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Poprawka 1
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając art. 192 ust. 2 i art. 194 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej,

Or. en

Poprawka 2
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Umocowanie 5

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dyrektywę w sprawie 
ekoprojektu oraz jej znaczenie dla 
projektowania produktów ekologicznych i 
mikrogeneracji3,

- uwzględniając dyrektywę w sprawie 
ekoprojektu (2009/125/WE) oraz 
dyrektywę w sprawie wskazania poprzez 
etykietowanie oraz standardowe 
informacje o produkcie, zużycia energii 
oraz innych zasobów przez produkty 
związane z energią (2010/30/UE) wraz z 
ich odpowiednimi aktami wykonawczymi,

Or. en

Poprawka3
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając pytanie do Komisji 
wymagające odpowiedzi na piśmie w 
sprawie projektów udziałowych (E-
011185-2012),

Or. de

Poprawka 4
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że dostawy energii w 
Unii Europejskiej są w coraz większym 
stopniu zależne od importu z państw 
trzecich, w związku z czym konieczna jest 
zmiana w celu zabezpieczenia realizacji 
unijnych celów w dziedzinie klimatu, 
energii i wzrostu;

B. mając na uwadze, że dostawy energii w 
Unii Europejskiej są w coraz większym 
stopniu zależne od importu z państw 
trzecich, w związku z czym konieczne jest 
wspieranie zdecentralizowanego, bardziej 
lokalnego modelu wytwarzania i zużycia 
energii w celu zabezpieczenia realizacji 
unijnych celów w dziedzinie klimatu, 
energii i wzrostu;

Or. en

Poprawka 5
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wykorzystywanie 
paliw kopalnych jako źródła energii 
zwiększyło poziomy emisji CO2 do 
atmosfery, przyczyniając się do globalnej 
zmiany klimatu; mając na uwadze, że Unia 
Europejska ustanowiła cele w zakresie 

C. mając na uwadze, że wykorzystywanie 
paliw kopalnych jako źródła energii 
zwiększyło poziomy emisji CO2 do 
atmosfery, przyczyniając się do globalnej 
zmiany klimatu; mając na uwadze, że Unia 
Europejska ustanowiła cele w zakresie 
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wytwarzania energii odnawialnej do 2020 
r. i pracuje obecnie nad ramami 
politycznymi w dziedzinie klimatu i energii 
do 2030 r.; mając na uwadze, że obecnie 
nie istnieje szczegółowa strategia w 
dziedzinie wytwarzania energii na małą 
skalę (mikrogeneracji) i że odnośne 
przepisy są rozproszone w szeregu 
inicjatyw ustawodawczych i 
nieustawodawczych;

wytwarzania energii odnawialnej do 2020 
r. i pracuje obecnie nad ramami 
politycznymi w dziedzinie klimatu i energii 
do 2030 r.; mając na uwadze, że obecnie 
istnieją przepisy w dziedzinie wytwarzania 
energii na małą skalę (mikrogeneracji),
chociaż są one rozproszone w szeregu 
inicjatyw ustawodawczych i 
nieustawodawczych na przykład 
dyrektywa w sprawie energii ze źródeł 
odnawialnych oraz dyrektywa w sprawie 
efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 6
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przywódcy Unii 
Europejskiej powinni odegrać wiodącą rolę 
w procesie transformacji energetyki, 
uwzględniając potrzebę zaangażowania 
wszystkich obywateli europejskich 
niezależnie od ich dochodu i majątku; 
mając na uwadze, że wytwarzanie energii 
na małą skalę umożliwia zapobieganie 
ubóstwu energetycznemu, sprzyja 
tworzeniu nowych miejsc pracy i 
wzrostowi gospodarczemu, a ponadto 
może stanowić nowy sposób 
przeciwdziałania kryzysowi finansowemu;

D. mając na uwadze, że przywódcy Unii 
Europejskiej powinni odegrać wiodącą rolę 
w procesie transformacji energetyki, 
uwzględniając potrzebę zaangażowania 
wszystkich obywateli europejskich 
niezależnie od ich dochodu i majątku; 
mając na uwadze, że wytwarzanie energii 
na małą skalę umożliwia stymulację 
spójności społeczeństwa, zapobieganie 
ubóstwu energetycznemu, sprzyja 
tworzeniu nowych miejsc pracy i 
wzrostowi gospodarczemu, a ponadto 
może stanowić nowy sposób 
przeciwdziałania obecnemu kryzysowi 
gospodarczemu;

Or. en

Poprawka 7
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul
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Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przywódcy Unii 
Europejskiej powinni odegrać wiodącą rolę 
w procesie transformacji energetyki, 
uwzględniając potrzebę zaangażowania 
wszystkich obywateli europejskich 
niezależnie od ich dochodu i majątku; 
mając na uwadze, że wytwarzanie energii 
na małą skalę umożliwia zapobieganie 
ubóstwu energetycznemu, sprzyja 
tworzeniu nowych miejsc pracy i 
wzrostowi gospodarczemu, a ponadto 
może stanowić nowy sposób 
przeciwdziałania kryzysowi finansowemu;

D. mając na uwadze, że przywódcy Unii 
Europejskiej powinni odegrać wiodącą rolę 
w procesie transformacji energetyki, 
uwzględniając potrzebę zaangażowania 
wszystkich obywateli europejskich 
niezależnie od ich dochodu i majątku; 
mając na uwadze, że wytwarzanie energii 
na małą skalę może umożliwić
zapobieganie ubóstwu energetycznemu, 
sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy i 
wzrostowi gospodarczemu, a ponadto 
może stanowić nowy sposób 
przeciwdziałania kryzysowi finansowemu;

Or. en

Poprawka 8
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że dzięki 
wytwarzaniu energii na małą skalę 
jednoosobowe gospodarstwa domowe, 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
społeczności mogą stać się producentami 
energii; mając na uwadze, że konsumenci 
zdobywają wiedzę na temat skutecznych 
sposobów wytwarzania i zużywania 
energii; mając na uwadze, że umożliwienie 
konsumentom wytwarzania własnej energii 
elektrycznej i cieplnej może doprowadzić 
do powstania bardziej zrównoważonego i
integracyjnego społeczeństwa; mając na 
uwadze, że choć w komunikacie w sprawie 
wewnętrznego rynku energii poruszono 
kwestię wzmocnienia pozycji 
prosumentów, to stworzenie społeczeństwa 

E. mając na uwadze, że dzięki 
zdecentralizowanemu systemowi
wytwarzania energii na małą skalę,
stanowiącej własność społeczeństwa, 
jednoosobowe gospodarstwa domowe, 
małe i średnie przedsiębiorstwa, jak 
również poszczególni obywatele oraz 
społeczności mogą stać się producentami 
energii; mając na uwadze, że konsumenci 
zdobywają wiedzę na temat skutecznych 
sposobów wytwarzania i zużywania 
energii; mając na uwadze, że umożliwienie 
konsumentom wytwarzania własnej energii 
elektrycznej i cieplnej może doprowadzić 
do powstania bardziej zrównoważonego i 
integracyjnego społeczeństwa; mając na 
uwadze, że w komunikacie w sprawie 
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prosumentów wciąż wymaga stawienia 
czoła wielu wyzwaniom związanych z 
rynkiem;

wewnętrznego rynku energii poruszono 
kwestię wzmocnienia pozycji 
prosumentów; podkreśla, że istnieje dla 
konsumentów już wiele możliwości 
czynnego angażowania się w efektywne 
wytwarzanie i zużycie energii;

Or. en

Poprawka 9
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że dzięki 
wytwarzaniu energii na małą skalę 
jednoosobowe gospodarstwa domowe, 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
społeczności mogą stać się producentami 
energii; mając na uwadze, że konsumenci 
zdobywają wiedzę na temat skutecznych 
sposobów wytwarzania i zużywania 
energii; mając na uwadze, że umożliwienie 
konsumentom wytwarzania własnej energii 
elektrycznej i cieplnej może doprowadzić 
do powstania bardziej zrównoważonego i 
integracyjnego społeczeństwa; mając na 
uwadze, że choć w komunikacie w sprawie 
wewnętrznego rynku energii poruszono 
kwestię wzmocnienia pozycji 
prosumentów, to stworzenie społeczeństwa 
prosumentów wciąż wymaga stawienia 
czoła wielu wyzwaniom związanych z 
rynkiem;

