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Poprawka 1
Jan Březina

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 16 stycznia 2013 r. 
w sprawie roli polityki spójności UE i jej 
podmiotów we wdrażaniu nowej 
europejskiej polityki energetycznej1,
__________________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0017.

Or. en

Poprawka 2
Jan Březina

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 10 września 2013 r. 
w sprawie wdrożenia środków 
efektywności energetycznej i ich wpływu 
w ramach polityki spójności2,
__________________
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0345.

Or. en

Poprawka 3
Karin Kadenbach
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Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że dane osobowe 
gromadzone na potrzeby inteligentnych 
systemów energetycznych są wysoce 
wrażliwe, gdyż umożliwiają wyciąganie 
wniosków na temat zachowania 
użytkowników, w związku z czym należy 
zapewnić szczególną ochronę tych 
danych;

Or. de

Poprawka 4
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zmianę 
paradygmatu dla regionów odnośnie do 
sposobu produkcji i zużycia energii, 
poprzez odejście od nieelastycznego, 
tradycyjnego modelu funkcjonującego 
zgodnie z „logiką obciążenia 
podstawowego”, na rzecz zmiennej, 
zdecentralizowanej i lokalnej produkcji, 
łącząc duży udział energii odnawialnej 
produkowanej na małą skalę 
z elastycznymi rozwiązaniami „na miarę” 
i rozproszonym magazynowaniem energii; 
podkreśla, że inteligentna sieć jest 
niezbędna dla urzeczywistnienia zmiany 
paradygmatu oraz że jej wdrażanie musi 
odbywać się w ramach podejścia 
międzysektorowego w celu osiągnięcia jak 
największych korzyści dla regionów;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

(Poprawka językowa dotycząca wersji 
niemieckiej.)
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Or. de

Poprawka 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zmianę 
paradygmatu dla regionów odnośnie do 
sposobu produkcji i zużycia energii, 
poprzez odejście od nieelastycznego, 
tradycyjnego modelu funkcjonującego 
zgodnie z „logiką obciążenia 
podstawowego”, na rzecz zmiennej, 
zdecentralizowanej i lokalnej produkcji, 
łącząc duży udział energii odnawialnej 
produkowanej na małą skalę 
z elastycznymi rozwiązaniami „na miarę” 
i rozproszonym magazynowaniem energii; 
podkreśla, że inteligentna sieć jest 
niezbędna dla urzeczywistnienia zmiany 
paradygmatu oraz że jej wdrażanie musi 
odbywać się w ramach podejścia 
międzysektorowego w celu osiągnięcia jak 
największych korzyści dla regionów;

1. z zadowoleniem przyjmuje zmianę 
paradygmatu dla regionów odnośnie do 
sposobu produkcji i zużycia energii, 
poprzez odejście od nieelastycznego, 
tradycyjnego modelu funkcjonującego 
zgodnie z „logiką obciążenia 
podstawowego”, na rzecz zmiennej, 
zdecentralizowanej i lokalnej produkcji, 
łącząc duży udział energii odnawialnej 
produkowanej na małą skalę 
z elastycznymi rozwiązaniami „na miarę” 
i rozproszonym magazynowaniem energii; 
podkreśla, że inteligentna sieć jest 
niezbędna dla urzeczywistnienia zmiany 
paradygmatu oraz że jej wdrażanie musi 
odbywać się w ramach podejścia 
międzysektorowego i całościowego w celu 
uzyskania jak największych korzyści 
i możliwości rynkowych dla regionów oraz 
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, 
wzrostu gospodarczego i innowacji;

Or. en

Poprawka 6
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zmianę 
paradygmatu dla regionów odnośnie do 

1. rozumie, że w celu zachowania 
zrównoważonego rozwoju i spełnienia 
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sposobu produkcji i zużycia energii, 
poprzez odejście od nieelastycznego, 
tradycyjnego modelu funkcjonującego 
zgodnie z „logiką obciążenia 
podstawowego”, na rzecz zmiennej, 
zdecentralizowanej i lokalnej produkcji, 
łącząc duży udział energii odnawialnej 
produkowanej na małą skalę 
z elastycznymi rozwiązaniami „na miarę” 
i rozproszonym magazynowaniem energii; 
podkreśla, że inteligentna sieć jest 
niezbędna dla urzeczywistnienia zmiany 
paradygmatu oraz że jej wdrażanie musi
odbywać się w ramach podejścia 
międzysektorowego w celu osiągnięcia jak 
największych korzyści dla regionów;

wymogów przyszłego zapotrzebowania 
należy promować nowe modele produkcji 
i zużycia energii, oparte na 
zdecentralizowanej i lokalnej produkcji, 
łącząc udział energii odnawialnej 
produkowanej na małą skalę 
z elastycznymi rozwiązaniami „na miarę” 
i rozproszonym magazynowaniem energii; 
podkreśla, że inteligentna sieć jest 
niezbędna dla urzeczywistnienia zmiany 
paradygmatu oraz że jej wdrażanie 
powinno odbywać się w ramach podejścia 
międzysektorowego w celu osiągnięcia jak 
największych korzyści dla regionów;

