;

Or. en

Poprawka 340
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. zdecydowanie popiera wysiłki Komisji 
zmierzające do wprowadzenia 
zharmonizowanych kodów sieci i zasad 
zgodnie z planem i do zapewnienia 
stabilności ram regulacyjnych 
wewnętrznego rynku energii;

24. zdecydowanie popiera wysiłki Komisji 
zmierzające do wprowadzenia 
zharmonizowanych kodów sieci i zasad 
zgodnie z planem i do zapewnienia 
stabilności ram regulacyjnych 
wewnętrznego rynku energii; wzywa 
Komisję, aby zapewniła szybkie i 
ukierunkowane wdrożenie; dodaje, że w 
tym kontekście konieczne jest ściślejsze 
powiązanie z uregulowaniami UE i 
opracowanymi jednocześnie 
uregulowaniami krajowymi;

Or. de

Poprawka 341
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zdecydowanie popiera wysiłki Komisji 
zmierzające do wprowadzenia 
zharmonizowanych kodów sieci i zasad 
zgodnie z planem i do zapewnienia 
stabilności ram regulacyjnych 
wewnętrznego rynku energii;

24. zdecydowanie popiera wysiłki Komisji 
zmierzające do wprowadzenia 
zharmonizowanych kodów sieci i zasad 
zgodnie z planem i do zapewnienia 
stabilności i większej otwartości na 
inwestycje ram regulacyjnych 
wewnętrznego rynku energii;

Or. en

Poprawka 342
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. zdecydowanie popiera wysiłki Komisji 
zmierzające do wprowadzenia 
zharmonizowanych kodów sieci i zasad 
zgodnie z planem i do zapewnienia 
stabilności ram regulacyjnych 
wewnętrznego rynku energii;

24. zdecydowanie popiera wysiłki Komisji
w oparciu o skoordynowane prace 
prowadzone przez ENTSO, zmierzające do 
wprowadzenia zharmonizowanych kodów 
sieci i zasad zgodnie z planem i do 
zapewnienia stabilności ram regulacyjnych 
wewnętrznego rynku energii;

Or. en

Poprawka 343
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zdecydowanie popiera wysiłki Komisji 
zmierzające do wprowadzenia 
zharmonizowanych kodów sieci i zasad 
zgodnie z planem i do zapewnienia 
stabilności ram regulacyjnych 
wewnętrznego rynku energii;

24. zdecydowanie popiera wysiłki Komisji 
i ENTSO-E zmierzające do wprowadzenia 
zharmonizowanych kodów sieci i zasad 
zgodnie z planem i do zapewnienia 
stabilności ram regulacyjnych 
wewnętrznego rynku energii;

Or. fr

Poprawka 344
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera środki 
regulacyjne podjęte przez UE i władze 
krajowe w celu propagowania, 
usprawniania i upraszczania 
transgranicznego handlu energią oraz 
zbliżania systemów energetycznych 

skreślony
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różnych państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 345
András Gyürk, Alajos Mészáros

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera środki 
regulacyjne podjęte przez UE i władze 
krajowe w celu propagowania,
usprawniania i upraszczania 
transgranicznego handlu energią oraz 
zbliżania systemów energetycznych 
różnych państw członkowskich;

25. zdecydowanie popiera środki 
regulacyjne podjęte przez ACER i krajowe
władze regulacyjne w celu poprawy 
przejrzystości transgranicznego handlu 
energią przez monitorowanie transakcji 
hurtowych oraz wykrywanie praktyk 
handlowych opartych na poufnych 
informacjach i prób manipulowania 
rynkiem;  podkreśla potrzebę 
dysponowania przez ACER i organy 
krajowe odpowiednią liczbą pracowników 
o niezbędnych kwalifikacjach, 
doświadczeniu i wiedzy fachowej do 
prowadzenia tych czynności;

Or. en

Poprawka 346
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera środki 
regulacyjne podjęte przez UE i władze 
krajowe w celu propagowania, 
usprawniania i upraszczania 
transgranicznego handlu energią oraz 
zbliżania systemów energetycznych 
różnych państw członkowskich;

25. zdecydowanie popiera środki 
regulacyjne podjęte przez UE i władze 
krajowe w celu propagowania, 
usprawniania i upraszczania 
transgranicznego handlu energią oraz 
zbliżania systemów energetycznych 
różnych państw członkowskich przez 
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promowanie przejrzystego korzystania z 
połączeń międzysystemowych i zadbanie o 
jeszcze większą harmonizację 
europejskich operatorów systemu 
przesyłowego i organów regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 347
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera środki 
regulacyjne podjęte przez UE i władze 
krajowe w celu propagowania, 
usprawniania i upraszczania 
transgranicznego handlu energią oraz 
zbliżania systemów energetycznych 
różnych państw członkowskich;

25. zdecydowanie popiera środki 
regulacyjne podjęte przez UE i władze 
krajowe w celu propagowania, 
usprawniania i upraszczania 
transgranicznego handlu energią, w tym na 
rynkach dnia bieżącego i rynkach dnia 
następnego, oraz zbliżania systemów 
energetycznych różnych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 348
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera środki 
regulacyjne podjęte przez UE i władze 
krajowe w celu propagowania, 
usprawniania i upraszczania 
transgranicznego handlu energią oraz 
zbliżania systemów energetycznych 
różnych państw członkowskich;

25. zdecydowanie popiera środki 
regulacyjne podjęte przez władze krajowe 
w celu propagowania, usprawniania i 
upraszczania transgranicznego handlu 
energią oraz zbliżania systemów 
energetycznych różnych państw 
członkowskich;
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Or. en

Poprawka 349
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25 a. podkreśla, że cel polegający na 
zacieśnieniu współpracy w zakresie 
polityki energetycznej musi zostać 
uwzględniony również w zewnętrznej 
polityce energetycznej, dlatego apeluje, 
aby przeprowadzić europeizację umów o 
energii zawieranych z państwami trzecimi 
i uwzględniać w nich cele europejskiej 
polityki energetycznej;

Or. de

Poprawka 350
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję do zbadania, czy w 
krótkiej i długiej perspektywie krajowe 
moce wytwórcze są odpowiednie i 
elastyczne, a także do przedstawienia 
sprawozdania na temat wpływu 
stosowanych środków krajowych 
związanych z oceną możliwości i 
planowaniem rozwoju na wewnętrzny 
rynek energii, uwzględniając 
transgraniczne aspekty tej uzupełniającej 
polityki kształtowania struktury rynku;

26. wzywa Komisję do zbadania 
wystarczalności systemu krajowych mocy 
wytwórczych w krótkiej i długiej 
perspektywie, z uwzględnieniem 
wszystkich zasobów elastyczności, które 
mogą przyczynić się do wystarczalności 
systemu, przed oceną wystarczalności 
mocy wytwórczych, w celu opracowania 
ogólnounijnej strategii, a także do 
przedstawienia sprawozdania na temat 
wpływu stosowanych środków krajowych 
związanych z oceną możliwości i 
planowaniem rozwoju na wewnętrzny 
rynek energii, uwzględniając 
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transgraniczne aspekty tej uzupełniającej 
polityki kształtowania struktury rynku; 
wzywa w związku z tym do podejmowania 
dalszych wysiłków w zakresie 
wprowadzania w przyszłości technologii 
magazynowania energii i reakcji popytu, 
które to aspekty stanowią dodatkowe 
źródła elastyczności;

Or. en

Poprawka 351
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję do zbadania, czy w 
krótkiej i długiej perspektywie krajowe
moce wytwórcze są odpowiednie i 
elastyczne, a także do przedstawienia 
sprawozdania na temat wpływu 
stosowanych środków krajowych 
związanych z oceną możliwości i 
planowaniem rozwoju na wewnętrzny 
rynek energii, uwzględniając 
transgraniczne aspekty tej uzupełniającej 
polityki kształtowania struktury rynku;

26. wzywa Komisję do zbadania w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi, 
czy w krótkiej i długiej perspektywie 
unijne moce wytwórcze są odpowiednie i 
elastyczne, a także do przedstawienia 
sprawozdania na temat trudności w 
zakresie wystarczalności mocy 
wytwórczych, możliwych rozwiązań pod 
względem mechanizmów zdolności, w tym 
ich wpływu na wewnętrzny rynek energii, 
uwzględniając konsekwencje pod kątem 
bezpieczeństwa i dostaw oraz 
transgraniczne aspekty tej uzupełniającej 
polityki kształtowania struktury rynku;

Or. en

Poprawka 352
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 26
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Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję do zbadania, czy w 
krótkiej i długiej perspektywie krajowe 
moce wytwórcze są odpowiednie i 
elastyczne, a także do przedstawienia 
sprawozdania na temat wpływu 
stosowanych środków krajowych 
związanych z oceną możliwości i 
planowaniem rozwoju na wewnętrzny 
rynek energii, uwzględniając 
transgraniczne aspekty tej uzupełniającej 
polityki kształtowania struktury rynku;

26. wzywa Komisję do zbadania czy w 
krótkiej i długiej perspektywie krajowe 
moce wytwórcze są odpowiednie i 
elastyczne, z pełnym uwzględnieniem 
potencjalnego wypływu braku mocy 
wytwórczych na reakcje popytu, 
magazynowanie energii i połączenia 
międzysystemowe, a także do 
przedstawienia sprawozdania na temat 
wpływu stosowanych środków krajowych 
związanych z oceną możliwości i 
planowaniem rozwoju na wewnętrzny 
rynek energii, uwzględniając 
transgraniczne aspekty tej uzupełniającej 
polityki kształtowania struktury rynku;

Or. en

Poprawka 353
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję do zbadania, czy w 
krótkiej i długiej perspektywie krajowe 
moce wytwórcze są odpowiednie i 
elastyczne, a także do przedstawienia 
sprawozdania na temat wpływu 
stosowanych środków krajowych 
związanych z oceną możliwości i 
planowaniem rozwoju na wewnętrzny 
rynek energii, uwzględniając 
transgraniczne aspekty tej uzupełniającej 
polityki kształtowania struktury rynku;

26. wzywa Komisję do zbadania, czy w 
krótkiej i długiej perspektywie krajowe 
moce wytwórcze są odpowiednie i 
elastyczne, a także do przedstawienia 
sprawozdania na temat wpływu 
stosowanych środków krajowych 
związanych z oceną możliwości i 
planowaniem rozwoju na wewnętrzny 
rynek energii, uwzględniając 
transgraniczne aspekty tej uzupełniającej 
polityki kształtowania struktury rynku oraz 
formułując zalecenia dotyczące sposobu, 
w jaki UE mogłaby wspierać i 
intensyfikować starania w tej dziedzinie;