E. mając na uwadze, że dzięki 
wytwarzaniu energii na małą skalę 
jednoosobowe gospodarstwa domowe, 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
społeczności mogą stać się producentami 
energii; mając na uwadze, że konsumenci 
zdobywają wiedzę na temat skutecznych 
sposobów wytwarzania i zużywania 
energii; mając na uwadze, że umożliwienie 
konsumentom wytwarzania własnej energii 
elektrycznej i cieplnej może doprowadzić 
do powstania bardziej zrównoważonego i 
integracyjnego społeczeństwa; mając na 
uwadze, że w komunikacie w sprawie 
wewnętrznego rynku energii poruszono 
kwestię wzmocnienia pozycji 
prosumentów;

Or. en

Poprawka 10
Kathleen Van Brempt
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Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że dzięki 
wytwarzaniu energii na małą skalę 
jednoosobowe gospodarstwa domowe, 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz
społeczności mogą stać się producentami 
energii; mając na uwadze, że konsumenci 
zdobywają wiedzę na temat skutecznych 
sposobów wytwarzania i zużywania 
energii; mając na uwadze, że umożliwienie 
konsumentom wytwarzania własnej energii 
elektrycznej i cieplnej może doprowadzić 
do powstania bardziej zrównoważonego 
i integracyjnego społeczeństwa; mając 
na uwadze, że choć w komunikacie 
w sprawie wewnętrznego rynku energii 
poruszono kwestię wzmocnienia pozycji 
prosumentów, to stworzenie społeczeństwa 
prosumentów wciąż wymaga stawienia
czoła wielu wyzwaniom związanych 
z rynkiem;

E. mając na uwadze, że dzięki 
wytwarzaniu energii na małą skalę 
jednoosobowe gospodarstwa domowe, 
małe i średnie przedsiębiorstwa,
społeczności oraz miasta mogą stać się 
producentami energii; mając na uwadze, 
że konsumenci muszą zostać 
uświadomieni na temat skutecznych 
sposobów wytwarzania i zużywania 
energii; mając na uwadze, że umożliwienie 
konsumentom wytwarzania własnej energii 
elektrycznej i cieplnej może doprowadzić 
do powstania bardziej zrównoważonego 
i integracyjnego społeczeństwa; mając 
na uwadze, że choć w komunikacie 
w sprawie wewnętrznego rynku energii 
poruszono kwestię wzmocnienia pozycji 
prosumentów, to stworzenie społeczeństwa 
prosumentów wciąż wymaga stawienia 
czoła wielu wyzwaniom związanych 
z rynkiem;

Or. nl

Poprawka 11
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że dzięki 
wytwarzaniu energii na małą skalę 
jednoosobowe gospodarstwa domowe, 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
społeczności mogą stać się producentami 
energii; mając na uwadze, że konsumenci 
zdobywają wiedzę na temat skutecznych 
sposobów wytwarzania i zużywania 
energii; mając na uwadze, że umożliwienie 

E. mając na uwadze, że dzięki 
wytwarzaniu energii na małą skalę 
jednoosobowe gospodarstwa domowe, 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
społeczności mogą współpracować przy 
przeciwdziałaniu zmianie klimatu stając 
się producentami energii; mając na 
uwadze, że konsumenci zdobywają wiedzę 
na temat skutecznych sposobów 
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konsumentom wytwarzania własnej energii 
elektrycznej i cieplnej może doprowadzić 
do powstania bardziej zrównoważonego i 
integracyjnego społeczeństwa; mając na 
uwadze, że choć w komunikacie w sprawie 
wewnętrznego rynku energii poruszono 
kwestię wzmocnienia pozycji 
prosumentów, to stworzenie społeczeństwa 
prosumentów wciąż wymaga stawienia 
czoła wielu wyzwaniom związanych z 
rynkiem;

wytwarzania i zużywania energii; mając na 
uwadze, że umożliwienie konsumentom 
wytwarzania własnej energii elektrycznej i 
cieplnej może doprowadzić do powstania 
bardziej zrównoważonego i integracyjnego 
społeczeństwa; mając na uwadze, że choć 
w komunikacie w sprawie wewnętrznego 
rynku energii poruszono kwestię 
wzmocnienia pozycji prosumentów, to 
stworzenie społeczeństwa prosumentów 
wciąż wymaga stawienia czoła wielu 
wyzwaniom związanych z rynkiem;

Or. en

Poprawka 12
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że dzięki 
wytwarzaniu energii na małą skalę 
jednoosobowe gospodarstwa domowe, 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
społeczności mogą stać się producentami 
energii; mając na uwadze, że konsumenci 
zdobywają wiedzę na temat skutecznych 
sposobów wytwarzania i zużywania 
energii; mając na uwadze, że umożliwienie 
konsumentom wytwarzania własnej energii 
elektrycznej i cieplnej może doprowadzić 
do powstania bardziej zrównoważonego i 
integracyjnego społeczeństwa; mając na 
uwadze, że choć w komunikacie w sprawie 
wewnętrznego rynku energii poruszono 
kwestię wzmocnienia pozycji 
prosumentów, to stworzenie społeczeństwa 
prosumentów wciąż wymaga stawienia 
czoła wielu wyzwaniom związanych z 
rynkiem;

E. mając na uwadze, że dzięki 
wytwarzaniu energii na małą skalę 
gospodarstwa domowe, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz społeczności mogą
stać się producentami energii; mając na 
uwadze, że konsumenci zdobywają wiedzę 
na temat skutecznych sposobów 
wytwarzania i zużywania energii; mając na 
uwadze, że umożliwienie konsumentom 
wytwarzania własnej energii elektrycznej i 
cieplnej może doprowadzić do powstania 
bardziej zrównoważonego i integracyjnego 
społeczeństwa; mając na uwadze, że choć 
w komunikacie w sprawie wewnętrznego 
rynku energii poruszono kwestię 
wzmocnienia pozycji prosumentów, to 
stworzenie społeczeństwa prosumentów 
wciąż wymaga stawienia czoła wielu 
wyzwaniom związanych z rynkiem;

Or. en



PE513.047v01-00 10/51 AM\937743PL.doc

PL

Poprawka 13
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że zachęty do 
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej 
na małą skalę różnią się znacząco w 
poszczególnych państwach członkowskich; 
mając na uwadze, że w większości strategii 
politycznych UE nie uwzględniono kwestii
związanych z wytwarzaniem energii na 
małą skalę w Europie;

G. mając na uwadze, że zachęty do 
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej 
na małą skalę różnią się znacząco w 
poszczególnych państwach członkowskich; 
mając na uwadze, że strategie polityczne 
UE powinny być lepiej realizowane w celu 
wykorzystania potencjału, jakim jest 
wytwarzanie energii na małą skalę w 
Europie;

Or. en

Poprawka 14
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Definicja
-1. Na potrzeby niniejszego projektu
rezolucji termin mikrogeneracja oznacza 
wytwarzanie na małą skalę 
ogrzewania/chłodzenia oraz 
elektryczności dostarczającej energii na 
własne potrzeby na poziomie
pojedynczych obywateli, a także małych i 
średnich przedsiębiorstw, jak również 
różne formy grupowej lub spółdzielczej 
produkcji na małą skalę na potrzeby 
lokalne na poziomie społeczeństwa; 
mikrogeneracja obejmuje rozmaite 
rodzaje technologii (np. energię wodną, 
geotermalną, słoneczną, morską, 
wiatrową, pompy ciepła, biomasę), ze 
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szczególnym uwzględnieniem technologii 
odnawialnych i zrównoważonych;

Or. en

Poprawka 15
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. potwierdza, że mikrogeneracja będzie 
niezbędnym elementem wytwarzania 
energii w przyszłości, jeśli Europa chce 
osiągnąć swoje cele w dziedzinie energii 
odnawialnej w perspektywie 
długoterminowej;

1. potwierdza, że mikrogeneracja będzie 
niezbędnym elementem wytwarzania 
energii w przyszłości, jeśli Europa chce 
osiągnąć swoje cele w dziedzinie energii 
odnawialnej w perspektywie 
długoterminowej; przypomina, że 
mikrogeneracja przyczynia się do wzrostu 
ogólnego udziału energii odnawialnej w 
unijnym koszyku energetycznym oraz 
pozwala na efektywne zużycie energii 
elektrycznej blisko punktu wytwarzania 
przy jednoczesnym uniknięciu strat na 
poziomie przesyłu; 