Or. en

Poprawka 7
Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. za przykład stosowania najlepszych 
praktyk służyć może region Burgenland 
w Austrii, który dzięki wczesnemu 
korzystaniu ze środków funduszy 
strukturalnych, partnerstwom 
zorientowanym na cel na szczeblu 
komunalnym, regionalnym, krajowym 
i europejskim, skutecznej rozproszonej 
strategii wdrożenia w celu pozyskania 
dostępnych rozproszonych zasobów 
energetycznych, a także wykorzystaniu 
komunalnych systemów dostaw oraz 
ciągłemu doskonaleniu praktycznych 
możliwości włączania podmiotów 
lokalnych osiągnął cele pierwszego 
regionu UE samowystarczalnego 
energetycznie na podstawie obliczeń;

Or. de
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Poprawka 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla w tym kontekście możliwości 
zmian w sieci energetycznej pod względem 
geograficznym (lub terytorialnym) dla 
regionów w niekorzystnym położeniu, 
które z konsumentów energii mogą stać się 
jej producentami, uzyskując wysokie 
korzyści gospodarcze, przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpiecznej dostawy energii; 
zauważa, że wiąże się to w szczególności 
z możliwościami dla regionów najbardziej 
oddalonych, regionów peryferyjnych 
i wysp;

2. podkreśla w tym kontekście możliwości 
zmian w sieci energetycznej pod względem 
geograficznym (lub terytorialnym) dla 
regionów w niekorzystnym położeniu, 
które z konsumentów energii mogą stać się 
jej producentami, uzyskując wysokie 
korzyści gospodarcze, przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpiecznej dostawy energii
oraz rozwoju i działania inteligentnych 
sieci; zauważa, że wiąże się to 
w szczególności z możliwościami dla 
regionów najbardziej oddalonych, 
regionów peryferyjnych i wysp;

Or. en

Poprawka 9
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla w tym kontekście możliwości 
zmian w sieci energetycznej pod względem 
geograficznym (lub terytorialnym) dla 
regionów w niekorzystnym położeniu, 
które z konsumentów energii mogą stać się 
jej producentami, uzyskując wysokie 
korzyści gospodarcze, przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpiecznej dostawy energii; 
zauważa, że wiąże się to w szczególności z 
możliwościami dla regionów najbardziej 
oddalonych, regionów peryferyjnych i 
wysp;

2. podkreśla w tym kontekście możliwości 
zmian w sieci energetycznej pod względem 
geograficznym (lub terytorialnym) dla 
regionów w niekorzystnym położeniu, 
które z konsumentów energii mogą stać się 
jej producentami, uzyskując wysokie 
korzyści gospodarcze oraz przewagę 
konkurencyjną, przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpiecznej dostawy energii; 
zauważa, że wiąże się to w szczególności z 
możliwościami dla regionów najbardziej 
oddalonych, regionów peryferyjnych i 
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wysp;

Or. pt

Poprawka 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie oraz 
regiony do jak najwcześniejszego 
inwestowania w lokalne inteligentne sieci, 
korzystając z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, w tym 
instrumentów finansowych służących 
pozyskaniu inwestycji prywatnych, z 
uwzględnieniem środowiskowych, 
gospodarczych, społecznych i 
terytorialnych potrzeb danego regionu, 
gdyż nie istnieje jedno rozwiązanie 
odpowiednie dla wszystkich regionów; 
wzywa do przyjęcia elastycznego podejścia 
na szczeblu lokalnym, aby zmniejszyć 
bariery związane z łączeniem środków na 
rzecz wytwarzania i magazynowania 
energii oraz efektywności energetycznej, a 
także aby współpracować z innymi 
sektorami, na przykład z sektorem 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) i sektorem 
transportu;

3. wzywa państwa członkowskie oraz 
regiony do jak najwcześniejszego 
inwestowania w lokalne inteligentne sieci, 
korzystając z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, w tym 
instrumentów finansowych służących 
pozyskaniu inwestycji prywatnych, z 
uwzględnieniem środowiskowych, 
gospodarczych, społecznych i 
terytorialnych potrzeb danego regionu i 
biorąc pod uwagę ich specyfiki, gdyż nie 
istnieje jedno rozwiązanie odpowiednie dla 
wszystkich regionów; wzywa do przyjęcia 
elastycznego podejścia na szczeblu 
lokalnym, aby zmniejszyć bariery 
związane z łączeniem środków na rzecz 
wytwarzania i magazynowania energii, w 
tym na poziomie transgranicznym, dla
efektywności energetycznej, a także aby 
współpracować z innymi sektorami, na 
przykład z sektorem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i 
sektorem transportu;

Or. ro

Poprawka 11
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie oraz 
regiony do jak najwcześniejszego 
inwestowania w lokalne inteligentne sieci, 
korzystając z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, w tym 
instrumentów finansowych służących 
pozyskaniu inwestycji prywatnych, 
z uwzględnieniem środowiskowych, 
gospodarczych, społecznych 
i terytorialnych potrzeb danego regionu, 
gdyż nie istnieje jedno rozwiązanie 
odpowiednie dla wszystkich regionów; 
wzywa do przyjęcia elastycznego podejścia 
na szczeblu lokalnym, aby zmniejszyć 
bariery związane z łączeniem środków na 
rzecz wytwarzania i magazynowania 
energii oraz efektywności energetycznej, 
a także aby współpracować z innymi 
sektorami, na przykład z sektorem 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) i sektorem 
transportu;