Or. lt
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Poprawka 354
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję do zbadania, czy w 
krótkiej i długiej perspektywie krajowe 
moce wytwórcze są odpowiednie i 
elastyczne, a także do przedstawienia 
sprawozdania na temat wpływu 
stosowanych środków krajowych 
związanych z oceną możliwości i 
planowaniem rozwoju na wewnętrzny 
rynek energii, uwzględniając 
transgraniczne aspekty tej uzupełniającej 
polityki kształtowania struktury rynku;

26. w odniesieniu do wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej wzywa Komisję do 
zbadania, czy w krótkiej i długiej 
perspektywie krajowe moce wytwórcze są 
odpowiednie i elastyczne, a także do 
przedstawienia sprawozdania na temat 
wpływu stosowanych środków krajowych 
związanych z oceną możliwości i 
planowaniem rozwoju na wewnętrzny 
rynek energii, uwzględniając 
transgraniczne aspekty tej uzupełniającej 
polityki kształtowania struktury rynku;

Or. en

Poprawka 355
Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję do zbadania, czy w 
krótkiej i długiej perspektywie krajowe 
moce wytwórcze są odpowiednie i 
elastyczne, a także do przedstawienia 
sprawozdania na temat wpływu 
stosowanych środków krajowych 
związanych z oceną możliwości i 
planowaniem rozwoju na wewnętrzny 
rynek energii, uwzględniając 
transgraniczne aspekty tej uzupełniającej 
polityki kształtowania struktury rynku;

26. wzywa Komisję do zbadania, czy w 
krótkiej i długiej perspektywie krajowe 
moce wytwórcze są odpowiednie i 
elastyczne, a także do przedstawienia 
sprawozdania na temat wpływu 
stosowanych środków krajowych 
związanych z oceną możliwości i 
elastyczności oraz planowaniem rozwoju 
na wewnętrzny rynek energii, 
uwzględniając transgraniczne aspekty tej 
uzupełniającej polityki kształtowania 
struktury rynku;
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Or. en

Poprawka 356
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. uważa, że UE i jej państwa 
członkowskie ponoszą wspólną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
dostaw i zabezpieczenie odpowiednich 
środków produkcji, na przykład w formie 
mechanizmów zdolności wytwórczych, 
najlepiej neutralnych z punktu widzenia 
technologicznego, budżetowego i 
konkurencji;

Or. fr

Poprawka 357
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa Komisję do zbadania 
przyszłych form rynku energii, które w 
przeciwieństwie do obecnych krajowych 
mechanizmów zdolności mogłyby stworzyć 
dodatkowe niedyskryminacyjne 
strumienie dochodów dla inwestorów we 
wszystkich rodzajach wytwarzania energii 
elektrycznej i zapewnić najbardziej 
opłacalne świadczenie usług w ramach 
elastyczności w sektorze energetycznym;

Or. en
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Poprawka 358
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa Komisję i ENTSO-E do 
opracowania spójnej i ujednoliconej 
metodologii w zakresie wystarczalności 
mocy wytwórczych w Europie, w tym 
pozytywnego wkładu odnawialnych źródeł 
energii, a w szczególności zmiennych 
źródeł energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 359
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 26 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26b. wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych dotyczących sposobu, w jaki 
państwa członkowskie powinny oceniać 
zapotrzebowanie na mechanizmy 
wynagradzania zdolności wytwórczych i 
charakterystyki takich mechanizmów, aby 
minimalizować zakłócenia wewnętrznego 
rynku energii; w szczególności i między 
innymi mechanizmy powinny być 
odwracalne i uwarunkowane 
wcześniejszym wyczerpaniem wszystkich 
zdolności w zakresie elastyczności;

Or. en
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Poprawka 360
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26b. wzywa Komisję, aby przygotowała 
wytyczne dotyczące stosowania i 
wdrażania zasobów elastyczności, takich 
jak zarządzanie stroną popytową, 
magazynowanie i fizyczna infrastruktura, 
w tym transgraniczna, aby państwa 
członkowskie mogły opracować i 
wprowadzić w życie na swoim terytorium 
krajowe strategie wdrażania zasobów 
elastyczności; 

Or. en

Poprawka 361
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26c. wzywa Komisję, aby ustaliła zasady 
pozwalające dalej rozwijać rynek usług 
pomocniczych, z uwzględnieniem udziału 
wszystkich źródeł energii, w tym 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 362
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i odpowiednie podmioty do 
zapewniania zachęt i wspierania 
regionalnych inicjatyw i partnerstw, wraz z 
ustanawianiem regionalnych giełd energii, 
ośrodków handlu gazem i mechanizmów 
łączenia rynków;

27. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i odpowiednie podmioty do 
zapewniania zachęt i wspierania 
regionalnych inicjatyw i partnerstw 
mających na celu ściślejszą integrację 
rynku przez ustanawianie regionalnych 
giełd energii, ośrodków handlu gazem, a 
także bardziej zharmonizowanych zasad 
handlu gazem i mechanizmów łączenia 
rynków;

Or. en

Poprawka 363
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i odpowiednie podmioty do 
zapewniania zachęt i wspierania 
regionalnych inicjatyw i partnerstw, wraz z 
ustanawianiem regionalnych giełd energii, 
ośrodków handlu gazem i mechanizmów 
łączenia rynków;

27. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i odpowiednie podmioty do 
zapewniania zachęt i wspierania 
regionalnych inicjatyw i partnerstw, wraz z 
ustanawianiem regionalnych giełd energii, 
ośrodków handlu gazem i mechanizmów 
łączenia rynków we wszystkich ramach 
czasowych, łącznie z przyjęciem 
odpowiedniego poziomu płynności i 
przejrzystości rynku;

Or. en

Poprawka 364
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

27a. zachęca wszystkie państwa 
członkowskie i Komisję, by dążyły do 
przyjęcia zasad ograniczających 
długoterminowe umowy gazowe oparte na 
indeksacji cen ropy naftowej na rzecz 
umów opartych na cenach rynku 
kasowego lub innych mechanizmach, 
które sprawiłyby, że ceny umowne 
odzwierciedlają wszelkie zmiany podaży i 
popytu na rynku wewnętrznym i 
dostosowują się do nich; 

Or. en

Poprawka 365
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. podkreśla, że środki rynku 
wewnętrznego powinny propagować 
zróżnicowanie źródeł energii, zarówno 
rodzimych, jak i zewnętrznych, i nie 
powinny koncentrować się przede 
wszystkim na dalszym rozwoju lub 
rozszerzaniu istniejących tras i dostaw;

Or. en

Poprawka 366
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję do korzystania z 28. wzywa Komisję do korzystania, w 
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instrumentów polityki zagranicznej do 
propagowania zasad i norm wewnętrznego 
rynku energii wobec państw trzecich, w 
szczególności wobec sąsiedztwa UE; 
nalega na Komisję, by w drodze dialogów 
dwustronnych z odpowiednimi państwami 
trzecimi rozwiązała zagadnienie jasnych 
zasad zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi w transgranicznych 
połączeniach gazowych; wzywa Komisję 
do zapewnienia w jej stosunkach z 
partnerami zewnętrznymi, że 
przedsiębiorstwa z UE są w stanie 
konkurować globalnie na równych 
zasadach;

porozumieniu z ESDZ, z instrumentów 
polityki zagranicznej do propagowania 
zasad i norm wewnętrznego rynku energii 
wobec państw trzecich; uważa, że 
wewnętrzny rynek energii będzie nadal 
niekompletny, a jego cele nieosiągalne, 
jeśli nie zostanie zapewniona pełna 
zgodność, a zewnętrzne podmioty 
zajmujące się dostawą i przesyłem energii 
nie będą przestrzegać kluczowych zasad, 
w szczególności tych zawartych w trzecim 
pakiecie energetycznym; nalega na 
Komisję, by w drodze dialogów 
dwustronnych z odpowiednimi państwami 
trzecimi rozwiązała zagadnienie jasnych 
zasad zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi w transgranicznych 
połączeniach gazowych; wzywa Komisję 
do zapewnienia w jej stosunkach z 
partnerami zewnętrznymi, że 
przedsiębiorstwa z UE są w stanie 
konkurować globalnie na równych 
zasadach;

Or. en

Poprawka 367
András Gyürk, Alajos Mészáros

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję do korzystania z 
instrumentów polityki zagranicznej do 
propagowania zasad i norm wewnętrznego 
rynku energii wobec państw trzecich, w 
szczególności wobec sąsiedztwa UE; 
nalega na Komisję, by w drodze dialogów 
dwustronnych z odpowiednimi państwami 
trzecimi rozwiązała zagadnienie jasnych 
zasad zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi w transgranicznych 
połączeniach gazowych; wzywa Komisję 
do zapewnienia w jej stosunkach z 

28. wzywa Komisję do korzystania z 
instrumentów polityki zagranicznej do 
propagowania zasad i norm wewnętrznego 
rynku energii wobec państw trzecich, w 
szczególności wobec sąsiedztwa UE; 
nalega na Komisję, by w drodze dialogów 
dwustronnych z odpowiednimi państwami 
trzecimi rozwiązała zagadnienie jasnych 
zasad zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi w transgranicznych 
połączeniach gazowych oraz dostępu stron 
trzecich do sieci przesyłowych;
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partnerami zewnętrznymi, że 
przedsiębiorstwa z UE są w stanie 
konkurować globalnie na równych 
zasadach;

zdecydowanie popiera Komisję w sprawie 
przyjęcia środków zapobiegających 
praktykom antykonkurencyjnym 
przedsiębiorstw z państw trzecich, które 
mogą prowadzić do ograniczenia 
konkurencji, wyższych cen lub obniżenia 
bezpieczeństwa dostaw energii; wzywa 
Komisję do zapewnienia w jej stosunkach 
z partnerami zewnętrznymi, że 
przedsiębiorstwa z UE są w stanie 
konkurować globalnie na równych 
zasadach;

Or. en

Poprawka 368
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję do korzystania z 
instrumentów polityki zagranicznej do 
propagowania zasad i norm wewnętrznego 
rynku energii wobec państw trzecich, w 
szczególności wobec sąsiedztwa UE; 
nalega na Komisję, by w drodze dialogów 
dwustronnych z odpowiednimi państwami 
trzecimi rozwiązała zagadnienie jasnych 
zasad zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi w transgranicznych 
połączeniach gazowych; wzywa Komisję 
do zapewnienia w jej stosunkach z 
partnerami zewnętrznymi, że 
przedsiębiorstwa z UE są w stanie 
konkurować globalnie na równych 
zasadach;