Or. en

Poprawka 16
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zwraca uwagę, że inicjatywy na rzecz 
zdecentralizowanego wytwarzania energii 
na małą skalę, stanowiącej własność 
społeczeństwa okazały się odporne na 
kryzys, co skutkuje lokalnym rozwojem, 
stworzeniem nowych miejsc pracy, 
wzmocnieniem niezależności i 
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efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 17
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że pomyślne wprowadzenie 
mikrogeneracji zależy od wielu różnych 
czynników, takich jak sprawne 
funkcjonowanie europejskiego 
wewnętrznego rynku energii oraz 
skuteczna polityka propagująca 
mikrogenerację na szczeblu europejskim, 
krajowym i lokalnym;

2. przypomina, że pomyślne wprowadzenie 
mikrogeneracji zależy od wielu różnych 
czynników, takich jak sprawne 
funkcjonowanie europejskiego 
wewnętrznego rynku energii, wdrożenie 
inteligentnej infrastruktury energetycznej, 
w szczególności na poziomie dystrybucji
oraz skuteczna krótko- i długoterminowa
polityka propagująca mikrogenerację na 
szczeblu europejskim, krajowym i 
lokalnym;

Or. en

Poprawka 18
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że pomyślne wprowadzenie 
mikrogeneracji zależy od wielu różnych 
czynników, takich jak sprawne 
funkcjonowanie europejskiego 
wewnętrznego rynku energii oraz 
skuteczna polityka propagująca 
mikrogenerację na szczeblu europejskim, 
krajowym i lokalnym;

2. przypomina, że pomyślne wprowadzenie 
mikrogeneracji zależy od wielu różnych 
czynników, takich jak sprawne 
funkcjonowanie europejskiego 
wewnętrznego rynku energii, wdrożenie 
inteligentnej infrastruktury energetycznej 
oraz skuteczna polityka propagująca 
mikrogenerację na szczeblu europejskim, 
krajowym i lokalnym;
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Or. en

Poprawka 19
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że pomyślne wprowadzenie 
mikrogeneracji zależy od wielu różnych 
czynników, takich jak sprawne 
funkcjonowanie europejskiego 
wewnętrznego rynku energii oraz 
skuteczna polityka propagująca 
mikrogenerację na szczeblu europejskim, 
krajowym i lokalnym;

2. przypomina, że pomyślne wprowadzenie 
mikrogeneracji zależy od wielu różnych 
czynników, takich jak sprawne 
funkcjonowanie europejskiego 
wewnętrznego rynku energii, wdrożenie 
inteligentnej infrastruktury energetycznej
oraz skuteczna polityka propagująca 
mikrogenerację na szczeblu europejskim, 
krajowym i lokalnym;

Or. nl

Poprawka 20
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że pomyślne wprowadzenie 
mikrogeneracji zależy od wielu różnych 
czynników, takich jak sprawne 
funkcjonowanie europejskiego 
wewnętrznego rynku energii oraz 
skuteczna polityka propagująca 
mikrogenerację na szczeblu europejskim, 
krajowym i lokalnym;

2. przypomina, że pomyślne wprowadzenie 
mikrogeneracji zależy od wielu różnych 
czynników, takich jak sprawne 
funkcjonowanie europejskiego 
wewnętrznego rynku energii, rozwój 
techniczny urządzeń służących do 
mikrogeneracji oraz skuteczna polityka 
propagująca mikrogenerację na szczeblu 
europejskim, krajowym i lokalnym;

Or. fi
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Poprawka 21
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że pomyślne wprowadzenie 
mikrogeneracji zależy od wielu różnych 
czynników, takich jak sprawne 
funkcjonowanie europejskiego 
wewnętrznego rynku energii oraz 
skuteczna polityka propagująca 
mikrogenerację na szczeblu europejskim, 
krajowym i lokalnym;

2. przypomina, że pomyślne wprowadzenie 
mikrogeneracji zależy od wielu różnych 
czynników, takich jak sprawne 
funkcjonowanie europejskiego 
wewnętrznego rynku energii oraz 
skuteczna polityka i programy wsparcia
propagujące mikrogenerację na szczeblu 
europejskim, krajowym i lokalnym;

Or. en

Poprawka 22
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1) uznaje rolę badań i technologii w 
zwiększaniu efektywności i obniżaniu 
kosztów mikrogeneracji;

Or. en

Poprawka 23
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zwraca uwagę, że określone bariery 
ograniczają możliwość wdrożenia 
technologii mikrogeneracji na szerszą 
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skalę, w tym wyzwanie związane z 
wysokimi kosztami początkowymi 
inwestycji; wysoki poziom złożoności 
administracyjnej związany z 
przyłączeniem do sieci 
elektroenergetycznej i uzyskaniem dostępu 
do niej; brak świadomości dotyczącej 
istnienia różnych rodzajów technologii 
mikrogeneracji pozwalających na 
zaoszczędzenie energii i kosztów;

Or. en

Poprawka 24
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że ubóstwo energetyczne jest 
coraz poważniejszym problemem; 
podkreśla, że ułatwianie mikrogeneracji 
może umożliwić konsumentom 
sprawowanie większej kontroli nad 
zużyciem energii i zmniejszenie ubóstwa 
energetycznego; apeluje o zwrócenie 
szczególnej uwagi na najemców, których 
często odwodzi się od wprowadzania 
usprawnień w zakresie efektywności 
energetycznej i od wytwarzania własnej 
energii; 

3. zauważa, że ubóstwo energetyczne jest 
coraz poważniejszym problemem; 
podkreśla, że ułatwianie wdrożenia 
społecznościowych inicjatyw dotyczących 
zdecentralizowanej, efektywnej
energetycznie mikrogeneracji może 
umożliwić konsumentom stanie się 
czynnymi podmiotami w sektorze 
energetycznym przy jednoczesnym 
uzyskaniu większej kontroli nad zużyciem 
energii i zmniejszenie ubóstwa 
energetycznego; apeluje o zwrócenie 
szczególnej uwagi na najemców, których 
często odwodzi się od wprowadzania 
usprawnień w zakresie efektywności 
energetycznej i od wytwarzania własnej 
energii; dostrzega ważną rolę projektów 
obywatelskich dotyczących zbiorowego 
wytwarzania energii odnawialnej,
zainicjowanych przez lokalne 
przedsiębiorstwa energetyczne, w celu 
wspierania udziału konsumentów; 
zauważa znaczenie promowania lokalnych 
i regionalnych koncentratorów, którzy 
umożliwiliby obywatelom bezpieczny i 
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skuteczny udział w rynku energii 
elektrycznej, zapewniając prosumentom 
uczciwe ceny za usługi świadczone na 
rzecz systemu elektroenergetycznego;

Or. en

Poprawka 25
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że ubóstwo energetyczne jest 
coraz poważniejszym problemem; 
podkreśla, że ułatwianie mikrogeneracji 
może umożliwić konsumentom 
sprawowanie większej kontroli nad 
zużyciem energii i zmniejszenie ubóstwa 
energetycznego; apeluje o zwrócenie 
szczególnej uwagi na najemców, których 
często odwodzi się od wprowadzania 
usprawnień w zakresie efektywności 
energetycznej i od wytwarzania własnej 
energii;

3. zauważa, że ubóstwo energetyczne jest 
coraz poważniejszym problemem,
ponieważ w ostatnich latach nastąpił 
wzrost cen energii spowodowany licznymi 
czynnikami takimi, jak wzrost cen paliw 
kopalnych czy obciążenie konsumentów 
dotacjami na rzecz odnawialnej energii; 
podkreśla, że ułatwianie mikrogeneracji 
może umożliwić konsumentom 
sprawowanie większej kontroli nad 
zużyciem energii i przyczynienie się do 
zapobieżenia wzrostowi ubóstwa 
energetycznego; apeluje o zwrócenie 
szczególnej uwagi na najemców, których 
często odwodzi się od wprowadzania 
usprawnień w zakresie efektywności 
energetycznej i od wytwarzania własnej 
energii;

Or. en

Poprawka 26
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że ubóstwo energetyczne jest 
coraz poważniejszym problemem; 
podkreśla, że ułatwianie mikrogeneracji 
może umożliwić konsumentom 
sprawowanie większej kontroli nad 
zużyciem energii i zmniejszenie ubóstwa 
energetycznego; apeluje o zwrócenie 
szczególnej uwagi na najemców, których 
często odwodzi się od wprowadzania 
usprawnień w zakresie efektywności 
energetycznej i od wytwarzania własnej 
energii;