3. wzywa państwa członkowskie, władze 
regionalne i lokalne do jak 
najwcześniejszego inwestowania w lokalne 
inteligentne sieci poprzez stymulowanie 
inwestycji dzięki korzystaniu
z europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych, w tym instrumentów 
finansowych służących pozyskaniu 
inwestycji prywatnych, z uwzględnieniem 
środowiskowych, gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych potrzeb 
danego regionu, gdyż nie istnieje jedno 
rozwiązanie odpowiednie dla wszystkich 
regionów; wzywa do przyjęcia 
elastycznego podejścia na szczeblu 
lokalnym, aby zmniejszyć bariery 
związane z łączeniem środków na rzecz 
wytwarzania i magazynowania energii oraz 
efektywności energetycznej, a także aby 
współpracować z innymi sektorami, na 
przykład z sektorem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 
i sektorem transportu;

Or. en

Poprawka 12
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie oraz 
regiony do jak najwcześniejszego 
inwestowania w lokalne inteligentne sieci, 
korzystając z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, w tym 
instrumentów finansowych służących 
pozyskaniu inwestycji prywatnych, z 
uwzględnieniem środowiskowych, 
gospodarczych, społecznych i 

3. wzywa państwa członkowskie oraz 
regiony do jak najwcześniejszego 
inwestowania w lokalne inteligentne sieci, 
korzystając z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, w tym 
instrumentów finansowych służących 
pozyskaniu inwestycji prywatnych, z 
uwzględnieniem środowiskowych, 
gospodarczych, społecznych i 
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terytorialnych potrzeb danego regionu, 
gdyż nie istnieje jedno rozwiązanie 
odpowiednie dla wszystkich regionów; 
wzywa do przyjęcia elastycznego podejścia 
na szczeblu lokalnym, aby zmniejszyć 
bariery związane z łączeniem środków na 
rzecz wytwarzania i magazynowania 
energii oraz efektywności energetycznej, a 
także aby współpracować z innymi 
sektorami, na przykład z sektorem 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) i sektorem 
transportu;

terytorialnych potrzeb danego regionu, 
gdyż nie istnieje jedno rozwiązanie 
odpowiednie dla wszystkich regionów; 
wzywa do przyjęcia elastycznego podejścia 
na szczeblu lokalnym, aby zmniejszyć 
bariery związane z łączeniem środków na 
rzecz wytwarzania i magazynowania 
energii oraz efektywności energetycznej, a 
także aby współpracować z innymi 
sektorami, na przykład z sektorem 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) i sektorem 
transportu; w tym kontekście podkreśla 
znaczenie zespołów odwracalnych 
przeznaczonych dla elektrowni szczytowo-
pompowych, związanych z 
wykorzystaniem energii ze źródeł 
odnawialnych, a zwłaszcza energii 
geotermalnej, w szczególności dla 
odizolowanych systemów wyspiarskich;

Or. pt

Poprawka 13
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie oraz 
regiony do jak najwcześniejszego
inwestowania w lokalne inteligentne sieci, 
korzystając z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, w tym 
instrumentów finansowych służących 
pozyskaniu inwestycji prywatnych, 
z uwzględnieniem środowiskowych, 
gospodarczych, społecznych 
i terytorialnych potrzeb danego regionu, 
gdyż nie istnieje jedno rozwiązanie 
odpowiednie dla wszystkich regionów; 
wzywa do przyjęcia elastycznego podejścia 
na szczeblu lokalnym, aby zmniejszyć 
bariery związane z łączeniem środków na 

3. wzywa państwa członkowskie oraz 
regiony do dogłębnego rozważenia 
inwestowania w lokalne inteligentne sieci, 
korzystając z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, w tym 
instrumentów finansowych służących 
pozyskaniu inwestycji prywatnych, 
z uwzględnieniem środowiskowych, 
gospodarczych, społecznych 
i terytorialnych potrzeb danego regionu, 
gdyż nie istnieje jedno rozwiązanie 
odpowiednie dla wszystkich regionów; 
wzywa do przyjęcia elastycznego podejścia 
na szczeblu lokalnym i regionalnym, aby 
zmniejszyć bariery związane z łączeniem 
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rzecz wytwarzania i magazynowania 
energii oraz efektywności energetycznej, 
a także aby współpracować z innymi 
sektorami, na przykład z sektorem
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) i sektorem
transportu;

środków na rzecz wytwarzania 
i magazynowania energii oraz 
efektywności energetycznej, a także aby 
współpracować z innymi sektorami, na 
przykład technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) i transportu;

Or. en

Poprawka 14
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa do lepszego wykorzystywania 
dobrych praktyk w tej dziedzinie; 
przypomina, że w wielu regionach Europy 
opracowano w obecnych ramach unijnych 
szereg projektów, mających na celu 
wspieranie synergii w wybranych 
obszarach, jak również promocję 
zrównoważonej energetyki i 
wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych, takich jak projekty 
„MaReS – Macaronesia Research 
Strategy” czy „Green Islands”;

Or. pt

Poprawka 15
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że wdrażanie inteligentnych 
sieci wymaga stabilnych, 
długoterminowych ram polityki; wzywa 