28. wzywa Komisję do korzystania z 
instrumentów polityki zagranicznej do 
propagowania zasad i norm wewnętrznego 
rynku energii wobec państw trzecich, w 
szczególności wobec sąsiedztwa UE; 
nalega na Komisję, by w drodze dialogów 
dwustronnych z odpowiednimi państwami 
trzecimi rozwiązała zagadnienie jasnych 
zasad zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi w transgranicznych 
połączeniach gazowych; wzywa Komisję 
do zapewnienia w jej stosunkach z 
partnerami zewnętrznymi, że 
przedsiębiorstwa z UE są w stanie 
konkurować globalnie na równych 
zasadach; wzywa Komisję do 
poinformowania o wszystkich elementach, 
które sprawiają jeszcze trudności w 
ramach wprowadzania w życie trzeciego 
pakietu energetycznego, wraz z jasnymi 
liczbami dotyczącymi ich konsekwencji 
dla cen płaconych przez konsumentów;
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Or. fr

Poprawka 369
Algirdas Saudargas

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję do korzystania z 
instrumentów polityki zagranicznej do 
propagowania zasad i norm wewnętrznego 
rynku energii wobec państw trzecich, w 
szczególności wobec sąsiedztwa UE; 
nalega na Komisję, by w drodze dialogów 
dwustronnych z odpowiednimi państwami 
trzecimi rozwiązała zagadnienie jasnych 
zasad zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi w transgranicznych 
połączeniach gazowych; wzywa Komisję 
do zapewnienia w jej stosunkach z 
partnerami zewnętrznymi, że 
przedsiębiorstwa z UE są w stanie 
konkurować globalnie na równych 
zasadach;

28. wzywa Komisję do korzystania z 
instrumentów polityki zagranicznej do 
propagowania zasad i norm wewnętrznego 
rynku energii wobec państw trzecich, w 
szczególności wobec sąsiedztwa UE; 
nalega na Komisję, by w drodze dialogów 
dwustronnych z odpowiednimi państwami 
trzecimi rozwiązała zagadnienie jasnych 
zasad zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi w transgranicznych 
połączeniach gazowych; wzywa Komisję 
do zapewnienia w jej stosunkach z 
partnerami zewnętrznymi, że 
przedsiębiorstwa z UE są w stanie 
konkurować globalnie na równych 
zasadach; wzywa Komisję do nasilenia 
współpracy w zakresie bezpieczeństwa 
jądrowego z państwami graniczącymi z 
UE;

Or. en

Poprawka 370
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję do korzystania z 
instrumentów polityki zagranicznej do 
propagowania zasad i norm wewnętrznego 
rynku energii wobec państw trzecich, w 

28. wzywa Komisję do korzystania z 
instrumentów polityki zagranicznej do 
propagowania zasad i norm wewnętrznego 
rynku energii oraz koniecznego 
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szczególności wobec sąsiedztwa UE;
nalega na Komisję, by w drodze dialogów 
dwustronnych z odpowiednimi państwami 
trzecimi rozwiązała zagadnienie jasnych 
zasad zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi w transgranicznych 
połączeniach gazowych; wzywa Komisję 
do zapewnienia w jej stosunkach z 
partnerami zewnętrznymi, że 
przedsiębiorstwa z UE są w stanie 
konkurować globalnie na równych 
zasadach;

przestrzegania optymalnych norm 
bezpieczeństwa jądrowego wobec państw 
trzecich, w szczególności wobec 
sąsiedztwa UE; nalega na Komisję, by w 
drodze dialogów dwustronnych z 
odpowiednimi państwami trzecimi 
rozwiązała zagadnienie jasnych zasad 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi 
w transgranicznych połączeniach 
gazowych; wzywa Komisję do 
zapewnienia w jej stosunkach z partnerami 
zewnętrznymi, że przedsiębiorstwa z UE są 
w stanie konkurować globalnie na równych 
zasadach;

Or. lt

Poprawka 371
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję do korzystania z 
instrumentów polityki zagranicznej do 
propagowania zasad i norm wewnętrznego 
rynku energii wobec państw trzecich, w 
szczególności wobec sąsiedztwa UE; 
nalega na Komisję, by w drodze dialogów 
dwustronnych z odpowiednimi państwami 
trzecimi rozwiązała zagadnienie jasnych 
zasad zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi w transgranicznych 
połączeniach gazowych; wzywa Komisję 
do zapewnienia w jej stosunkach z 
partnerami zewnętrznymi, że 
przedsiębiorstwa z UE są w stanie 
konkurować globalnie na równych 
zasadach;

28. wzywa Komisję do korzystania z 
instrumentów polityki zagranicznej do 
propagowania zasad i norm wewnętrznego 
rynku energii wobec państw trzecich, w 
szczególności wobec sąsiedztwa UE; 
nalega na Komisję, by w drodze dialogów 
dwustronnych z odpowiednimi państwami 
trzecimi rozwiązała zagadnienie jasnych 
zasad zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi w transgranicznych 
połączeniach gazowych i elektrycznych; 
wzywa Komisję do zapewnienia w jej 
stosunkach z partnerami zewnętrznymi, że 
przedsiębiorstwa z UE są w stanie 
konkurować globalnie na równych 
zasadach;

Or. en

Poprawka 372
Jerzy Buzek
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Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. w odniesieniu do wewnętrznego 
rynku gazu wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeprowadzenia 
przeglądu wszystkich umów gazowych 
opartych na przestarzałych 
mechanizmach ustalania cen, w 
szczególności na zasadzie indeksacji cen 
ropy, które narzucają wysokie ceny na 
konsumentów, oraz wzywa Komisję, aby 
pomogła w zbadaniu możliwości 
renegocjacji tych umów, nie tylko w 
kontekście ich przedłużenia; podkreśla 
konieczność opracowywania i wspierania 
wszystkich produktów i mechanizmów 
mających na celu wzmocnienie 
krótkoterminowych zdolności handlu 
gazem; podkreśla, że powyższe środki 
mają zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia rzeczywistej 
konkurencyjności cen dostaw gazu do 
wszystkich konsumentów na wewnętrznym 
rynku gazu;

Or. en

Poprawka 373
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. zachęca Komisję, aby w pełni 
uwzględniła zasady leżące u podstaw 
decyzji w sprawie ustanowienia 
mechanizmu wymiany informacji w 
odniesieniu do umów międzyrządowych 
oraz podjęła działania wykraczające poza 
minimum ustalone w tej decyzji; 
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zdecydowanie zachęca państwa 
członkowskie i przedsiębiorstwa 
europejskie, aby zaangażowały Komisję w 
negocjacje energetyczne przed ich 
zakończeniem; ponadto wnosi o 
przedkładanie Komisji dokumentów przed 
ich podpisaniem lub po podpisaniu, a nie 
wyłącznie po ich ratyfikacji przez 
parlamenty narodowe; 

Or. en

Poprawka 374
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 28 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28b. przypomina Komisji, że rynek 
wewnętrzny nie jest niezależny od rynku 
światowego; zwraca się do Komisji, aby w 
pełni uwzględniła zalecenia Parlamentu 
dotyczące zewnętrznego wymiaru polityki 
energetycznej1 podczas planowania 
działań rynku wewnętrznego; 
potwierdzając swoje poparcie dla idei, że 
jedynie w pełni funkcjonujący rynek 
wewnętrzny umożliwi nam przemawianie 
jednym głosem w skali globalnej, zwraca 
się do Komisji o dalsze opracowywanie 
kolejnych działań w dziedzinie 
zewnętrznej polityki energetycznej; 
__________________
1 Teksty przyjęte, P7_TA-(2012)0238.

Or. en

Poprawka 375
Lena Kolarska-Bobińska
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Projekt rezolucji
Ustęp 28 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28c. uważa, że przyszła umowa o wolnym 
handlu między Unią Europejską a 
Stanami Zjednoczonymi powinna 
zawierać rozdział poświęcony wyłącznie 
kwestiom związanym z energią, które 
mogłyby wpływać na rynek wewnętrzny, 
takim jak: handel hurtowy energią, 
handel surowcami, zasady transportu 
energii morskiej, systemy handlu 
emisjami, normy bezpieczeństwa paliw, 
praktyki księgowe, państwowe dotacje do 
energii oraz transfer własności 
intelektualnej w odniesieniu do 
poszukiwania źródeł energii, jej produkcji, 
przetwarzania i produktów końcowych; 

Or. en

Poprawka 376
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 28 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28d. zwraca się do państw członkowskich i 
Komisji o zwiększenie politycznego i 
finansowego poparcia dla Wspólnoty 
Energetycznej oraz podjęcie dodatkowych 
środków w celu wsparcia rozszerzenia 
zasad rynku wewnętrznego na Europę 
Południowo-Wschodnią i Wschodnią;

Or. en

Poprawka 377
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Śródtytuł 4

Projekt rezolucji Poprawka

Pomaganie konsumentom Skuteczna ochrona i wspieranie 
konsumentów

Or. en

Poprawka 378
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i odpowiednie podmioty do 
poprawienia jakości i dostępności 
informacji przedstawianych konsumentom, 
oferowania konsumentom jasnych i 
przejrzystych metod naliczania opłat oraz 
do ustanowienia porównywarek cen 
umożliwiających konsumentom 
dokonywanie świadomych wyborów, a 
także do ustanowienia łatwych w użyciu 
mechanizmów rozstrzygania sporów z 
dostawcami; z zadowoleniem przyjmuje 
wniosek Komisji ustanowienia platformy 
informacyjnej o prawach konsumentów;

29. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i odpowiednie podmioty do 
poprawienia jakości i dostępności 
informacji przedstawianych konsumentom, 
oferowania konsumentom jasnych i 
przejrzystych metod naliczania opłat oraz 
do ustanowienia porównywarek cen 
umożliwiających konsumentom 
dokonywanie świadomych wyborów i 
zapoznających ich ze sposobami kontroli 
zużycia, możliwościami oszczędności 
energii i efektywności energetycznej oraz 
produkcji na małą skalę, a także do 
ustanowienia łatwych w użyciu 
mechanizmów rozstrzygania sporów z 
dostawcami; z zadowoleniem przyjmuje 
wniosek Komisji ustanowienia platformy 
informacyjnej o prawach konsumentów; 
zaleca Komisji i państwom członkowskim 
prowadzenie przyjaznych dla konsumenta 
kampanii informacyjnych, w których 
aktywnie powinny uczestniczyć władze 
rządowe na szczeblu lokalnym i 
regionalnym oraz odpowiednie regionalne 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego; 
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Or. en