3. zauważa, że ubóstwo energetyczne jest 
coraz poważniejszym problemem; 
podkreśla, że ułatwianie mikrogeneracji 
może umożliwić konsumentom 
sprawowanie większej kontroli nad 
zużyciem energii i zmniejszenie ubóstwa 
energetycznego; zauważa, że obecnie 
mikrogeneracja stwarza szansę na 
wprowadzenie zmian do społeczeństwa w 
bardziej zrównoważony oraz sprawiedliwy 
sposób oparty na współdziałaniu; apeluje 
o zwrócenie szczególnej uwagi na 
najemców, których często odwodzi się od 
wprowadzania usprawnień w zakresie 
efektywności energetycznej i od 
wytwarzania własnej energii;

Or. en

Poprawka 27
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że ubóstwo energetyczne jest 
coraz poważniejszym problemem; 
podkreśla, że ułatwianie mikrogeneracji 
może umożliwić konsumentom 
sprawowanie większej kontroli nad 
zużyciem energii i zmniejszenie ubóstwa 
energetycznego; apeluje o zwrócenie 
szczególnej uwagi na najemców, których 
często odwodzi się od wprowadzania 
usprawnień w zakresie efektywności 
energetycznej i od wytwarzania własnej 
energii;

3. zauważa, że ubóstwo energetyczne jest 
coraz poważniejszym problemem; 
podkreśla, że ułatwianie mikrogeneracji 
może umożliwić konsumentom 
sprawowanie większej kontroli nad 
zużyciem energii i zmniejszenie ilości 
nabywanej energii, a tym samym ubóstwa 
energetycznego; apeluje o zwrócenie 
szczególnej uwagi na najemców, których 
często odwodzi się od wprowadzania 
usprawnień w zakresie efektywności 
energetycznej i od wytwarzania własnej 
energii;

Or. en
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Poprawka 28
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że technologie 
mikrogeneracji, na przykład 
mikrokogeneracja czy odnawialne źródła 
energii na małą skalę umożliwiają 
posiadanie budynków o zerowym oraz 
dodatnim bilansie energetycznym,
zasilanych nadwyżką energii elektrycznej 
wytworzonej na ich terenie; 

Or. en

Poprawka 29
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie wspierania 
lokalnych spółdzielni energii odnawialnej 
w celu zwiększenia zaangażowania 
obywateli, poprawy dostępu do energii 
odnawialnej i zwiększenia inwestycji 
finansowych;

4. podkreśla znaczenie wspierania 
lokalnych spółdzielni energii odnawialnej 
w celu zwiększenia zaangażowania 
obywateli, poprawy dostępu do energii 
odnawialnej i zwiększenia inwestycji 
finansowych; podkreśla, że władze lokalne 
odgrywają ważną rolę we wspieraniu i 
promowaniu mikrogeneracji wśród 
obywateli, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz zainteresowanych 
stron;

Or. en
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Poprawka 30
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie wspierania 
lokalnych spółdzielni energii odnawialnej 
w celu zwiększenia zaangażowania
obywateli, poprawy dostępu do energii 
odnawialnej i zwiększenia inwestycji 
finansowych;

4. podkreśla znaczenie wspierania 
lokalnych spółdzielni energii odnawialnej 
w celu zwiększenia świadomości i
zaangażowania obywateli w wytwarzanie 
energii na małą skalę, poprawy 
zainteresowania energią odnawialną i 
zwiększenia inwestycji finansowych;

Or. en

Poprawka 31
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie wspierania 
lokalnych spółdzielni energii odnawialnej 
w celu zwiększenia zaangażowania 
obywateli, poprawy dostępu do energii 
odnawialnej i zwiększenia inwestycji 
finansowych;

4. podkreśla znaczenie wspierania 
lokalnych spółdzielni i projektów 
wspólnego, na poziomie miasta,
generowania energii odnawialnej w celu 
zwiększenia zaangażowania obywateli, 
poprawy dostępu do energii odnawialnej 
i zwiększenia inwestycji finansowych;

Or. nl

Poprawka 32
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. stwierdza, że promowanie 
mikrogeneracji energii elektrycznej 
wymaga stosowania inteligentnych 
liczników prądu, które będą w stanie 
obliczać wysokość energii pobieranej na 
potrzeby własne oraz energii oddawanej 
do sieci, zaś w przypadku sieci 
ciepłowniczej ciepłomierzy rejestrujących 
energię cieplną na wejściu i wyjściu z 
budynku, aby można było odliczać 
wygenerowaną energię cieplną;

Or. fi

Poprawka 33
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. stwierdza, że często warto jest dążyć do 
mikrogeneracji również w odniesieniu do 
kogeneracji, ponieważ w wielu 
przypadkach prowadzi to do znacznego 
wzrostu sprawności energetycznej;

Or. fi

Poprawka 34
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. odnotowuje, że wprowadzenie 
mikrogeneracji na szeroką skalę wpłynie 
znacząco na sieci, skutkując ogromnymi 

6. odnotowuje, że wprowadzenie 
mikrogeneracji na szeroką skalę stanowi 
ważny krok w przejściu z historycznie 
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wyzwaniami dla organów regulacyjnych i
operatorów sieci na różnych poziomach;

scentralizowanego systemu 
energetycznego na system bardziej 
zdecentralizowany i elastyczny, niezbędny 
do osiągnięcia unijnych celów 
dotyczących energii i klimatu; podkreśla 
znaczenie wspierania mikrogeneracji przy 
jednoczesnym podjęciu w sposób uczciwy 
kwestii dotyczących operatorów sieci 
dystrybucji, w tym podziału kosztów i 
ponadto podkreśla, że należy uczciwie 
wynagradzać mikrogeneratorów 
przyczyniających się do bezpiecznej 
eksploatacji systemu za pozytywny wpływ 
wynikający ze świadczenia usług 
pomocniczych;

Or. en

Poprawka 35
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. odnotowuje, że wprowadzenie 
mikrogeneracji na szeroką skalę wpłynie 
znacząco na sieci, skutkując ogromnymi 
wyzwaniami dla organów regulacyjnych 
i operatorów sieci na różnych poziomach;

6. odnotowuje, że wprowadzenie 
mikrogeneracji na szeroką skalę wpłynie 
znacząco na sieci, które muszą stać się 
bardziej inteligentne i bardziej elastyczne, 
co będzie skutkowało ogromnymi 
wyzwaniami dla organów regulacyjnych, 
operatorów sieci na różnych poziomach; 
z tego powodu podkreśla konieczność 
podjęcia w pierwszym rzędzie właściwych 
decyzji oraz wyznaczenia właściwych 
celów i nie odsuwania w czasie 
odpowiednich inwestycji i ambitnych 
uregulowań;

Or. nl

Poprawka 36
Claude Turmes
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. odnotowuje, że wprowadzenie 
mikrogeneracji na szeroką skalę wpłynie 
znacząco na sieci, skutkując ogromnymi 
wyzwaniami dla organów regulacyjnych i 
operatorów sieci na różnych poziomach;

6. odnotowuje, że wprowadzenie 
mikrogeneracji na szeroką skalę, w tym 
poprzez wspieranie lokalnych programów 
spółdzielczych, wpłynie znacząco na sieci, 
skutkując ogromnymi wyzwaniami dla 
organów regulacyjnych i operatorów sieci 
na różnych poziomach; podkreśla zatem 
potencjał inteligentnych sieci dystrybucji, 
narzędzi służących do przechowywania 
energii oraz narzędzi zarządzania 
popytem;

Or. en

Poprawka 37
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że zwiększenie możliwości 
mikrogeneracji w Europie może być 
bardzo kosztowne, a poczynienie 
kosztowniejszych inwestycji na rzecz 
mikrogeneracji ze strony poszczególnych 
konsumentów spowoduje konieczność 
poczynienia innych inwestycji na różnych 
poziomach systemu energetycznego, na 
przykład na rzecz systemu 
dystrybucyjnego i przesyłowego 
ułatwiających wykorzystywanie 
mikrogeneracji; podkreśla, że takie 
działanie nie może uniemożliwić 
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa 
dostaw energii ani zwiększyć cen energii; 
podziela pogląd Rady Europejskiej, 
według którego polityka UE w zakresie 
energii musi zapewniać bezpieczeństwo 
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dostaw energii do gospodarstw domowych 
i przedsiębiorstw po przystępnych i 
konkurencyjnych cenach i kosztach.