4. podkreśla, że wdrażanie inteligentnych 
sieci wymaga stabilnych, 
długoterminowych ram polityki; wzywa 
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Komisję do przedstawienia ambitnych, 
wiążących celów w zakresie efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł 
energii, a także emisji gazów 
cieplarnianych na okres do 2030 r., aby dać 
inwestorom oraz powiązanym sektorom 
pewność co do przyszłości, oraz ułatwić 
tworzenie inteligentnego systemu 
energetycznego;

Komisję do przedstawienia strategii 
w zakresie efektywności energetycznej 
i odnawialnych źródeł energii, a także 
emisji gazów cieplarnianych na okres do 
2030 r., aby dać inwestorom oraz 
powiązanym sektorom pewność co do 
przyszłości, oraz ułatwić tworzenie 
inteligentnego systemu energetycznego;

Or. de

Poprawka 16
Jan Březina

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że wdrażanie inteligentnych 
sieci wymaga stabilnych, 
długoterminowych ram polityki; wzywa 
Komisję do przedstawienia ambitnych,
wiążących celów w zakresie efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł 
energii, a także emisji gazów 
cieplarnianych na okres do 2030 r., aby dać 
inwestorom oraz powiązanym sektorom 
pewność co do przyszłości, oraz ułatwić 
tworzenie inteligentnego systemu 
energetycznego;

4. podkreśla, że wdrażanie inteligentnych 
sieci wymaga stabilnych, 
długoterminowych ram polityki; wzywa 
Komisję do przedstawienia ambitnych 
strategii politycznych w zakresie 
efektywności energetycznej 
i odnawialnych źródeł energii, a także 
emisji gazów cieplarnianych na okres do 
2030 r., aby dać inwestorom oraz 
powiązanym sektorom pewność co do 
przyszłości, oraz ułatwić tworzenie 
inteligentnego systemu energetycznego;

Or. en

Poprawka 17
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że wdrażanie inteligentnych (Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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sieci wymaga stabilnych, 
długoterminowych ram polityki; wzywa 
Komisję do przedstawienia ambitnych, 
wiążących celów w zakresie efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł 
energii, a także emisji gazów 
cieplarnianych na okres do 2030 r., aby dać 
inwestorom oraz powiązanym sektorom 
pewność co do przyszłości, oraz ułatwić 
tworzenie inteligentnego systemu 
energetycznego;

(Poprawka językowa dotycząca jedynie 
wersji niemieckiej.)

Or. de

Poprawka 18
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że wdrażanie inteligentnych 
sieci wymaga stabilnych, 
długoterminowych ram polityki; wzywa 
Komisję do przedstawienia ambitnych, 
wiążących celów w zakresie efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł 
energii, a także emisji gazów 
cieplarnianych na okres do 2030 r., aby 
dać inwestorom oraz powiązanym 
sektorom pewność co do przyszłości, oraz 
ułatwić tworzenie inteligentnego systemu 
energetycznego;

4. podkreśla, że wdrażanie inteligentnych 
sieci wymaga stabilnych, 
długoterminowych ram polityki 
i planowania;

Or. en

Poprawka 19
Vasilica Viorica Dăncilă
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa do przyjęcia bardziej 
elastycznego podejścia w rozporządzeniach 
i dyrektywach UE w sprawie rynku 
wewnętrznego, aby zmniejszyć bariery dla 
rozwiązań dostosowanych do potrzeb 
danego regionu w zakresie środków na 
rzecz wytwarzania, dostaw, 
magazynowania energii i efektywności 
energetycznej oraz łączenia tych środków;

5. wzywa do przyjęcia bardziej 
elastycznego podejścia w rozporządzeniach 
i dyrektywach UE w sprawie rynku 
wewnętrznego, aby zmniejszyć bariery dla 
rozwiązań dostosowanych do potrzeb 
danego regionu w zakresie środków na 
rzecz wytwarzania, dostaw, 
magazynowania energii i efektywności 
energetycznej oraz łączenia tych środków,
w tym dla partnerstw publiczno-
prywatnych i projektów transgranicznych;

Or. ro

Poprawka 20
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy zapewnić włączenie
obywateli we wszystkie fazy planowania 
zużycia energii oraz planowania, 
wdrażania i przekształcania sieci, a także
udział społeczeństwa na wszystkich 
etapach oraz aktywne zaangażowanie
operatorów systemu dystrybucyjnego 
i dostawców technologii inteligentnych 
sieci; zachęca obywateli, aby stali się 
„prosumentami”, dzięki czemu osoby 
fizyczne i społeczności mogłyby 
wytwarzać energię odnawialną na własne 
potrzeby, z możliwością sprzedaży
nadwyżek do sieci, korzystając 
z opomiarowania netto, tym samym 
czerpiąc korzyści gospodarcze i działając 
w charakterze silnych partnerów lokalnych 
zaangażowanych w zrównoważone 
wytwarzanie energii i działania na rzecz 

6. podkreśla znaczenie udziału obywateli 
we wszystkich fazach planowania zużycia 
energii oraz planowania sieci, a także 
aktywnego zaangażowania operatorów 
systemu dystrybucyjnego i dostawców 
technologii inteligentnych sieci; zachęca 
obywateli, aby stali się „prosumentami”, 
dzięki czemu osoby fizyczne i społeczności 
mogłyby wytwarzać energię odnawialną na 
własne potrzeby, z możliwością sprzedaży 
nadwyżek do sieci, korzystając 
z opomiarowania netto, tym samym 
czerpiąc korzyści gospodarcze i działając 
w charakterze silnych partnerów lokalnych 
zaangażowanych w zrównoważone 
wytwarzanie energii i działania na rzecz 
oszczędności energii w ramach ogólnej 
regionalnej koncepcji dotyczącej systemu 
energetycznego;
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oszczędności energii w ramach ogólnej 
regionalnej koncepcji dotyczącej systemu 
energetycznego;