Poprawka 379
András Gyürk, Alajos Mészáros

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i odpowiednie podmioty do 
poprawienia jakości i dostępności 
informacji przedstawianych konsumentom, 
oferowania konsumentom jasnych i 
przejrzystych metod naliczania opłat oraz 
do ustanowienia porównywarek cen 
umożliwiających konsumentom 
dokonywanie świadomych wyborów, a 
także do ustanowienia łatwych w użyciu 
mechanizmów rozstrzygania sporów z 
dostawcami; z zadowoleniem przyjmuje 
wniosek Komisji ustanowienia platformy 
informacyjnej o prawach konsumentów;

29. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i odpowiednie podmioty do 
poprawienia przejrzystości, jakości i 
dostępności informacji przedstawianych 
konsumentom, oferowania konsumentom 
jasnych i przejrzystych metod naliczania 
opłat oraz do ustanowienia porównywarek 
cen umożliwiających konsumentom 
dokonywanie świadomych wyborów;
wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia środków wprowadzonych 
dyrektywą w sprawie alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów 
konsumenckich oraz rozporządzeniem w 
sprawie internetowego systemu 
rozstrzygania sporów konsumenckich; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji 
ustanowienia platformy informacyjnej o 
prawach konsumentów;

Or. en

Poprawka 380
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i odpowiednie podmioty do 
poprawienia jakości i dostępności 
informacji przedstawianych konsumentom, 

29. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i odpowiednie podmioty do 
poprawienia jakości i dostępności 
informacji przedstawianych konsumentom, 
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oferowania konsumentom jasnych i 
przejrzystych metod naliczania opłat oraz 
do ustanowienia porównywarek cen 
umożliwiających konsumentom 
dokonywanie świadomych wyborów, a 
także do ustanowienia łatwych w użyciu 
mechanizmów rozstrzygania sporów z 
dostawcami; z zadowoleniem przyjmuje 
wniosek Komisji ustanowienia platformy 
informacyjnej o prawach konsumentów;

oferowania konsumentom jasnych i 
przejrzystych metod naliczania opłat, 
ułatwiania fakturowania w regularnych 
odstępach oraz do ustanowienia 
porównywarek cen umożliwiających 
konsumentom dokonywanie świadomych 
wyborów, a także do ustanowienia łatwych 
w użyciu mechanizmów rozstrzygania 
sporów z dostawcami; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do maksymalnego 
ułatwiania konsumentom zmiany 
dostawcy energii; z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji ustanowienia 
platformy informacyjnej o prawach 
konsumentów;

Or. nl

Poprawka 381
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i odpowiednie podmioty do 
poprawienia jakości i dostępności 
informacji przedstawianych konsumentom, 
oferowania konsumentom jasnych i 
przejrzystych metod naliczania opłat oraz 
do ustanowienia porównywarek cen 
umożliwiających konsumentom 
dokonywanie świadomych wyborów, a 
także do ustanowienia łatwych w użyciu 
mechanizmów rozstrzygania sporów z 
dostawcami; z zadowoleniem przyjmuje 
wniosek Komisji ustanowienia platformy 
informacyjnej o prawach konsumentów;

29. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i odpowiednie podmioty do 
poprawienia jakości i dostępności 
informacji przedstawianych konsumentom, 
oferowania konsumentom jasnych i 
przejrzystych metod naliczania opłat oraz 
do ustanowienia porównywarek cen 
umożliwiających konsumentom 
dokonywanie świadomych wyborów, a 
także do ustanowienia skutecznych 
procedur załatwiania skarg w formie 
niezależnych mechanizmów rozstrzygania 
sporów; z zadowoleniem przyjmuje 
wniosek Komisji ustanowienia platformy 
informacyjnej o prawach konsumentów;

Or. en
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Poprawka 382
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zachęca państwa członkowskie i 
Komisję do wprowadzania kompleksowej 
strategii mającej na celu zachęcanie 
konsumentów i prosumentów do 
aktywnego uczestnictwa w rynku energii, 
m.in. poprzez istniejące przepisy oraz 
przez wdrażanie odpowiednich przepisów 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej;

30. zachęca państwa członkowskie i 
Komisję do wprowadzania kompleksowej 
strategii mającej na celu zachęcanie 
konsumentów i prosumentów do 
aktywnego uczestnictwa w rynku energii, 
m.in. poprzez istniejące przepisy oraz 
przez wdrażanie odpowiednich przepisów 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej; zachęca do regularnego 
dostosowywania sygnału taryfowego 
korzystania z sieci w celu odpowiedniego 
informowania obecnych i przyszłych 
użytkowników oraz dla wypracowania w 
ten sposób spójności sieci i pojedynczych 
decyzji.

Or. fr

Poprawka 383
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa Komisję do zachęcania 
sektorów energii i technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych do 
dalszej współpracy, a także zachęca do 
przejrzenia istniejących instrumentów 
finansowania innowacji dotyczących 
energii, tak by korzyść odnieśli wszyscy 
konsumenci i by ułatwić rozwój sieci 
inteligentnych w sposób przyjazny dla 
użytkownika;

31. wzywa Komisję do zachęcania 
sektorów energii i technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych do 
dalszej współpracy, a także zachęca do 
przejrzenia istniejących instrumentów 
finansowania innowacji dotyczących 
energii, tak by korzyść odnieśli wszyscy 
konsumenci i by ułatwić rozwój sieci 
inteligentnych w sposób przyjazny dla 
użytkownika; zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do uruchomienia 
odpowiednich dźwigni dla zachęcenia 
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prywatnego sektora przemysłowego do 
finansowania infrastruktury 
inteligentnych sieci jutra.

Or. fr

Poprawka 384
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa Komisję do zachęcania 
sektorów energii i technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych do 
dalszej współpracy, a także zachęca do 
przejrzenia istniejących instrumentów 
finansowania innowacji dotyczących 
energii, tak by korzyść odnieśli wszyscy 
konsumenci i by ułatwić rozwój sieci 
inteligentnych w sposób przyjazny dla 
użytkownika;

31. wzywa Komisję do zachęcania 
sektorów energii i technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych do 
dalszej współpracy, a także zachęca do 
przejrzenia istniejących instrumentów 
finansowania innowacji dotyczących 
energii, tak by korzyść odnieśli wszyscy 
konsumenci i by ułatwić rozwój sieci 
inteligentnych w sposób przyjazny dla 
użytkownika; wzywa do współpracy w 
rozwijaniu inteligentnych sieci na 
szczeblu europejskim, krajowym i 
regionalnym oraz opracowaniu 
europejskich norm w zakresie 
inteligentnych sieci energetycznych;

Or. en

Poprawka 385
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa Komisję do zachęcania 
sektorów energii i technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych do 
dalszej współpracy, a także zachęca do 

31. wzywa Komisję do zachęcania 
sektorów energii i technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych do 
dalszej współpracy, a także zachęca do 
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przejrzenia istniejących instrumentów 
finansowania innowacji dotyczących 
energii, tak by korzyść odnieśli wszyscy 
konsumenci i by ułatwić rozwój sieci 
inteligentnych w sposób przyjazny dla 
użytkownika;

przejrzenia istniejących ram regulacyjnych 
w celu pobudzania innowacji dotyczących 
energii, tak by korzyść odnieśli wszyscy 
konsumenci i by ułatwić rozwój sieci 
inteligentnych w sposób przyjazny dla 
użytkownika, bezpieczny i pewny, z 
uwzględnieniem prywatności konsumenta;

Or. en

Poprawka 386
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa Komisję do zachęcania 
sektorów energii i technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych do 
dalszej współpracy, a także zachęca do 
przejrzenia istniejących instrumentów 
finansowania innowacji dotyczących 
energii, tak by korzyść odnieśli wszyscy 
konsumenci i by ułatwić rozwój sieci 
inteligentnych w sposób przyjazny dla 
użytkownika;

31. wzywa Komisję do zachęcania 
sektorów energii i technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych do 
dalszej współpracy, a także zachęca do 
zapewnienia instrumentów finansowania, 
tak by korzyść odnieśli wszyscy 
konsumenci i by ułatwić rozwój sieci 
inteligentnych w sposób przyjazny dla 
użytkownika;

Or. nl

Poprawka 387
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa Komisję do zachęcania 
sektorów energii i technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych do 
dalszej współpracy, a także zachęca do 
przejrzenia istniejących instrumentów 

31. wzywa Komisję do zachęcania 
sektorów energii i technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych do 
dalszej współpracy, a także zachęca do 
przejrzenia istniejących instrumentów 
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finansowania innowacji dotyczących 
energii, tak by korzyść odnieśli wszyscy 
konsumenci i by ułatwić rozwój sieci 
inteligentnych w sposób przyjazny dla 
użytkownika;

finansowania innowacji dotyczących 
energii, tak by korzyść odnieśli wszyscy 
konsumenci i by ułatwić rozwój sieci 
inteligentnych i przyjaznych dla 
użytkownika, które nie stanowią 
obciążenia finansowego dla 
konsumentów;

Or. fr

Poprawka 388
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. nalega na państwa członkowskie oraz 
na władze regionalne i lokalne, by 
propagowały rozwiązania z zakresu 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w sieciach 
inteligentnych oraz by zmierzały w 
kierunku rynku prosumenta, uwzględniając 
wzrastającą potrzebę elastyczności, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii oraz udziału strony popytowej;

32. nalega na państwa członkowskie oraz 
na władze regionalne i lokalne, by 
propagowały rozwiązania z zakresu 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w sieciach 
inteligentnych oraz by zmierzały w 
kierunku rynku prosumenta, uwzględniając 
wzrastającą potrzebę elastyczności, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii oraz udziału strony popytowej; 
zachęca do uwzględnienia w nowych 
mechanizmach rynkowych nowego 
zakresu zarządzania lokalnym systemem 
dystrybutorów w celu zachowania 
bezpieczeństwa dostaw oraz nalega na 
konieczne zdefiniowanie publicznej usługi 
danych dla zapewnienia 
niedyskryminującego dostępu do 
informacji;

Or. fr

Poprawka 389
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos
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Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. nalega na państwa członkowskie oraz 
na władze regionalne i lokalne, by 
propagowały rozwiązania z zakresu 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w sieciach 
inteligentnych oraz by zmierzały w 
kierunku rynku prosumenta, uwzględniając 
wzrastającą potrzebę elastyczności, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii oraz udziału strony popytowej;

32. nalega na państwa członkowskie oraz 
na władze regionalne i lokalne, by 
propagowały innowacyjne rozwiązania 
technologiczne w sieciach inteligentnych 
oraz by zmierzały w kierunku rynku 
prosumenta, prowadzącego do większej
elastyczności, efektywności energetycznej 
i oszczędności energii oraz udziału strony 
popytowej;