Or. en

Poprawka 38
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania wytycznych dla organów 
regulacyjnych i operatorów systemów 
dotyczących możliwości zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych związanych z 
obsługą i podłączaniem jednostek 
mikrogeneracji do sieci;

7. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania wytycznych dla organów 
regulacyjnych i operatorów systemów 
dotyczących możliwości zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych związanych z 
obsługą i podłączaniem jednostek 
mikrogeneracji do sieci; podkreśla, że 
należy wspierać ambitne wdrożenie 
istniejących wytycznych takich, jak 
przepisy dotyczące jednostek 
mikrokogeneracji w dyrektywie w sprawie 
efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 39
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania wytycznych dla organów 
regulacyjnych i operatorów systemów 
dotyczących możliwości zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych związanych z 
obsługą i podłączaniem jednostek 
mikrogeneracji do sieci;

7. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania wytycznych dla organów 
regulacyjnych i operatorów systemów 
dotyczących możliwości zmniejszenia 
procedur administracyjnych związanych z 
obsługą i podłączaniem jednostek 
mikrogeneracji do sieci, ze szczególnym 
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uwzględnieniem ustanowienia procedur 
opartych na „pojedynczej instytucji“;

Or. en

Poprawka 40
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania wytycznych dla organów 
regulacyjnych i operatorów systemów 
dotyczących możliwości zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych związanych z 
obsługą i podłączaniem jednostek 
mikrogeneracji do sieci;

7. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania wytycznych dla organów 
regulacyjnych i operatorów systemów 
dotyczących możliwości zmniejszenia 
procedur administracyjnych związanych z 
obsługą i podłączaniem jednostek 
mikrogeneracji do sieci w celu skrócenia i 
ułatwienia procesu;

Or. en

Poprawka 41
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania wytycznych dla organów 
regulacyjnych i operatorów systemów 
dotyczących możliwości zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych związanych z 
obsługą i podłączaniem jednostek 
mikrogeneracji do sieci;

7. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania zaleceń opartych na 
najlepszych praktykach dla organów 
regulacyjnych i operatorów systemów 
dotyczących możliwości zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych związanych z 
obsługą i podłączaniem jednostek 
mikrogeneracji do sieci;

Or. en

Poprawka 42
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Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania wytycznych dla organów 
regulacyjnych i operatorów systemów 
dotyczących możliwości zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych związanych z 
obsługą i podłączaniem jednostek 
mikrogeneracji do sieci;

7. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania przewodników w celu 
stworzenia witryn internetowych w 
zakresie mikrogeneracji, jak i wytycznych 
dla organów regulacyjnych i operatorów 
systemów dotyczących możliwości 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
związanych z obsługą i podłączaniem 
jednostek mikrogeneracji do sieci;

Or. ro

Poprawka 43
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. dostrzega, że energia wytwarzana 
przez mikrogeneratorów – w przypadku, 
gdy jest zużywana natychmiastowo i 
lokalnie – pozwala uniknąć przepływów 
energii i powiązanych z nimi strat oraz 
zwiększyć „prosumenckie” poczucie 
własności; apeluje zatem do Komisji 
Europejskiej i państw członkowskich o 
opracowywanie specjalnych
mechanizmów mających na celu 
wspieranie niezależności energetycznej w 
połączeniu z ogólnym zmniejszeniem 
zużycia energii;

Or. en
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Poprawka 44
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. wzywa Komisję Europejską i krajowe 
organy regulacyjne do opracowania ram 
regulacyjnych określających role i 
obowiązki wszystkich podmiotów sieci 
dystrybucyjnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków 
pozwalających na wykorzystanie 
agregacji, mając na uwadze jej istotną 
rolę w czynnym udziale mikrogeneracji w 
systemie w przyszłości;

Or. en

Poprawka 45
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że rola operatorów systemu 
dystrybucyjnego w bardziej 
zdecentralizowanej sieci zyskuje szybko na 
znaczeniu i wymaga wyjaśnienia; wzywa 
Komisję Europejską i krajowe organy 
regulacyjne do zdefiniowania tej roli oraz 
do zachęcania operatorów systemu 
dystrybucyjnego do inwestowania w ten 
system z myślą o poprawie ogólnej 
efektywności systemu energetycznego;

8. zauważa, że rola operatorów systemu 
dystrybucyjnego w bardziej 
zdecentralizowanej sieci zyskuje szybko na 
znaczeniu z uwagi na ich wzrastające 
znaczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa 
dostaw energii oraz stabilnego i 
wiarygodnego funkcjonowania sieci przy 
zabezpieczeniu poufności danych 
konsumentów; wzywa Komisję Europejską 
i krajowe organy regulacyjne do uznania
tej roli oraz do zmotywowania operatorów 
systemu dystrybucyjnego do inwestowania 
w ten system z myślą o poprawie ogólnej 
efektywności systemu energetycznego; 
ponadto wnioskuje o przyznanie 
operatorom systemu dystrybucyjnego 
bardziej instytucjonalnej roli w 
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organizacji bilansowania i innych usług 
pomocniczych;

Or. en

Poprawka 46
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że rola operatorów systemu 
dystrybucyjnego w bardziej 
zdecentralizowanej sieci zyskuje szybko 
na znaczeniu i wymaga wyjaśnienia; 
wzywa Komisję Europejską i krajowe 
organy regulacyjne do zdefiniowania tej 
roli oraz do zachęcania operatorów 
systemu dystrybucyjnego do inwestowania 
w ten system z myślą o poprawie ogólnej 
efektywności systemu energetycznego;

8. zauważa, że rola operatorów systemu 
dystrybucyjnego w bardziej 
zdecentralizowanej sieci zyskuje szybko 
na znaczeniu, wymaga m.in. pewności 
dostaw energii, płynności funkcjonowania 
sieci oraz ochrony danych konsumentów,
i dlatego wymaga koniecznie wyjaśnienia 
oraz wsparcia; wzywa Komisję 
Europejską i krajowe organy regulacyjne 
do zdefiniowania tej roli oraz do 
zachęcania operatorów systemu 
dystrybucyjnego do inwestowania w ten 
system z myślą o poprawie ogólnej 
efektywności systemu energetycznego;

Or. nl

Poprawka 47
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że rola operatorów systemu 
dystrybucyjnego w bardziej 
zdecentralizowanej sieci zyskuje szybko na 
znaczeniu i wymaga wyjaśnienia; wzywa 
Komisję Europejską i krajowe organy 
regulacyjne do zdefiniowania tej roli oraz 

8. zauważa szybko zyskującą na znaczeniu
rolę operatorów systemu dystrybucyjnego 
w zapewnianiu bezpieczeństwa dostaw 
energii oraz stabilnego i wiarygodnego 
funkcjonowania sieci w bardziej 
zdecentralizowanej sieci; wzywa Komisję 
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do zachęcania operatorów systemu 
dystrybucyjnego do inwestowania w ten 
system z myślą o poprawie ogólnej 
efektywności systemu energetycznego;

Europejską i krajowe organy regulacyjne 
do respektowania tej roli oraz do 
zmotywowania operatorów systemu 
dystrybucyjnego do inwestowania w ten 
system z myślą o poprawie ogólnej 
efektywności systemu energetycznego;

Or. en

Poprawka 48
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że rola operatorów systemu 
dystrybucyjnego w bardziej 
zdecentralizowanej sieci zyskuje szybko na 
znaczeniu i wymaga wyjaśnienia; wzywa 
Komisję Europejską i krajowe organy 
regulacyjne do zdefiniowania tej roli oraz 
do zachęcania operatorów systemu 
dystrybucyjnego do inwestowania w ten 
system z myślą o poprawie ogólnej 
efektywności systemu energetycznego;

8. zauważa, że rola operatorów systemu 
dystrybucyjnego w bardziej 
zdecentralizowanej sieci zyskuje szybko na 
znaczeniu i wymaga wyjaśnienia; wzywa 
Komisję Europejską i krajowe organy 
regulacyjne do zdefiniowania tej roli oraz 
do ułatwienia operatorom systemu 
dystrybucyjnego inwestowania w ten 
system z myślą o poprawie ogólnej 
efektywności systemu energetycznego;

Or. en

Poprawka 49
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. jest głęboko zaniepokojony sposobem, 
w jaki przedsiębiorstwa specjalistyczne 
działające w sektorze nie-energetycznym,
na przykład telekomunikacyjne są 
zachęcane do zarządzania siecią 
dystrybucyjną, ponieważ kwestia ta 
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nasuwa wiele poważnych pytań 
dotyczących ochrony danych, 
podwyższonych taryf, wypełnienia samej 
misji operatorów systemu 
dystrybucyjnego, tj. polegającej na 
eksploatacji, konserwacji i rozwoju 
efektywnego systemu dystrybucyjnego 
energii elektrycznej oraz ułatwienia 
sprawnego funkcjonowania rynku 
detalicznego, a także jest obarczona 
ryzykiem związanym z tym, że operatorzy 
musieliby nabywać dane techniczne 
niezbędne do wypełnienia ich zadań w 
charakterze operatora systemu 
dystrybucyjnego;