Or. de

Poprawka 21
Jan Březina

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy zapewnić włączenie 
obywateli we wszystkie fazy planowania 
zużycia energii oraz planowania, 
wdrażania i przekształcania sieci, a także 
udział społeczeństwa na wszystkich 
etapach oraz aktywne zaangażowanie 
operatorów systemu dystrybucyjnego 
i dostawców technologii inteligentnych 
sieci; zachęca obywateli, aby stali się 
„prosumentami”, dzięki czemu osoby 
fizyczne i społeczności mogłyby 
wytwarzać energię odnawialną na własne 
potrzeby, z możliwością sprzedaży 
nadwyżek do sieci, korzystając 
z opomiarowania netto, tym samym 
czerpiąc korzyści gospodarcze i działając 
w charakterze silnych partnerów lokalnych 
zaangażowanych w zrównoważone 
wytwarzanie energii i działania na rzecz 
oszczędności energii w ramach ogólnej 
regionalnej koncepcji dotyczącej systemu 
energetycznego;

6. podkreśla, że należy zapewnić włączenie 
obywateli we wszystkie fazy planowania 
zużycia energii oraz planowania, 
wdrażania i przekształcania sieci, a także 
udział społeczeństwa na wszystkich 
etapach oraz aktywne zaangażowanie 
operatorów systemu dystrybucyjnego 
i dostawców technologii inteligentnych 
sieci; zachęca obywateli, aby stali się 
„prosumentami”, dzięki czemu osoby 
fizyczne i społeczności mogłyby 
wytwarzać energię odnawialną na własne 
potrzeby, z możliwością sprzedaży 
nadwyżek do sieci, korzystając 
z opomiarowania netto, tym samym 
czerpiąc korzyści gospodarcze i działając 
w charakterze silnych partnerów lokalnych 
zaangażowanych w zrównoważone 
wytwarzanie energii i działania na rzecz 
oszczędności energii w ramach ogólnej 
regionalnej koncepcji dotyczącej systemu 
energetycznego; uważa jednak, że 
długoterminowe planowanie wielu 
istniejących krajowych programów na 
rzecz promowania OZE doprowadziło do 
nadmiernych rekompensat oraz że często 
w różnych regionach najskuteczniejsze 
metody wykorzystywania technologii 
energii odnawialnej w prywatnych 
gospodarstwach domowych nie były 
uznawane za priorytet;
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Or. en

Poprawka 22
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy zapewnić włączenie 
obywateli we wszystkie fazy planowania 
zużycia energii oraz planowania, 
wdrażania i przekształcania sieci, a także 
udział społeczeństwa na wszystkich 
etapach oraz aktywne zaangażowanie 
operatorów systemu dystrybucyjnego 
i dostawców technologii inteligentnych 
sieci; zachęca obywateli, aby stali się 
„prosumentami”, dzięki czemu osoby 
fizyczne i społeczności mogłyby 
wytwarzać energię odnawialną na własne 
potrzeby, z możliwością sprzedaży 
nadwyżek do sieci, korzystając 
z opomiarowania netto, tym samym 
czerpiąc korzyści gospodarcze i działając 
w charakterze silnych partnerów lokalnych 
zaangażowanych w zrównoważone 
wytwarzanie energii i działania na rzecz 
oszczędności energii w ramach ogólnej 
regionalnej koncepcji dotyczącej systemu 
energetycznego;

6. podkreśla, że należy zapewnić włączenie 
obywateli we wszystkie fazy planowania 
zużycia energii oraz planowania, 
wdrażania i przekształcania sieci, a także 
udział społeczeństwa na wszystkich 
etapach oraz aktywne zaangażowanie 
operatorów systemu dystrybucyjnego 
i dostawców technologii inteligentnych 
sieci; zachęca do szybkiego wdrożenia 
zaawansowanej infrastruktury 
opomiarowania zapewniającej 
dwukierunkowy przepływ informacji 
i umożliwiającej obywatelom stanie się 
„prosumentami”, dzięki czemu osoby 
fizyczne i społeczności mogłyby 
wytwarzać energię odnawialną na własne 
potrzeby, z możliwością sprzedaży 
nadwyżek do sieci, korzystając 
z opomiarowania netto, tym samym 
czerpiąc korzyści gospodarcze i działając 
w charakterze silnych partnerów lokalnych 
zaangażowanych w zrównoważone 
wytwarzanie energii i działania na rzecz 
oszczędności energii w ramach ogólnej 
regionalnej koncepcji dotyczącej systemu 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 23
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy zapewnić włączenie 
obywateli we wszystkie fazy planowania 
zużycia energii oraz planowania, 
wdrażania i przekształcania sieci, a także 
udział społeczeństwa na wszystkich 
etapach oraz aktywne zaangażowanie 
operatorów systemu dystrybucyjnego 
i dostawców technologii inteligentnych 
sieci; zachęca obywateli, aby stali się 
„prosumentami”, dzięki czemu osoby 
fizyczne i społeczności mogłyby 
wytwarzać energię odnawialną na własne 
potrzeby, z możliwością sprzedaży 
nadwyżek do sieci, korzystając 
z opomiarowania netto, tym samym 
czerpiąc korzyści gospodarcze i działając 
w charakterze silnych partnerów lokalnych 
zaangażowanych w zrównoważone 
wytwarzanie energii i działania na rzecz 
oszczędności energii w ramach ogólnej 
regionalnej koncepcji dotyczącej systemu 
energetycznego;