Or. en

Poprawka 390
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. nalega na państwa członkowskie oraz 
na władze regionalne i lokalne, by 
propagowały rozwiązania z zakresu 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w sieciach 
inteligentnych oraz by zmierzały w 
kierunku rynku prosumenta, uwzględniając 
wzrastającą potrzebę elastyczności, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii oraz udziału strony popytowej;

32. nalega na państwa członkowskie oraz 
na władze regionalne i lokalne, by
propagowały i tworzyły zachęty finansowe 
dla inwestycji w rozwiązania z zakresu 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w sieciach 
inteligentnych oraz by zmierzały w 
kierunku rynku prosumenta, uwzględniając 
wzrastającą potrzebę elastyczności, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii oraz udziału strony popytowej;

Or. en

Poprawka 391
Kathleen Van Brempt
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Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. nalega na państwa członkowskie oraz 
na władze regionalne i lokalne, by 
propagowały rozwiązania z zakresu 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w sieciach 
inteligentnych oraz by zmierzały w 
kierunku rynku prosumenta, uwzględniając 
wzrastającą potrzebę elastyczności, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii oraz udziału strony popytowej;

32. nalega na państwa członkowskie oraz 
na władze regionalne i lokalne, by 
propagowały rozwiązania z zakresu 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w sieciach 
inteligentnych ukierunkowane na korzyści 
dla konsumenta oraz by zmierzały w 
kierunku rynku prosumenta, uwzględniając 
wzrastającą potrzebę elastyczności, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii oraz udziału strony popytowej;

Or. en

Poprawka 392
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. nalega na państwa członkowskie oraz 
na władze regionalne i lokalne, by 
propagowały rozwiązania z zakresu 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w sieciach 
inteligentnych oraz by zmierzały w 
kierunku rynku prosumenta, uwzględniając 
wzrastającą potrzebę elastyczności, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii oraz udziału strony popytowej;

32. nalega na państwa członkowskie oraz 
na władze regionalne i lokalne, by 
uwzględniały rozwiązania z zakresu 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w sieciach 
inteligentnych oraz by zmierzały w 
kierunku rynku prosumenta, uwzględniając 
wzrastającą potrzebę elastyczności, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii oraz udziału strony popytowej;

Or. nl

Poprawka 393
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 32
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Projekt rezolucji Poprawka

32. nalega na państwa członkowskie oraz 
na władze regionalne i lokalne, by 
propagowały rozwiązania z zakresu 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w sieciach 
inteligentnych oraz by zmierzały w 
kierunku rynku prosumenta, uwzględniając 
wzrastającą potrzebę elastyczności, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii oraz udziału strony popytowej;

32. nalega na państwa członkowskie oraz 
na władze regionalne i lokalne, by 
propagowały rozwiązania z zakresu 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w sieciach 
inteligentnych oraz by zmierzały w 
kierunku rynku prosumenta, uwzględniając 
wzrastającą potrzebę elastyczności, 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii oraz dobrowolnego udziału strony 
popytowej;

Or. en

Poprawka 394
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. wskazuje, że wprowadzanie 
inteligentnych liczników powinno 
odbywać się wyłącznie na zasadzie 
dobrowolności ze strony konsumenta; 
zachęca państwa członkowskie do 
opracowania strategii upowszechniania, w 
tym krajowych i lokalnych kampanii 
komunikacyjnych w celu wyjaśnienia 
stosowania takich liczników;

Or. en

Poprawka 395
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

32a. wzywa Komisję do przejrzenia 
istniejących ram regulacyjnych w celu 
pobudzania innowacji dotyczących energii 
i inwestycji w tej dziedzinie, tak by ułatwić 
wprowadzanie inteligentnych sieci w 
sposób przyjazny dla użytkownika,

Or. en

Poprawka 396
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. oczekuje na wytyczne Komisji w celu 
wsparcia ustanawiania ambitnych celów 
politycznych wobec konsumentów 
szczególnie narażonych, i będzie pomagać 
państwom członkowskim w lepszym 
określaniu tej kategorii konsumentów; 
wzywa Komisję do dokonania 
równoległego przeglądu istniejących 
mechanizmów i instrumentów ochrony 
takich konsumentów, tak by 
zaproponować środki zmierzające do 
osiągnięcia spójniejszej i całościowej 
metody na szczeblu UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 397
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 33
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Projekt rezolucji Poprawka

33. oczekuje na wytyczne Komisji w celu 
wsparcia ustanawiania ambitnych celów 
politycznych wobec konsumentów 
szczególnie narażonych, i będzie pomagać 
państwom członkowskim w lepszym 
określaniu tej kategorii konsumentów;
wzywa Komisję do dokonania 
równoległego przeglądu istniejących 
mechanizmów i instrumentów ochrony 
takich konsumentów, tak by 
zaproponować środki zmierzające do 
osiągnięcia spójniejszej i całościowej 
metody na szczeblu UE;

33. oczekuje na wytyczne Komisji w celu 
wsparcia ustanawiania ambitnych celów 
politycznych wobec konsumentów 
szczególnie narażonych, i będzie pomagać 
państwom członkowskim w lepszym 
określaniu ich koncepcji tej kategorii 
konsumentów w ramach obecnych 
kompetencji;

Or. de

Poprawka 398
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. oczekuje na wytyczne Komisji w celu 
wsparcia ustanawiania ambitnych celów 
politycznych wobec konsumentów 
szczególnie narażonych, i będzie pomagać
państwom członkowskim w lepszym 
określaniu tej kategorii konsumentów; 
wzywa Komisję do dokonania 
równoległego przeglądu istniejących 
mechanizmów i instrumentów ochrony 
takich konsumentów, tak by zaproponować 
środki zmierzające do osiągnięcia 
spójniejszej i całościowej metody na 
szczeblu UE;

33. oczekuje na wytyczne Komisji w celu 
wsparcia ustanawiania ambitnych celów 
politycznych wobec konsumentów 
szczególnie narażonych, i wsparcia państw 
członkowskich w lepszym określaniu tej 
kategorii konsumentów; wzywa Komisję 
do dokonania równoległego przeglądu 
istniejących mechanizmów i instrumentów 
ochrony takich konsumentów, tak by 
zaproponować środki zmierzające do 
osiągnięcia spójniejszej i całościowej 
metody na szczeblu UE; podkreśla, że 
proces harmonizacji nie może szkodzić 
konsumentom, którzy już dysponują 
skutecznymi mechanizmami i 
instrumentami ochrony;

Or. fr
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Poprawka 399
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. oczekuje na wytyczne Komisji w celu 
wsparcia ustanawiania ambitnych celów 
politycznych wobec konsumentów 
szczególnie narażonych, i będzie pomagać 
państwom członkowskim w lepszym 
określaniu tej kategorii konsumentów;
wzywa Komisję do dokonania 
równoległego przeglądu istniejących 
mechanizmów i instrumentów ochrony 
takich konsumentów, tak by zaproponować 
środki zmierzające do osiągnięcia 
spójniejszej i całościowej metody na 
szczeblu UE;

33. oczekuje na wytyczne Komisji w celu 
wsparcia ustanawiania ambitnych celów 
politycznych wobec konsumentów 
szczególnie narażonych, i będzie pomagać 
państwom członkowskim w lepszym 
określaniu tej kategorii konsumentów; 
wzywa Komisję do dokonania 
równoległego przeglądu istniejących 
mechanizmów i instrumentów ochrony 
takich konsumentów, tak by zaproponować 
środki zmierzające do osiągnięcia 
spójniejszej i całościowej metody na 
szczeblu UE; dodaje, że istotną rolę 
odgrywa przy tym kompleksowe doradztwo 
oferowane tej kategorii konsumentów i 
wymiana sprawdzonych praktyk;

Or. de

Poprawka 400
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. oczekuje na wytyczne Komisji w celu 
wsparcia ustanawiania ambitnych celów 
politycznych wobec konsumentów 
szczególnie narażonych, i będzie pomagać 
państwom członkowskim w lepszym 
określaniu tej kategorii konsumentów; 
wzywa Komisję do dokonania 
równoległego przeglądu istniejących 
mechanizmów i instrumentów ochrony 

33. oczekuje na wytyczne Komisji w celu 
wsparcia ustanawiania ambitnych celów 
politycznych wobec konsumentów 
szczególnie narażonych, które będą
pomagać państwom członkowskim w 
lepszym określaniu tej kategorii 
konsumentów; wzywa Komisję do 
przygotowania tych wytycznych z 
należytym uwzględnieniem istniejących 
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takich konsumentów, tak by zaproponować 
środki zmierzające do osiągnięcia 
spójniejszej i całościowej metody na 
szczeblu UE;

krajowych mechanizmów i instrumentów 
ochrony takich konsumentów, tak by 
osiągnąć spójniejsze i całościowe 
międzysektorowe podejście w różnych 
systemach krajowych;

Or. en

Poprawka 401
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. oczekuje na wytyczne Komisji w celu 
wsparcia ustanawiania ambitnych celów 
politycznych wobec konsumentów 
szczególnie narażonych, i będzie pomagać 
państwom członkowskim w lepszym 
określaniu tej kategorii konsumentów; 
wzywa Komisję do dokonania 
równoległego przeglądu istniejących
mechanizmów i instrumentów ochrony 
takich konsumentów, tak by zaproponować 
środki zmierzające do osiągnięcia 
spójniejszej i całościowej metody na 
szczeblu UE;

33. oczekuje na wytyczne Komisji w celu 
wsparcia ustanawiania ambitnych celów 
politycznych wobec konsumentów 
szczególnie narażonych, i będzie pomagać 
państwom członkowskim w lepszym 
określaniu tej kategorii konsumentów; 
wzywa Komisję do dokonania 
równoległego przeglądu istniejących 
mechanizmów i instrumentów ochrony 
konsumentów znajdujących się w różnego 
rodzaju trudnych sytuacjach, tak by 
zaproponować środki zmierzające do 
osiągnięcia spójniejszej i całościowej 
metody na szczeblu UE, pozostawiając 
państwom członkowskim wybór 
najodpowiedniejszych instrumentów 
wsparcia;

Or. en

Poprawka 402
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 33
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Projekt rezolucji Poprawka

33. oczekuje na wytyczne Komisji w celu 
wsparcia ustanawiania ambitnych celów 
politycznych wobec konsumentów 
szczególnie narażonych, i będzie pomagać 
państwom członkowskim w lepszym 
określaniu tej kategorii konsumentów; 
wzywa Komisję do dokonania 
równoległego przeglądu istniejących 
mechanizmów i instrumentów ochrony 
takich konsumentów, tak by zaproponować 
środki zmierzające do osiągnięcia 
spójniejszej i całościowej metody na 
szczeblu UE;