Or. en

Poprawka 50
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że poszczególne państwa 
członkowskie mają różne cele i strukturę 
krajowych przepisów podatkowych i 
prawnych dotyczących mikrogeneracji, co 
może być przeszkodą w upowszechnianiu 
mikrogeneracji, i wzywa Komisję do 
współpracy z państwami członkowskimi na 
rzecz zidentyfikowania i usunięcia takich 
przeszkód;

10. zauważa, że poszczególne państwa 
członkowskie mają różne cele i strukturę 
krajowych przepisów podatkowych i 
prawnych dotyczących mikrogeneracji, co 
może być przeszkodą w upowszechnianiu 
mikrogeneracji, i wzywa Komisję do 
współpracy z państwami członkowskimi na 
rzecz zidentyfikowania i usunięcia takich 
przeszkód, przy jednoczesnym usunięciu 
istniejących barier dostępu do 
finansowania projektów spółdzielczych w 
przepisach krajowych, oraz stworzeniu 
nowych ukierunkowanych instrumentów 
finansowych takich, jak mikrokredyty czy 
linie budżetowe w ramach programu 
Inteligentna Energia – Europa (2003-
2006);

Or. en
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Poprawka 51
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że poszczególne państwa 
członkowskie mają różne cele i strukturę 
krajowych przepisów podatkowych i 
prawnych dotyczących mikrogeneracji, co 
może być przeszkodą w upowszechnianiu 
mikrogeneracji, i wzywa Komisję do 
współpracy z państwami członkowskimi na 
rzecz zidentyfikowania i usunięcia takich 
przeszkód;

10. zauważa, że poszczególne państwa 
członkowskie mają odmienne cele i 
strukturę krajowych przepisów 
podatkowych i prawnych dotyczących 
mikrogeneracji, co może być przeszkodą w 
upowszechnianiu mikrogeneracji, i wzywa
Komisję do współpracy z państwami 
członkowskimi na rzecz zidentyfikowania i 
usunięcia takich przeszkód;

Or. en

Poprawka 52
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że poszczególne państwa 
członkowskie mają różne cele i strukturę 
krajowych przepisów podatkowych i 
prawnych dotyczących mikrogeneracji, co 
może być przeszkodą w upowszechnianiu 
mikrogeneracji, i wzywa Komisję do 
współpracy z państwami członkowskimi na 
rzecz zidentyfikowania i usunięcia takich 
przeszkód;

10. zauważa, że poszczególne państwa 
członkowskie mają różne cele i strukturę 
krajowych przepisów podatkowych i 
prawnych dotyczących mikrogeneracji, co 
może być przeszkodą w upowszechnianiu 
mikrogeneracji, i wzywa Komisję do 
współpracy z państwami członkowskimi na 
rzecz zidentyfikowania i usunięcia takich 
przeszkód oraz rozpowszechniania 
najlepszych praktyk;

Or. en
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Poprawka 53
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa państwa członkowskie do 
uwzględnienia specyfiki mikrogeneracji 
przy opracowywaniu i dokonywaniu 
przeglądu inicjatyw krajowych oraz 
systemów wsparcia w celu zapewnienia 
ich dopasowania do systemu wytwarzania 
energii na małą skalę; 

Or. en

Poprawka 54
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. proponuje, by przepisy UE dotyczące 
opomiarowania zostały poddane 
przeglądowi w celu ujednolicenia i 
ułatwienia działań prosumentów 
związanych z siecią oraz w celu ułatwienia 
skutecznego zarządzania dystrybucją; 
wnioskuje o umożliwienie przekazywania
energii między producentami a 
konsumentami na małą skalę oraz na 
przykład w sąsiedztwie lub w ramach 
spółdzielni;

11. proponuje, by umożliwić
przekazywanie energii między 
producentami a konsumentami na małą 
skalę oraz na przykład w sąsiedztwie lub w 
ramach spółdzielni; wnioskuje o 
niezwłoczne pełne wdrożenie zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej, w 
szczególności trzeciego pakietu 
energetycznego, we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 55
Fiona Hall
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. proponuje, by przepisy UE dotyczące 
opomiarowania zostały poddane 
przeglądowi w celu ujednolicenia i 
ułatwienia działań prosumentów 
związanych z siecią oraz w celu ułatwienia 
skutecznego zarządzania dystrybucją; 
wnioskuje o umożliwienie przekazywania 
energii między producentami a 
konsumentami na małą skalę oraz na 
przykład w sąsiedztwie lub w ramach 
spółdzielni;

11. proponuje, by przepisy UE dotyczące 
opomiarowania zostały poddane 
przeglądowi w celu ujednolicenia i 
ułatwienia działań prosumentów 
związanych z siecią oraz w celu ułatwienia 
skutecznego zarządzania dystrybucją; 
wnioskuje o umożliwienie przekazywania 
energii między producentami a 
konsumentami na małą skalę oraz na 
przykład w sąsiedztwie lub w ramach 
spółdzielni; wzywa państwa członkowskie 
do przyspieszenia procesu 
rozpowszechnienia inteligentnych 
systemów pomiarowych w celu udzielenia 
wsparcia gospodarstwom domowym w 
zdobywaniu kompletnych danych i 
pełnowartościowej energii przez nich 
wytwarzanej;

Or. en

Poprawka 56
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. proponuje, by przepisy UE dotyczące 
opomiarowania zostały poddane 
przeglądowi w celu ujednolicenia i 
ułatwienia działań prosumentów 
związanych z siecią oraz w celu ułatwienia 
skutecznego zarządzania dystrybucją; 
wnioskuje o umożliwienie przekazywania 
energii między producentami a 
konsumentami na małą skalę oraz na 
przykład w sąsiedztwie lub w ramach 
spółdzielni;

11. proponuje, by przepisy UE dotyczące 
opomiarowania zostały poddane 
przeglądowi w celu ujednolicenia i 
ułatwienia działań prosumentów 
związanych z siecią oraz w celu ułatwienia 
skutecznego zarządzania dystrybucją, w 
szczególności poprzez rozważenie 
zdolności do dwukierunkowego 
komunikowania się niemal w czasie 
rzeczywistym przy użyciu czynnej/biernej 
mocy pobieranej/wprowadzanej; 
wnioskuje o umożliwienie przekazywania 
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energii między producentami a 
konsumentami na małą skalę oraz na 
przykład w sąsiedztwie lub w ramach 
spółdzielni;

Or. en

Poprawka 57
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. proponuje, by przepisy UE dotyczące 
opomiarowania zostały poddane 
przeglądowi w celu ujednolicenia i 
ułatwienia działań prosumentów 
związanych z siecią oraz w celu ułatwienia 
skutecznego zarządzania dystrybucją; 
wnioskuje o umożliwienie przekazywania 
energii między producentami a 
konsumentami na małą skalę oraz na 
przykład w sąsiedztwie lub w ramach 
spółdzielni;

11. proponuje, by przepisy UE dotyczące 
opomiarowania zostały poddane 
przeglądowi w celu ujednolicenia i 
ułatwienia działań prosumentów 
związanych z siecią oraz w celu ułatwienia 
skutecznego zarządzania dystrybucją; 
wnioskuje o umożliwienie przekazywania 
energii między producentami a 
konsumentami na małą skalę oraz na 
przykład w sąsiedztwie lub w ramach 
spółdzielni, co może obniżyć ceny energii 
ponoszone przez obywateli, zwiększyć 
wsparcie publiczne na rzecz energii 
odnawialnej oraz przyczynić się do 
poczynienia niezbędnych inwestycji;

Or. en

Poprawka 58
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. proponuje, by przepisy UE dotyczące 
opomiarowania zostały poddane 
przeglądowi w celu ujednolicenia 

11. proponuje, by przepisy UE dotyczące 
opomiarowania zostały poddane 
przeglądowi, tak by w centrum uwagi 
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i ułatwienia działań prosumentów 
związanych z siecią oraz w celu ułatwienia 
skutecznego zarządzania dystrybucją; 
wnioskuje o umożliwienie przekazywania 
energii między producentami 
a konsumentami na małą skalę oraz 
na przykład w sąsiedztwie lub w ramach 
spółdzielni;

postawione zostały korzyści konsumentów, 
w celu ujednolicenia i ułatwienia działań 
prosumentów związanych z siecią oraz 
w celu ułatwienia skutecznego zarządzania 
dystrybucją; wnioskuje o umożliwienie 
przekazywania energii między 
producentami a konsumentami na małą 
skalę oraz na przykład w sąsiedztwie lub 
w ramach spółdzielni;