6. podkreśla, że należy zapewnić włączenie 
obywateli we wszystkie fazy planowania, 
wdrażania i przekształcania, produkcji 
i zużycia w zakresie energii i sieci, a także 
udział społeczeństwa na wszystkich 
etapach oraz aktywne zaangażowanie 
operatorów systemu dystrybucyjnego 
i dostawców technologii inteligentnych 
sieci; zachęca obywateli, aby stali się 
„prosumentami”, dzięki czemu osoby 
fizyczne i społeczności mogłyby 
wytwarzać energię odnawialną na własne 
potrzeby, z możliwością sprzedaży 
nadwyżek do sieci, korzystając 
z opomiarowania netto, tym samym 
czerpiąc korzyści gospodarcze i działając 
w charakterze silnych partnerów lokalnych 
zaangażowanych w zrównoważone 
wytwarzanie energii i działania na rzecz 
oszczędności energii w ramach ogólnej 
regionalnej koncepcji dotyczącej systemu 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 24
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że w celu pomyślnego 
wdrożenia inteligentnych sieci Europa 
musi realizować strategię „inteligentnych 
systemów energetycznych” dla regionów 
i społeczności lokalnych, gdzie inteligentne 
sieci stałyby się częścią regionalnego 
systemu energetycznego, obejmowałyby 
duży udział energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym rozproszone 
zdolności wytwórcze, zarządzanie 

7. podkreśla, że w celu pomyślnego 
wdrożenia inteligentnych sieci należy 
opracować strategię dla regionów 
i społeczności lokalnych mającą na celu 
stworzenie „inteligentnych systemów 
energetycznych”, gdzie inteligentne sieci 
stałyby się częścią regionalnego systemu 
energetycznego, obejmowałyby udział 
energii ze źródeł odnawialnych, w tym 
rozproszone zdolności wytwórcze, środki 
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popytem, środki na rzecz efektywności 
energetycznej, zwiększoną oszczędność 
energii, a także inteligentne rozwiązania 
w zakresie magazynowania energii, sektor 
transportu (transport elektryczny) oraz 
zwiększoną wymianę z sąsiednimi 
sieciami;

na rzecz efektywności energetycznej, 
zwiększoną oszczędność energii, a także 
inteligentne rozwiązania w zakresie 
magazynowania energii, sektor transportu 
(transport elektryczny) oraz zwiększoną 
wymianę z sąsiednimi sieciami;

Or. en

Poprawka 25
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca uwagę na rolę inteligentnych 
liczników polegającą na umożliwianiu 
dwukierunkowej komunikacji, 
zapewnianiu dokładnego fakturowania 
konsumentów oraz zwiększaniu udziału 
popytu, w sytuacjach gdy konsumenci 
dostosowują swoje nawyki do szczytowego 
i najmniejszego zapotrzebowania na 
produkcję energii; stwierdza, że obywatele 
muszą otrzymywać pełne korzyści 
z inteligentnego systemu energetycznego
oraz że poczucie odpowiedzialności 
obywatelskiej zwiększa skuteczność 
zachowań, a przez to prowadzi do 
ogólnych większych oszczędności energii; 
podkreśla potrzebę wprowadzenia 
wysokich standardów dla inteligentnych 
liczników w zakresie ochrony i 
prywatności danych, aby konsumenci 
mieli możliwość decydowania 
i kontrolowania danych przekazywanych 
do operatorów sieci; podkreśla zasadniczą 
rolę operatorów systemów 
dystrybucyjnych, którzy ponoszą 
ostateczną odpowiedzialność za 
zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności 
sieci, przez co muszą mieć bezpośredni 
dostęp do danych dotyczących zużycia 
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i produkcji w celu zapewnienia 
skutecznego, bezpiecznego i chronionego 
działania inteligentnych sieci;

Or. en

Poprawka 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję, a także jej grupę 
zadaniową ds. inteligentnych sieci, do 
zaktualizowania i rozszerzenia obecnej 
definicji inteligentnych sieci, aby 
obejmowała inteligentny system 
energetyczny; wzywa władze lokalne 
i regionalne, aby przyjęły strategie 
regionalne opracowane w oparciu 
o inteligentny system energetyczny;

8. wzywa Komisję, a także jej grupę 
zadaniową ds. inteligentnych sieci, do 
zaktualizowania i rozszerzenia obecnej 
definicji inteligentnych sieci, aby 
obejmowała inteligentny system 
energetyczny; wzywa władze lokalne 
i regionalne, aby zarządzały zużyciem 
energii i zmniejszaniem obciążenia, 
a także przyjęły strategie regionalne 
opracowane w oparciu o inteligentny 
system energetyczny;