33. oczekuje na wytyczne Komisji w celu 
wsparcia ustanawiania ambitnych celów 
politycznych wobec konsumentów 
szczególnie narażonych, i będzie pomagać 
państwom członkowskim w lepszym 
określaniu tej kategorii konsumentów; 
wzywa Komisję do dokonania 
równoległego przeglądu istniejących 
mechanizmów i instrumentów ochrony 
takich konsumentów, tak by zaproponować 
środki zmierzające do osiągnięcia 
spójniejszej i całościowej metody na 
szczeblu UE w celu zlikwidowania 
ubóstwa energetycznego w każdym z 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 403
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33 a. podkreśla, że według planu działania 
w dziedzinie energii na rok 2050 
największy udział w dostawach energii w 
roku 2050 będzie mieć energia 
odnawialna, a doświadczenia związane z 
pakietem klimatyczno-energetycznym 
pokazują dobitnie, że niezbędny jest 
ogólnounijny wiążący cel udziału energii 
odnawialnej w zużyciu energii końcowej w 
roku 2030;  domaga się, aby ten 
ogólnounijny obowiązkowy cel dotyczący 
udziału energii odnawialnej w zużyciu 
energii końcowej wynosił do 2030 r. co 
najmniej 40-45%, oraz by państwa 
członkowskie musiały go osiągnąć poprzez 
realizację szeregu wiążących celów 
rozwojowych; 
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Or. de

Poprawka 404
Niki Tzavela, Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedzianą przez Komisję analizę 
ubóstwa energetycznego w UE; uważa, że 
w jednej z części tej analizy Komisja 
powinna ująć działania, które mają 
sprawić, że zwalczanie ubóstwa 
energetycznego stanie się elementem 
społecznego koszyka usług w Europie, np. 
za pośrednictwem funduszu społecznego i 
Funduszu Spójności; stwierdza, że 
istniejące i nowe programy efektywności 
energetycznej powinny w każdym 
przypadku obejmować działania 
ukierunkowane na grupy o niskich 
dochodach;

Or. en

Poprawka 405
Jens Rohde, Fiona Hall, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. nakłania Komisję, aby opracowała i 
rekomendowała właściwą, 
ukierunkowaną na dostawcę strukturę 
rynku detalicznego w celu harmonizacji 
europejskich rynków detalicznych, a tym 
samym złagodzenia obciążeń 
administracyjnych konsumentów przez 
zezwolenie dostawcom na ujmowanie 
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wszystkich opłat bezpośrednio w 
rachunku za energię elektryczną;

Or. en

Poprawka 406
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa państwa członkowskie, Komisję 
i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste, jednorodne 
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny rynek 
dla wymaganych elementów wsparcia, 
takich jak efektywność energetyczna, 
prosumenci, kogeneracja, energia 
odnawialna i usługi pomocnicze, w sposób 
zapewniający ich współoddziaływanie;

skreślony

Or. en

Poprawka 407
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste, jednorodne 
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste, jednorodne 
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 
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energia odnawialna i usługi pomocnicze, w 
sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

energia odnawialna i usługi pomocnicze, w 
sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie; wskazuje, że takie 
mechanizmy nie powinny się nakładać i że 
muszą być jak najmniej skomplikowane;

Or. sl

Poprawka 408
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste, jednorodne
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 
energia odnawialna i usługi pomocnicze, w 
sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste mechanizmy
charakteryzujące się większą 
konwergencją, tak by zagwarantować 
uczciwą konkurencję i stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 
energia odnawialna i usługi pomocnicze, w 
sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

Or. de

Poprawka 409
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
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wsparcia w przejrzyste, jednorodne 
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 
energia odnawialna i usługi pomocnicze, w 
sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

wsparcia w przejrzyste i przewidywalne
mechanizmy, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 
energia odnawialna i usługi pomocnicze, w 
sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie; 

Or. en

Poprawka 410
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste, jednorodne 
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja,
energia odnawialna i usługi pomocnicze, w 
sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia dla wszystkich producentów 
energii elektrycznej w przejrzyste, 
jednorodne mechanizmy, wynikające z 
czynników rynkowych, tak by stworzyć 
wspólny rynek dla wymaganych 
elementów wsparcia, takich jak 
efektywność energetyczna, prosumenci, 
kogeneracja, energia odnawialna i usługi 
wspierania sieci, w sposób zapewniający 
ich współoddziaływanie;

Or. en

Poprawka 411
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 34
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Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste, jednorodne 
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 
energia odnawialna i usługi pomocnicze, w 
sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia krajowych systemów 
wsparcia w przejrzyste, jednorodne 
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 
energia odnawialna i usługi pomocnicze, w
sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

Or. en

Poprawka 412
Fiona Hall, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste, jednorodne
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 
energia odnawialna i usługi pomocnicze, w 
sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste, stabilne
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 
energia odnawialna i usługi pomocnicze, w 
sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

Or. en

Poprawka 413
Kathleen Van Brempt
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Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste, jednorodne 
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 
energia odnawialna i usługi pomocnicze, w 
sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia, tak szybko, jak jest to 
wykonalne, niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste, jednorodne 
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 
energia odnawialna i usługi pomocnicze, w 
sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

Or. en

Poprawka 414
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste, jednorodne
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 
energia odnawialna i usługi pomocnicze, w 
sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste mechanizmy, 
wynikające z czynników rynkowych, tak 
by stworzyć wspólny rynek dla 
wymaganych elementów wsparcia, takich 
jak efektywność energetyczna, prosumenci, 
kogeneracja, energia odnawialna i usługi 
pomocnicze, w sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

Or. en
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Poprawka 415
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste, jednorodne
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 
energia odnawialna i usługi pomocnicze, w 
sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste, spójne
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 
energia odnawialna i usługi pomocnicze, w 
sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

Or. en

Poprawka 416
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste, jednorodne 
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 
energia odnawialna i usługi pomocnicze, w 
sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste, jednorodne 
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 
elastyczność, energia odnawialna i usługi 
pomocnicze, w sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

Or. en
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Poprawka 417
Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste, jednorodne 
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 
energia odnawialna i usługi pomocnicze, w 
sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

34. wzywa państwa członkowskie, 
Komisję i odpowiednie podmioty do 
przekształcenia niezbędnych systemów 
wsparcia w przejrzyste, jednorodne 
mechanizmy, wynikające z czynników 
rynkowych, tak by stworzyć wspólny 
rynek dla wymaganych elementów 
wsparcia, takich jak efektywność 
energetyczna, prosumenci, kogeneracja, 
elastyczność, energia odnawialna i usługi 
pomocnicze, w sposób zapewniający ich 
współoddziaływanie;

Or. en

Poprawka 418
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34 a. wzywa państwa członkowskie, aby 
stosowały się do zaplanowanych 
wytycznych Komisji dotyczących 
sprawdzonych praktyk w odniesieniu do 
energii odnawialnej w celu zwiększenia 
konwergencji europejskich systemów 
wsparcia w dziedzinie energii 
odnawialnej, zapewnienia bezpiecznych i 
przystępnych cenowo dostaw energii 
opartych na optymalnych technologiach, 
a także poprawy konkurencyjności i 
innowacyjności na europejskim 
wewnętrznym rynku energii; dodaje, że 
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państwa członkowskie powinny mieć 
prawo dysponować szczególnymi 
zasadami wsparcia umożliwiającymi 
doprowadzanie i wykorzystywanie 
zasobów lokalnych i regionalnych; uważa, 
że nie wolno jednak zmieniać czy 
likwidować z mocą wsteczną istniejących 
obecnie krajowych systemów wsparcia;

Or. de

Poprawka 419
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. uznaje kluczową rolę rynków samej 
energii, które przy odpowiednim poziomie 
przejrzystości i monitorowania rynku będą 
nadal wysyłać rynkowe sygnały cenowe 
zapewniające odpowiednie inwestycje w 
środki wytwarzania energii elektrycznej, a 
także zachęcające do energooszczędnej 
produkcji i oszczędnego używania energii 
elektrycznej; wzywa Komisję do zbadania 
przyszłych form rynku energii, które w 
przeciwieństwie do obecnych krajowych 
mechanizmów zdolności mogłyby stworzyć 
dodatkowe niedyskryminacyjne 
strumienie dochodów dla inwestorów we 
wszystkich rodzajach wytwarzania energii 
elektrycznej i zapewnić najbardziej 
opłacalne świadczenie usług w ramach 
elastyczności i usług pomocniczych w 
sektorze energetycznym;

Or. en

Poprawka 420
Judith A. Merkies, Claude Turmes
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Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i krajowe organy 
regulacyjne do dokonania przeglądu 
wskaźników używanych do pomiaru 
stopnia konkurencji na rynkach energii 
oraz włączenie takich wskaźników jak: 
odsetek konsumentów korzystających z 
najtańszych taryf, zdolność nowych 
przedsiębiorstw do wejścia na rynek oraz 
poziomy obsługi klienta i innowacji, gdyż 
wszystkie z nich pomogą w stworzeniu 
rzeczywistego obrazu poziomu 
konkurencji na rynku; 

Or. en

Poprawka 421
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zbadały rolę i potencjał 
różnych źródeł elastyczności (elastyczna 
produkcja, połączenia międzysystemowe, 
reakcja popytu i magazynowanie) w celu 
zabezpieczenia pewnego i efektywnego 
działania systemu elektroenergetycznego;

Or. en

Poprawka 422
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

34a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zaprzestały udzielania 
jakichkolwiek dotacji oraz innego rodzaju 
wsparcia i pomocy państwa dla 
tradycyjnej produkcji energii w oparciu o 
paliwa kopalne, ponieważ mogą one 
uniemożliwić przejrzyste ustalanie cen i 
równe warunki działania dostawców;

Or. en

Poprawka 423
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; podkreśla, 
że dotychczas brak skoordynowanego 
podejścia do tych źródeł energii 
uniemożliwiał ich integrację z 
europejskimi systemami energetycznymi;

skreślony

Or. fr

Poprawka 424
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 35
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Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; podkreśla, 
że dotychczas brak skoordynowanego 
podejścia do tych źródeł energii
uniemożliwiał ich integrację z 
europejskimi systemami energetycznymi;

35. wzywa Komisję do zoptymalizowania 
integracji odnawialnych źródeł energii z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; dodaje, że
integrację tę należy usprawnić poprzez 
większe wspieranie magazynowania
energii odnawialnej i dostosowanie 
infrastruktury sieci do rosnącego 
wytwarzania i przyłączania energii 
odnawialnej;

Or. de

Poprawka 425
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; podkreśla, 
że dotychczas brak skoordynowanego 
podejścia do tych źródeł energii 
uniemożliwiał ich integrację z 
europejskimi systemami energetycznymi;