Or. nl

Poprawka 59
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. proponuje, by Komisja zbadała 
możliwość wprowadzenia systemów 
mikrogeneracji do projektów 
urbanistycznych; może to przyczynić się 
do zwiększenia efektywności i 
zmniejszenia kosztów budowy 
infrastruktury do przesyłu i dystrybucji 
energii odnawialnych na małą skalę;

Or. en

Poprawka 60
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zauważa, że normalizacja stanowi 
klucz do dalszego wdrażania masowej 
produkcji urządzeń wykorzystywanych do 
mikrogeneracji w jednolity i ekonomiczny 
sposób; wzywa europejskie organy 
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normalizacyjne do przyspieszenia ich 
działań normalizacyjnych;

Or. en

Poprawka 61
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie 
mikrogeneracji na większą skalę może
skutkować wyzwaniami w zarządzaniu 
sieciami dystrybucji związanymi z 
dostosowaniem zapotrzebowania na 
energię do podaży; wzywa państwa 
członkowskie do ułatwienia dostępu 
mikrogeneratorów do sieci przy 
jednoczesnym rozwiązaniu kwestii 
kosztów sieci związanych z produkcją 
energii na małą skalę i utrzymaniu 
efektywnego zarządzania siecią;

13. zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie 
mikrogeneracji na większą skalę będzie
skutkować wyzwaniami w zarządzaniu 
sieciami dystrybucji związanymi z 
dostosowaniem zapotrzebowania na 
energię do podaży, stwarzając konieczność 
poczynienia innowacyjnych inwestycji na 
rzecz zmodernizowanej sieci 
dystrybucyjnej; wzywa państwa 
członkowskie do ułatwienia dostępu 
mikrogeneratorów do sieci przy 
jednoczesnym rozwiązaniu kwestii 
kosztów sieci związanych z produkcją 
energii na małą skalę i utrzymaniu 
efektywnego zarządzania siecią; wzywa 
krajowe organy regulacyjne to wspierania 
innowacji i inwestycji na rzecz lokalnych 
sieci dystrybucyjnych;

Or. en

Poprawka 62
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie 
mikrogeneracji na większą skalę może 

13. zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie 
mikrogeneracji na większą skalę może 
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skutkować wyzwaniami w zarządzaniu 
sieciami dystrybucji związanymi z 
dostosowaniem zapotrzebowania na 
energię do podaży; wzywa państwa 
członkowskie do ułatwienia dostępu 
mikrogeneratorów do sieci przy 
jednoczesnym rozwiązaniu kwestii 
kosztów sieci związanych z produkcją 
energii na małą skalę i utrzymaniu 
efektywnego zarządzania siecią;

skutkować wyzwaniami w zarządzaniu 
sieciami dystrybucji związanymi z 
dostosowaniem zapotrzebowania na 
energię do podaży, stwarzając konieczność 
poczynienia innowacyjnych inwestycji na 
rzecz zmodernizowanej sieci 
dystrybucyjnej; wzywa państwa 
członkowskie do ułatwienia dostępu 
mikrogeneratorów do sieci przy 
jednoczesnym rozwiązaniu kwestii 
kosztów sieci związanych z produkcją 
energii na małą skalę i utrzymaniu 
efektywnego zarządzania siecią; wzywa 
krajowe organy regulacyjne do 
wspierania innowacji i inwestycji na rzecz 
lokalnych sieci dystrybucyjnych;

Or. en

Poprawka 63
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie 
mikrogeneracji na większą skalę może 
skutkować wyzwaniami w zarządzaniu 
sieciami dystrybucji związanymi z 
dostosowaniem zapotrzebowania na 
energię do podaży; wzywa państwa 
członkowskie do ułatwienia dostępu 
mikrogeneratorów do sieci przy 
jednoczesnym rozwiązaniu kwestii 
kosztów sieci związanych z produkcją 
energii na małą skalę i utrzymaniu 
efektywnego zarządzania siecią;

13. zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie 
mikrogeneracji na większą skalę może 
skutkować wyzwaniami w zarządzaniu 
sieciami dystrybucji związanymi z 
dostosowaniem zapotrzebowania na 
energię do podaży; dostrzega znaczenie 
inteligentnych technologii w procesie 
rekonfiguracji sieci energetycznych na 
całym świecie w celu umożliwienia 
przedsiębiorcom i właścicielom mieszkań 
wytwarzania własnej energii i dzielenia się 
tą energią; wzywa państwa członkowskie 
do ułatwienia dostępu mikrogeneratorów 
do sieci przy jednoczesnym rozwiązaniu 
kwestii kosztów sieci związanych z 
produkcją energii na małą skalę i 
utrzymaniu efektywnego zarządzania 
siecią;
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Or. en

Poprawka 64
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie 
mikrogeneracji na większą skalę może 
skutkować wyzwaniami w zarządzaniu 
sieciami dystrybucji związanymi 
z dostosowaniem zapotrzebowania na 
energię do podaży; wzywa państwa 
członkowskie do ułatwienia dostępu 
mikrogeneratorów do sieci przy 
jednoczesnym rozwiązaniu kwestii 
kosztów sieci związanych z produkcją 
energii na małą skalę i utrzymaniu 
efektywnego zarządzania siecią;

13. zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie 
mikrogeneracji na większą skalę może 
skutkować wyzwaniami w zarządzaniu 
sieciami dystrybucji związanymi 
z dostosowaniem zapotrzebowania 
na energię do podaży i, że z tego powodu, 
w celu optymalizacji sieci, konieczne są 
odpowiednie inwestycje zarówno sektora 
prywatnego, jak i publicznego; wzywa 
państwa członkowskie do ułatwienia 
dostępu mikrogeneratorów do sieci przy 
jednoczesnym rozwiązaniu kwestii 
kosztów sieci związanych z produkcją 
energii na małą skalę i utrzymaniu 
efektywnego zarządzania siecią;

Or. nl

Poprawka 65
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że wykazano, iż projekty 
prywatne cieszą się większą akceptacją i 
dlatego należy je wspierać; przypomina, że 
agregatorzy mogliby odgrywać przy tym 
istotną rolę, lecz dotychczas ich pozycja 
nie jest jasno określona w europejskim 
prawodawstwie;

14. zauważa, że wykazano, iż projekty 
prywatne cieszą się większą akceptacją i 
dlatego należy je wspierać; przypomina, że 
agregatorzy mogliby odgrywać przy tym 
istotną rolę, lecz dotychczas ich pozycja 
nie jest jasno określona w europejskim 
prawodawstwie; wzywa zatem do 
szybkiego i ambitnego wdrożenia 
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przepisów dotyczących reakcji popytu 
zawartych w dyrektywie w sprawie 
efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 66
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1) stwierdza, że możliwość finansowania 
projektów w drodze otwartego apelu 
skierowanego do dużych grup 
społecznych, nazywana często 
„crowdfundingiem”, cieszy się coraz 
większą uwagą publiczną; dlatego wzywa 
Komisję do poparcia współudziału 
w projektach lokalnych, a tym samym do 
polepszenia mobilizacji lokalnego 
wsparcia; 

Or. de

Poprawka 67
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Ustęp14 – punkt 2 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2) wzywa Komisję do oceny, w jakim 
stopniu przepisy unijne takie, jak:
dyrektywa w sprawie prospektu 
emisyjnego (2003/71/WE), dyrektywa w 
sprawie rynków instrumentów 
finansowych (2004/39/WE) oraz 
dyrektywa w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności przez instytucje 
pieniądza elektronicznego 
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oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich 
działalnością (2009/110/WE), umożliwiają 
obecnie wykonanie przedsięwzięć w 
oparciu o współudział struktur lokalnych;

Or. de

Poprawka 68
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że wszelkie przepisy w 
dziedzinie mikrogeneracji powinny być 
zgodne z kodeksami sieci; apeluje o 
aktywne zarządzanie systemem dystrybucji 
przy ścisłej współpracy między 
operatorami systemu dystrybucyjnego a 
operatorami systemu przesyłowego;