Or. en

Poprawka 27
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję, a także jej grupę 
zadaniową ds. inteligentnych sieci, do 
zaktualizowania i rozszerzenia obecnej 
definicji inteligentnych sieci, aby 
obejmowała inteligentny system 
energetyczny; wzywa władze lokalne 
i regionalne, aby przyjęły strategie
regionalne opracowane w oparciu 

8. wzywa Komisję, a także jej grupę 
zadaniową ds. inteligentnych sieci, do 
zaktualizowania i rozszerzenia obecnej 
definicji inteligentnych sieci, aby 
obejmowała inteligentny system 
energetyczny; wzywa władze lokalne 
i regionalne, aby pracowały nad 
przyjęciem strategii regionalnych 
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o inteligentny system energetyczny; opracowanych w oparciu o inteligentny 
system energetyczny;

Or. en

Poprawka 28
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że w celu zapewnienia 
efektywności ekonomicznej inteligentnych 
sieci w regionach niezbędne jest połączenie 
korzyści bezpośrednich i pośrednich, 
powiązanie sektora energii z kilkoma 
innymi sektorami, w szczególności 
z sektorem budownictwa mieszkaniowego 
i transportu, ale także z sektorem 
środowiska, planowania przestrzennego, 
włączenia społecznego, gospodarki 
odpadami i sektorem budownictwa, tak aby 
osiągnąć cele w zakresie oszczędności 
energii, jednocześnie czerpiąc maksymalne 
korzyści gospodarcze;

9. podkreśla, że w celu zapewnienia 
efektywności ekonomicznej inteligentnych 
sieci w regionach niezbędne jest połączenie 
korzyści bezpośrednich i pośrednich, 
powiązanie sektora energii z kilkoma 
innymi sektorami, w szczególności 
z sektorem budownictwa mieszkaniowego 
i transportu, ale także z sektorem 
środowiska, planowania przestrzennego, 
włączenia społecznego, gospodarki 
odpadami i sektorem budownictwa, tak aby 
osiągnąć cele w zakresie oszczędności 
energii, jednocześnie czerpiąc maksymalne 
korzyści gospodarcze i dążąc do uzyskania 
równowagi między dostawami energii 
a zapotrzebowaniem na energię 
w regionie;

Or. en

Poprawka 29
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że sektor technologii 
informacyjno-komunikacyjnych odgrywa 
kluczową rolę w kontekście sieci 

skreślony
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inteligentnego systemu energetycznego, 
gdyż w komunikacji cyfrowej w czasie 
rzeczywistym pomiędzy wszystkimi 
elementami inteligentnej sieci, od 
wytwarzania do przesyłania do 
użytkownika końcowego, technologie 
informacyjno-komunikacyjne umożliwiają 
dwukierunkowy przepływ informacji 
w ramach sieci; wzywa zatem regiony do 
uwzględnienia opracowania rozmaitych, 
atrakcyjnych pod względem handlowym, 
interoperacyjnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w celu 
utworzenia inteligentnego systemu 
energetycznego, służącego uzyskiwaniu 
maksymalnych oszczędności energii 
w ramach regionalnych planów 
obejmujących inteligentne sieci;

Or. de

Poprawka 30
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że sektor technologii 
informacyjno-komunikacyjnych odgrywa 
kluczową rolę w kontekście sieci
inteligentnego systemu energetycznego, 
gdyż w komunikacji cyfrowej w czasie 
rzeczywistym pomiędzy wszystkimi 
elementami inteligentnej sieci, od 
wytwarzania do przesyłania do 
użytkownika końcowego, technologie 
informacyjno-komunikacyjne umożliwiają 
dwukierunkowy przepływ informacji 
w ramach sieci; wzywa zatem regiony do 
uwzględnienia opracowania rozmaitych, 
atrakcyjnych pod względem handlowym, 
interoperacyjnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w celu 
utworzenia inteligentnego systemu 

10. podkreśla, że sektor technologii 
informacyjno-komunikacyjnych odgrywa 
kluczową rolę w kontekście inteligentnego 
systemu energetycznego, gdyż 
w komunikacji cyfrowej w czasie 
rzeczywistym pomiędzy wszystkimi 
elementami inteligentnej sieci, od 
wytwarzania do przesyłania do 
użytkownika końcowego, technologie 
informacyjno-komunikacyjne umożliwiają 
dwukierunkowy przepływ informacji 
w ramach sieci; wzywa zatem regiony do 
uwzględnienia opracowania rozmaitych, 
atrakcyjnych pod względem handlowym, 
interoperacyjnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w celu 
utworzenia inteligentnego systemu 
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energetycznego, służącego uzyskiwaniu 
maksymalnych oszczędności energii 
w ramach regionalnych planów 
obejmujących inteligentne sieci;

energetycznego, służącego uzyskiwaniu 
maksymalnych oszczędności energii 
w ramach regionalnych planów 
obejmujących inteligentne sieci;

Or. en

Poprawka 31
Jan Březina

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję do poczynienia
kroków w celu umożliwienia eksploatacji 
odbiorników elektrycznych (konkretnie 
bojlerów, pralek automatycznych, 
zmywarek, pomp ciepła, instalacji
ogrzewania akumulacyjnego itp.) w trybie 
automatycznym we współpracy 
z inteligentnymi licznikami, w oparciu o 
zaprogramowane polecenia konsumenta 
w trybie ekonomicznym w okresie 
nadmiaru energii elektrycznej (stosowanie 
internetu przedmiotów);