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i dostosowania obecnej
struktury rynku; podkreśla fakt, że obecny 
europejski system energetyczny, który 
został stworzony wokół potrzeb 
scentralizowanych i konwencjonalnych 
elektrowni, musi zostać dostosowany do 
gwałtownie rosnącego udziału 
wytwarzania rozproszonego z 
odnawialnych źródeł energii;

Or. en
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Poprawka 426
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; podkreśla, 
że dotychczas brak skoordynowanego 
podejścia do tych źródeł energii 
uniemożliwiał ich integrację z 
europejskimi systemami energetycznymi;

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; zwraca się 
do Komisji o ocenę potrzeby 
utrzymywania mocy rezerwowych, aby 
zaradzić nieciągłości produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 
podkreśla, że dotychczas brak 
skoordynowanego podejścia do tych 
niskoemisyjnych źródeł energii 
uniemożliwiał ich integrację z 
europejskimi systemami energetycznymi;

Or. en

Poprawka 427
Fiona Hall, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; podkreśla, 
że dotychczas brak skoordynowanego 
podejścia do tych źródeł energii 

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania rosnącego 
udziału źródeł odnawialnych z sieciami 
energetycznymi w odniesieniu do wsparcia 
finansowego, ogólnosystemowych 
wymagań technicznych i struktury rynku; 
podkreśla, że dotychczas brak 
przejrzystego i konkurencyjnego 
wewnętrznego rynku energii utrudniał ich 
integrację z europejskimi systemami 
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uniemożliwiał ich integrację z 
europejskimi systemami energetycznymi;

energetycznymi;

Or. en

Poprawka 428
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; podkreśla, 
że dotychczas brak skoordynowanego 
podejścia do tych źródeł energii 
uniemożliwiał ich integrację z 
europejskimi systemami energetycznymi;

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; podkreśla, 
że dotychczas brak skoordynowanego 
podejścia do tych źródeł energii 
uniemożliwiał ich integrację z 
europejskimi systemami energetycznymi;
jest przekonany, że w perspektywie 
średnio- i długoterminowej konieczne jest 
pełne zintegrowanie tych źródeł energii z 
wewnętrznym rynkiem energii;

Or. de

Poprawka 429
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
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ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; podkreśla, 
że dotychczas brak skoordynowanego 
podejścia do tych źródeł energii 
uniemożliwiał ich integrację z 
europejskimi systemami energetycznymi;

ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; oraz do 
przeanalizowania ewentualnych przeszkód 
w ich integracji z europejskimi systemami 
energetycznymi;

Or. en

Poprawka 430
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; podkreśla, 
że dotychczas brak skoordynowanego 
podejścia do tych źródeł energii 
uniemożliwiał ich integrację z 
europejskimi systemami energetycznymi;

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; podkreśla, 
że dotychczas brak skoordynowanego 
podejścia do tych źródeł energii 
uniemożliwiał ich integrację z 
europejskimi systemami energetycznymi; 
podkreśla znaczenie gazu jako 
niezbędnego paliwa rezerwowego 
ułatwiającego korzystanie ze zmiennych 
źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 431
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 35



PE510.735v01-00 120/135 AM\935846PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; podkreśla, 
że dotychczas brak skoordynowanego 
podejścia do tych źródeł energii 
uniemożliwiał ich integrację z 
europejskimi systemami energetycznymi;

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania źródeł 
odnawialnych z sieciami energetycznymi 
w odniesieniu do wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; podkreśla, 
że dotychczas brak skoordynowanego 
podejścia do tych źródeł energii 
uniemożliwiał ich skuteczną i opłacalną
integrację z europejskimi systemami 
energetycznymi;

Or. en

Poprawka 432
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; podkreśla, 
że dotychczas brak skoordynowanego 
podejścia do tych źródeł energii 
uniemożliwiał ich integrację z 
europejskimi systemami energetycznymi;

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; podkreśla, 
że dotychczas brak skoordynowanego 
podejścia do tych źródeł energii utrudniał 
ich harmonijną integrację z europejskimi 
systemami energetycznymi;

Or. fr

Poprawka 433
Jerzy Buzek
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Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; podkreśla, 
że dotychczas brak skoordynowanego 
podejścia do tych źródeł energii 
uniemożliwiał ich integrację z 
europejskimi systemami energetycznymi;

35. w odniesieniu do wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej wzywa Komisję do 
dokładnego zbadania skutków 
integrowania niskoemisyjnych źródeł 
energii, w szczególności źródeł 
odnawialnych, z sieciami energetycznymi 
w odniesieniu do wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; podkreśla, 
że dotychczas brak skoordynowanego 
podejścia do tych źródeł energii 
uniemożliwiał ich integrację z 
europejskimi systemami energetycznymi;

Or. en

Poprawka 434
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych i struktury rynku; podkreśla, 
że dotychczas brak skoordynowanego 
podejścia do tych źródeł energii 
uniemożliwiał ich integrację z 
europejskimi systemami energetycznymi;

35. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania skutków integrowania 
niskoemisyjnych źródeł energii, w 
szczególności źródeł odnawialnych, z 
sieciami energetycznymi w odniesieniu do 
wsparcia finansowego, 
ogólnosystemowych wymagań 
technicznych, wymagań w zakresie 
wspierania potencjału i struktury rynku;
podkreśla, że dotychczas brak 
skoordynowanego podejścia do tych źródeł 
energii uniemożliwiał ich integrację z 
europejskimi systemami energetycznymi;

Or. sl
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Poprawka 435
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35 a. apeluje do Komisji, aby przyspieszyła 
dyskusję nad odpowiednim europejskim 
modelem wsparcia w dziedzinie energii 
odnawialnej na okres po 2020 r. w celu 
przeciwdziałania fragmentacji 
europejskiego wewnętrznego rynku 
energii i zapewnienia uczciwej 
konkurencji; jednak już teraz stwierdza, 
że w przeszłości systemy przyłączeniowe 
okazały się szczególnie elastyczne i 
obiecujące wraz z szerokim wsparciem 
technologicznym; 

Or. de

Poprawka 436
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. zwraca się do Komisji, aby w 
następnym okresie nadal wykorzystywała 
fundusz rozwoju regionalnego, Fundusz 
Spójności i inne fundusze strukturalne 
UE na wspieranie tworzenia 
inteligentnych sieci gazowych i 
elektroenergetycznych, aby lepiej 
zintegrować nowe rodzaje i źródła energii 
oraz na modernizację wszystkich 
regionów Europy; uważa, że należy 
również zachęcać operatorów systemu 
dystrybucyjnego do akceptacji zmian w 
ich sieciach;

Or. en
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Poprawka 437
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o ocenę potrzeby 
utrzymywania mocy rezerwowych, aby 
zaradzić problemowi szczytowego 
zapotrzebowania i zmiennych źródeł 
energii; wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie, aby konsekwentnie 
podejmowały kwestię odpowiedniego 
poziomu wynagrodzenia elastycznych 
zasobów, które są niezbędne do 
zapewnienia stabilności systemu i 
bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawka 438
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. wzywa Komisję do uwzględnienia 
mikrogeneracji w przyszłym europejskim 
prawodawstwie energetycznym, 
szczególnie w kontekście przyszłego 
unijnego pakietu w dziedzinie klimatu i 
energii na 2030 r.; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, aby zadbały o 
właściwe ramy regulacyjne w celu 
pobudzania lokalnej produkcji energii i 
mikrogeneracji;

Or. en
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Poprawka 439
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 35 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35b. podkreśla, że w celu zapewnienia 
stabilności systemu i bezpieczeństwa 
dostaw niewiążące wytyczne dotyczące 
mechanizmów zdolności wytwórczych 
powinny oferować zainteresowanym 
państwom członkowskim wspólne zasady, 
takie jak neutralność technologii, 
zastosowanie do istniejących i nowych 
zasobów, uwzględnienie przepływów 
transgranicznych, rozwiązania w zakresie 
reakcji popytu, a także elastyczne 
zdolności;

Or. en

Poprawka 440
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwracania uwagi na 
potrzebę dalszego rozwoju kogeneracji 
jako najefektywniejszego sposobu 
produkcji energii elektrycznej i ciepła, 
oraz do oparcia tej możliwości na 
szerokim zastosowaniu systemów 
ciepłowniczych i chłodniczych;

skreślony

Or. fr

Poprawka 441
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwracania uwagi na 
potrzebę dalszego rozwoju kogeneracji 
jako najefektywniejszego sposobu 
produkcji energii elektrycznej i ciepła, oraz 
do oparcia tej możliwości na szerokim 
zastosowaniu systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych;

36. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zaproponowania zachęt 
mających na celu uwolnienie 
niewykorzystanego potencjału 
mikrogeneracji oraz do zwracania uwagi 
na potrzebę dalszego rozwoju kogeneracji 
jako najefektywniejszego sposobu 
produkcji energii elektrycznej i ciepła, oraz 
do oparcia tej możliwości na szerokim 
zastosowaniu systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych;

Or. en

Poprawka 442
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwracania uwagi na 
potrzebę dalszego rozwoju kogeneracji 
jako najefektywniejszego sposobu
produkcji energii elektrycznej i ciepła, oraz 
do oparcia tej możliwości na szerokim 
zastosowaniu systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych;

36. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwracania uwagi na 
potrzebę dalszego rozwoju kogeneracji 
jako jednego z najefektywniejszych 
sposobów produkcji energii elektrycznej i 
ciepła, oraz do przyjęcia odpowiednich 
środków służących zastosowaniu 
efektywnych lokalnych systemów 
ciepłowniczych i chłodniczych;

Or. en

Poprawka 443
Gunnar Hökmark
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Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwracania uwagi na 
potrzebę dalszego rozwoju kogeneracji 
jako najefektywniejszego sposobu 
produkcji energii elektrycznej i ciepła, oraz 
do oparcia tej możliwości na szerokim 
zastosowaniu systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych;

36. przypomina, że określenie własnego 
koszyka energetycznego leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zwracania uwagi na potrzebę dalszego 
rozwoju kogeneracji jako 
najefektywniejszego sposobu produkcji 
energii elektrycznej i ciepła, oraz do 
oparcia tej możliwości na szerokim 
zastosowaniu systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych;

Or. en

Poprawka 444
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. podkreśla potencjał 
kogeneracji/systemu lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, jeśli chodzi o 
włączenie rosnącego udziału nieciągłej 
energii elektrycznej przez uzupełnienie 
rynku energii o elastycznoścć i odporność 
oraz zapewnienie ekonomicznego 
magazynowania energii w przypadku 
nadwyżki energii elektrycznej; wzywa 
Komisję, aby zajęła się tym tematem i 
doceniła te zdolności w przyszłej 
inicjatywie dotyczącej ram mechanizmów 
wynagradzania zdolności oraz wsparła 
taki rodzaj integracji międzysektorowej i 
zrównoważenia w ramach programu 
„Horyzont 2020”;