15. stwierdza, że jednostki mikrogeneracji 
powinny w dalszym ciągu przyczyniać się 
do osiągania długoterminowych celów 
polityki w zakresie klimatu i energii; 
zauważa, że cele ustawodawstwa wtórnego 
dotyczące energii elektrycznej, na 
przykład kodeksy sieciowe, można w 
lepszy i bardziej opłacalny sposób 
osiągnąć na poziomie unijnym poprzez 
ustanowienie standardów produktu dla 
większości klas technologii 
mikrogeneracji; apeluje o aktywne 
zarządzanie systemem dystrybucji przy 
ścisłej współpracy między operatorami 
systemu dystrybucyjnego a operatorami 
systemu przesyłowego;

Or. en

Poprawka 69
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że wszelkie przepisy w 
dziedzinie mikrogeneracji powinny być 

15. apeluje o aktywne zarządzanie 
systemem dystrybucji przy ścisłej 
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zgodne z kodeksami sieci; apeluje o 
aktywne zarządzanie systemem dystrybucji 
przy ścisłej współpracy między 
operatorami systemu dystrybucyjnego a 
operatorami systemu przesyłowego;

współpracy między operatorami systemu 
dystrybucyjnego a operatorami systemu 
przesyłowego;

Or. en

Poprawka 70
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że wszelkie przepisy w 
dziedzinie mikrogeneracji powinny być 
zgodne z kodeksami sieci; apeluje o 
aktywne zarządzanie systemem dystrybucji 
przy ścisłej współpracy między 
operatorami systemu dystrybucyjnego a 
operatorami systemu przesyłowego;

15. stwierdza, że wszelkie przepisy w 
dziedzinie mikrogeneracji powinny być 
zgodne z kodeksami sieci; apeluje o 
aktywne zarządzanie systemem dystrybucji 
przy ścisłej współpracy między 
operatorami systemu dystrybucyjnego a 
operatorami systemu przesyłowego oraz 
innymi uczestnikami (jednostkami 
wytwarzania, zużycia i przechowywania) 
w sieci; należy właściwie zdefiniować 
jasne i przejrzyste zasady korzystania z 
elastyczności zapewnianej przez 
mikrogeneratorów i wynagradzania ich z 
tego tytułu;

Or. en

Poprawka 71
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że wszelkie przepisy w 
dziedzinie mikrogeneracji powinny być 
zgodne z kodeksami sieci; apeluje o 

15. stwierdza, że wszelkie inicjatywy w 
dziedzinie mikrogeneracji powinny być 
zgodne z kodeksami sieci; apeluje o 
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aktywne zarządzanie systemem dystrybucji 
przy ścisłej współpracy między 
operatorami systemu dystrybucyjnego a 
operatorami systemu przesyłowego;

aktywne zarządzanie systemem dystrybucji 
przy ścisłej współpracy między 
operatorami systemu dystrybucyjnego a 
operatorami systemu przesyłowego;

Or. en

Poprawka 72
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zauważa, że nowe formy produkcji, 
własności oraz zużycia takie, jak 
społeczeństwo leasingowe mogłyby 
odegrać istotną rolę we wprowadzaniu 
mikrogeneracji, ponieważ jest wiele 
pozytywnych elementów w dziedzinie 
mikrogeneracji uzyskanych dzięki 
takiemu podejściu, np. niższe koszty 
początkowe oraz przejrzystość kosztów 
dzięki usługom i produktom o stałych 
cenach, a także zachęta do ich 
dostarczania w taki sposób, by rozwiązać 
ważny problem finansowania na rzecz 
prosumentów o niższych dochodach, 
optymalna jakość instalacji oraz lepsze 
utrzymanie, a tym samym dłuższy cykl 
życia ze strony dostawcy;

Or. en

Poprawka 73
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa ACER, ENTSO-E, Komisję 
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oraz rządy krajowe do poświęcenia 
szczególnej uwagi zdecentralizowanym 
źródłom odnawialnej energii przy 
opracowywaniu obecnych projektów i 
negocjacjach dotyczących kodeksów 
sieciowych;

Or. en

Poprawka 74
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
kompleksowej oceny potencjalnych 
możliwości w zakresie mikrogeneracji w 
obrębie Unii Europejskiej oraz 
ewentualnego wpływu wprowadzenia 
mikrogeneracji na szeroką skalę na 
europejski wewnętrzny runek energii;

16. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
kompleksowej oceny potencjalnych 
możliwości w zakresie mikrogeneracji oraz 
przyjrzenia się najlepszym praktykom w 
obrębie Unii Europejskiej oraz 
ewentualnego wpływu wprowadzenia 
mikrogeneracji na szeroką skalę na 
europejski wewnętrzny rynek energii;

Or. en

Poprawka 75
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
kompleksowej oceny potencjalnych 
możliwości w zakresie mikrogeneracji w 
obrębie Unii Europejskiej oraz 
ewentualnego wpływu wprowadzenia 
mikrogeneracji na szeroką skalę na 
europejski wewnętrzny runek energii;

16. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
kompleksowej oceny potencjalnych 
możliwości w zakresie mikrogeneracji w 
obrębie Unii Europejskiej oraz 
ewentualnego wpływu wprowadzenia 
mikrogeneracji na szeroką skalę na 
europejski wewnętrzny rynek energii i 
infrastruktury;
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Or. en

Poprawka 76
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zachęca Komisję do przyjrzenia się 
możliwościom wspierania modeli 
finansowania społecznościowego 
będącymi systemami długoterminowego 
inwestowania, w których inwestorzy i 
przedsiębiorcy znajdują się w 
bezpośrednim kontakcie za pośrednictwem 
platformy, zaoferowania takich
możliwości oraz do zachęcania ludzi do 
tworzenia spółdzielni na rzecz 
mikrogeneracji;

Or. en

Poprawka 77
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję do opublikowania 
strategii dotyczącej mikrogeneracji, w tym 
wytycznych oraz koordynacji środków 
krajowych przed upływem 2014 r.;

Or. en

Poprawka 78
Sari Essayah
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Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa do inwestowania funduszy 
badawczo-rozwojowo-innowacyjnych w 
opracowywanie rozwiązań i urządzeń 
służących do mikrogeneracji;

Or. fi

Poprawka 79
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. wzywa do opracowywania projektów 
pilotażowych i prezentacyjnych w łatwo 
dostępnych miejscach, gdzie można w 
skoncentrowany sposób prezentować 
zainteresowanym stronom, np. 
gospodarstwom rolnym, rozwiązania 
dotyczące urządzeń mikrogeneracyjnych, 
a w ramach których to projektów
jednocześnie prowadzono by naukowy 
nadzór nad właściwościami rozwiązań w 
celu umożliwienia realnego porównania 
relacji ceny do jakości, sprawności i 
zdatności danych rozwiązań dla różnych 
podmiotów gospodarczych, oraz ich 
zaprezentowania w bezstronnym 
środowisku;

Or. fi

Poprawka 80
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. uznaje znaczenie wiodącej roli Unii 
Europejskiej w dziedzinie polityki 
dotyczącej klimatu i energii oraz wzywa w 
związku z tym Komisję do włączenia
strategii na rzecz wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej na małą skalę do
istniejących ram politycznych, uznając tym 
samym jego wartość i ułatwiając jego
wprowadzenie w państwach 
członkowskich;

17. uznaje znaczenie wiodącej roli Unii 
Europejskiej w dziedzinie polityki 
dotyczącej klimatu i energii oraz wzywa w 
związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do lepszego wdrożenia
strategii na rzecz wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej na małą skalę,
zawartych w istniejących ramach
politycznych UE, uznając tym samym 
wartość mikrogeneracji i ułatwiając jej
wprowadzenie;

Or. en

Poprawka 81
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Or. ro

Poprawka 82
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do uwzględnienia 
mikrogeneracji w przyszłym europejskim 
prawodawstwie energetycznym, 
szczególnie w kontekście przyszłego 
unijnego pakietu w dziedzinie klimatu i 
energii na 2030 r.;

18. wzywa Komisję do uwzględnienia roli
mikrogeneracji w przyszłym europejskim 
prawodawstwie energetycznym, 
szczególnie w kontekście przyszłego 
unijnego pakietu w dziedzinie klimatu i 
energii na 2030 r.;

Or. en

Poprawka 83
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
kwalifikowalności mikrogeneracji do 
finansowania z funduszy europejskich, w 
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tym funduszy strukturalnych, począwszy 
od perspektywy finansowej 2014-2020.

Or. ro

Poprawka 84
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania wytycznych dotyczących 
taryf sieciowych, które nie będą 
zniechęcać do inwestowania w 
mikrogenerację.

Or. en

Poprawka 85
Claude Turmes

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania wytycznych dotyczących 
taryf sieciowych, które nie będą 
zniechęcać do inwestowania w 
mikrogenerację.

Or. en