Or. en
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Poprawka 445
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. wzywa krajowe organy regulacyjne, 
aby współpracowały z organizacjami 
reprezentującymi konsumentów w celu 
propagowania udziału konsumentów w 
rozwoju reakcji popytu, zarządzaniu 
popytem i programach efektywności 
energetycznej, a także w celu określenia i 
uwzględnienia oczekiwań konsumentów 
podczas integracji rynku energii;

Or. en

Poprawka 446
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. wzywa Komisję, aby zainicjowała 
studium analizujące racjonalne pod 
względem kosztów nowe struktury rynku 
w odniesieniu do europejskiego rynku 
energii elektrycznej w celu dopilnowania, 
aby konsumenci otrzymywali energię 
elektryczną po rozsądnych cenach oraz w 
celu zapobiegania ucieczce emisji; 

Or. en

Poprawka 447
Fiona Hall, Kent Johansson



PE510.735v01-00 128/135 AM\935846PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. podkreśla potencjał 
kogeneracji/systemu lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, jeśli chodzi o
włączenie rosnącego udziału zmiennej 
produkcji energii elektrycznej przez 
uzupełnienie rynku energii o elastyczność 
i odporność;

Or. en

Poprawka 448
Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. wzywa Komisję, aby zbadała nowe 
struktury rynku w odniesieniu do 
europejskiego rynku energii elektrycznej, 
przeanalizowała nowe, racjonalne pod 
względem kosztów struktury rynku energii 
elektrycznej z korzyścią dla konsumentów; 

Or. en

Poprawka 449
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. podkreśla, że trzeba znieść 
przeszkody utrudniające konkurencję oraz 
rozwój rynkowy wszystkich infrastruktur 
energetycznych, w tym lokalnych 
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systemów ciepłowniczych i chłodniczych;

Or. en

Poprawka 450
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 36 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36b. podkreśla, że sygnały cenowe i 
instrumenty rynkowe stanowią najbardziej 
racjonalny pod względem kosztów sposób 
zwiększenia efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 451
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie także do wspierania badań 
nad innowacyjnymi technologiami 
energetycznymi, które nie są objęte 
programem „Horyzont 2020” ani 
projektami EIT, oraz do rozwoju takich 
technologii, ponieważ jest to jedyny 
sposób, by ograniczyć emisje, zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne i poprawić 
pozycję konkurencyjną przemysłu UE na 
rynku globalnym;

skreślony

Or. en
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Poprawka 452
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie także do wspierania badań 
nad innowacyjnymi technologiami 
energetycznymi, które nie są objęte 
programem „Horyzont 2020” ani 
projektami EIT, oraz do rozwoju takich 
technologii, ponieważ jest to jedyny 
sposób, by ograniczyć emisje, zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne i poprawić 
pozycję konkurencyjną przemysłu UE na 
rynku globalnym;

37. zachęca Komisję do wspierania – w 
ramach przyszłego programu ramowego w 
zakresie badań naukowych – badań nad 
innowacyjnymi technologiami 
energetycznymi i do przyspieszenia ich 
rozwoju; wzywa państwa członkowskie, by 
zapewniły synergię między europejskimi i 
krajowymi programami badawczymi, 
ponieważ badania to jedyny sposób, by 
ograniczyć emisje, zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne, poprawić 
pozycję konkurencyjną przemysłu UE na 
rynku globalnym i zagwarantować 
długoterminowo przystępne ceny energii 
elektrycznej;

Or. de

Poprawka 453
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie także do wspierania badań 
nad innowacyjnymi technologiami 
energetycznymi, które nie są objęte 
programem „Horyzont 2020” ani 
projektami EIT, oraz do rozwoju takich 
technologii, ponieważ jest to jedyny 
sposób, by ograniczyć emisje, zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne i poprawić 
pozycję konkurencyjną przemysłu UE na 
rynku globalnym;

37. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie także do wspierania badań 
nad innowacyjnymi technologiami 
energetycznymi, na przykład służącymi 
przesyłowi i magazynowaniu bezemisyjnej 
energii elektrycznej, które nie są objęte 
programem „Horyzont 2020” ani 
projektami EIT, oraz do rozwoju takich 
technologii, ponieważ jest to jedyny 
sposób, by ograniczyć emisje, zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne, poprawić 
pozycję konkurencyjną przemysłu UE na 
rynku globalnym, zachować czołową 
pozycję UE w technologii oraz wnieść 
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wkład w europejski program na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 454
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie także do wspierania badań 
nad innowacyjnymi technologiami 
energetycznymi, które nie są objęte 
programem „Horyzont 2020” ani 
projektami EIT, oraz do rozwoju takich 
technologii, ponieważ jest to jedyny 
sposób, by ograniczyć emisje, zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne i poprawić 
pozycję konkurencyjną przemysłu UE na 
rynku globalnym;

37. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie także do wspierania badań 
nad innowacyjnymi technologiami 
energetycznymi i udoskonalenia 
istniejących technologii, które nie są 
objęte programem „Horyzont 2020” ani 
projektami EIT, oraz do rozwoju takich 
technologii, ponieważ jest to jedyny 
sposób, by ograniczyć emisje, zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne i poprawić 
pozycję konkurencyjną przemysłu UE na 
rynku globalnym; apeluje o niezbędne 
zapewnienie przemysłowi pewności prawa 
w okresie wykraczającym poza rok 2020;

Or. en

Poprawka 455
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie także do wspierania badań 
nad innowacyjnymi technologiami 
energetycznymi, które nie są objęte 
programem „Horyzont 2020” ani 
projektami EIT, oraz do rozwoju takich 

37. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania badań nad 
innowacyjnymi technologiami 
energetycznymi, które nie są objęte 
programem „Horyzont 2020” ani 
projektami EIT, oraz do rozwoju takich 
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technologii, ponieważ jest to jedyny 
sposób, by ograniczyć emisje, zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne i poprawić 
pozycję konkurencyjną przemysłu UE na 
rynku globalnym;

wysokoefektywnych technologii, jak czyste 
energie węglowe (clean coal), ponieważ 
jest to jedyny sposób, by ograniczyć 
emisje, zwiększyć bezpieczeństwo 
energetyczne i poprawić pozycję 
konkurencyjną przemysłu UE na rynku 
globalnym;

Or. pl

Poprawka 456
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie także do wspierania badań 
nad innowacyjnymi technologiami 
energetycznymi, które nie są objęte 
programem „Horyzont 2020” ani 
projektami EIT, oraz do rozwoju takich 
technologii, ponieważ jest to jedyny
sposób, by ograniczyć emisje, zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne i poprawić 
pozycję konkurencyjną przemysłu UE na 
rynku globalnym;

37. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie także do wspierania badań 
nad innowacyjnymi technologiami 
energetycznymi, które nie są objęte 
programem „Horyzont 2020” ani 
projektami EIT, oraz do rozwoju takich 
technologii, ponieważ jest to sposób, by 
ograniczyć emisje, zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne i poprawić 
pozycję konkurencyjną przemysłu UE na 
rynku globalnym;

Or. fi

Poprawka 457
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. zauważa, że cele wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej i gazu, założenia 
polityki w zakresie zmiany klimatu, obawy 
co do bezpieczeństwa dostaw, ochrona 
konsumentów i wspieranie zatrudnienia 
są wzajemnie powiązane i zależne od 
siebie, ale czasami są również sprzeczne; 
uważa zatem za konieczne, aby Komisja, 
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państwa członkowskie i wszystkie 
zainteresowane podmioty, takie jak sektor 
publiczny i prywatny, partnerzy społeczni i 
organizacje reprezentujące interesy 
gospodarstw domowych o niskich 
dochodach, uczestniczyli w stałym dialogu 
na poziomie krajowym i europejskim; 
zwraca się do Komisji, aby przedstawiła 
wniosek w sprawie europejskiej rady 
doradczej ds. energii reprezentującej 
szeroki wachlarz podmiotów, które 
doradzałyby Komisji i Parlamentowi w 
sprawie dalszych działań w zakresie 
otwierania rynku wewnętrznego gazu i 
energii elektrycznej;

Or. en

Poprawka 458
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. nalega na Komisję, aby udostępniła 
wystarczające środki finansowe na rozwój 
inteligentnych sieci dystrybucyjnych, 
które stanowią najbardziej opłacalny 
sposób upowszechnienia na szeroką skalę 
wytwarzania rozproszonego z 
odnawialnych źródeł energii, a 
jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo 
dostaw i wykorzystują potencjał 
oszczędności energii;

Or. en

Poprawka 459
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. zaleca wprowadzenie cen 
minimalnych węgla w przypadku aukcji w 
ramach UE-ETS;

Or. en

Poprawka 460
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 37 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby nadal wzmacniały 
politykę energetyczną UE, również po 
roku 2020, przez zaproponowanie 
ambitnych i wiążących celów w zakresie 
energii odnawialnej, efektywności 
energetycznej i emisji gazów 
cieplarnianych na rok 2030; 

Or. en

Poprawka 461
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 37 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37c. ubolewa z powodu niskich cen w UE-
ETS, spowodowanych głównie napływem 
tanich międzynarodowych jednostek o 
wartości 1,5 mld EUR, co doprowadziło 
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do nierównych warunków działania, 
zwłaszcza, jeśli chodzi o węgiel kamienny i 
gaz;

Or. en

Poprawka 462
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 37 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37d. zauważa, że obecny system 
rozdrobnionego rynku wewnętrznego 
stawia przed przedsiębiorstwami i 
inwestorami wyzwania związane z 
dostateczną stabilnością w perspektywie 
długoterminowej, które mogą 
doprowadzić do zamykania zakładów oraz 
niepewności zatrudnienia i zdolności 
wytwórczych; zwraca się do Komisji o 
podjęcie niezależnej oceny przyszłości 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej i 
gazu, w której centralne miejsce zajmą 
inwestycje, zatrudnienie w sektorze, 
środowisko i ochrona konsumentów; 
wnosi, aby ocenę tę zakończyć do marca 
2014 oraz aby była ona wszechstronna 
dzięki uwzględnieniu opinii 
zainteresowanych podmiotów, takich jak 
partnerzy społeczni, przedstawiciele 
gospodarstw domowych o niskich 
dochodach, organizacje ochrony 
środowiska i MŚP;

Or. en