Or. cs

Poprawka 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zdecydowanie zachęca wszystkie 
regiony do inwestowania w inteligentne 
systemy energetyczne jako potencjalne 
źródła miejsc pracy na szczeblu lokalnym, 
zapewniające stałe zatrudnienie; podkreśla, 
że jednym z głównych obszarów, w 
których zauważalne będzie utworzenie 
nowych miejsc pracy jest sektor 

12. zdecydowanie zachęca wszystkie 
regiony do inwestowania w inteligentne 
systemy energetyczne jako potencjalne 
źródła miejsc pracy na szczeblu lokalnym, 
zapewniające stałe zatrudnienie; podkreśla, 
że jednym z głównych obszarów, w 
których zauważalne będzie utworzenie 
nowych miejsc pracy jest sektor 
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budownictwa, nie tylko w związku z 
bezpośrednim inwestowaniem w 
inteligentne sieci energetyczne, ale także 
poprzez inwestycje w środki na rzecz 
efektywności energetycznej i prace 
renowacyjne, na przykład w sektorze 
budownictwa mieszkaniowego;

budownictwa, nie tylko w związku z 
bezpośrednim inwestowaniem w 
inteligentne sieci energetyczne, ale także 
poprzez inwestycje w środki na rzecz 
efektywności energetycznej i prace 
renowacyjne, na przykład w sektorze 
budownictwa mieszkaniowego, ale także 
dla dostosowania sektora do nowych 
rozwiązań technologicznych 
proponowanych do budowy mieszkań 
energooszczędnych;

Or. ro

Poprawka 33
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zdecydowanie zachęca wszystkie 
regiony do inwestowania w inteligentne 
systemy energetyczne jako potencjalne 
źródła miejsc pracy na szczeblu lokalnym, 
zapewniające stałe zatrudnienie; podkreśla, 
że jednym z głównych obszarów, 
w których zauważalne będzie utworzenie 
nowych miejsc pracy jest sektor 
budownictwa, nie tylko w związku 
z bezpośrednim inwestowaniem 
w inteligentne sieci energetyczne, ale także 
poprzez inwestycje w środki na rzecz 
efektywności energetycznej i prace 
renowacyjne, na przykład w sektorze 
budownictwa mieszkaniowego;

12. zdecydowanie zachęca wszystkie 
regiony i władze lokalne do inwestowania 
w inteligentne systemy energetyczne jako 
potencjalne źródła miejsc pracy na 
szczeblu lokalnym, zapewniające stałe 
zatrudnienie; podkreśla, że jednym 
z głównych obszarów, w których 
zauważalne będzie utworzenie nowych 
miejsc pracy jest sektor budownictwa, nie 
tylko w związku z bezpośrednim 
inwestowaniem w inteligentne sieci 
energetyczne, ale także poprzez inwestycje 
w środki na rzecz efektywności 
energetycznej i prace renowacyjne, na 
przykład w sektorze budownictwa 
mieszkaniowego;

Or. en

Poprawka 34
Justina Vitkauskaite Bernard
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zdecydowanie zachęca wszystkie 
regiony do inwestowania w inteligentne 
systemy energetyczne jako potencjalne 
źródła miejsc pracy na szczeblu lokalnym, 
zapewniające stałe zatrudnienie; podkreśla, 
że jednym z głównych obszarów, 
w których zauważalne będzie utworzenie 
nowych miejsc pracy jest sektor 
budownictwa, nie tylko w związku 
z bezpośrednim inwestowaniem 
w inteligentne sieci energetyczne, ale także 
poprzez inwestycje w środki na rzecz 
efektywności energetycznej i prace 
renowacyjne, na przykład w sektorze 
budownictwa mieszkaniowego;

12. zdecydowanie zachęca wszystkie 
regiony do inwestowania w inteligentne 
systemy energetyczne jako potencjalne 
źródła ekologicznych miejsc pracy na 
szczeblu lokalnym, zapewniające stałe 
zatrudnienie; podkreśla, że jednym 
z głównych obszarów, w których 
zauważalne będzie utworzenie nowych 
miejsc pracy jest sektor budownictwa, nie 
tylko w związku z bezpośrednim 
inwestowaniem w inteligentne sieci 
energetyczne, ale także poprzez 
stymulowanie rozwoju technologicznego 
w UE, innowacyjności i konkurencyjności 
MŚP, a także poprzez inwestycje w środki 
na rzecz efektywności energetycznej 
i prace renowacyjne, na przykład 
w sektorze budownictwa mieszkaniowego;

Or. en

Poprawka 35
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zdecydowanie zachęca wszystkie
regiony do inwestowania w inteligentne 
systemy energetyczne jako potencjalne 
źródła miejsc pracy na szczeblu lokalnym, 
zapewniające stałe zatrudnienie; podkreśla, 
że jednym z głównych obszarów, 
w których zauważalne będzie utworzenie 
nowych miejsc pracy jest sektor 
budownictwa, nie tylko w związku 
z bezpośrednim inwestowaniem 
w inteligentne sieci energetyczne, ale także 
poprzez inwestycje w środki na rzecz 

12. zachęca regiony do rozważenia 
inwestowania w inteligentne systemy 
energetyczne jako potencjalne źródła 
miejsc pracy na szczeblu lokalnym, 
zapewniające stałe zatrudnienie; podkreśla, 
że jednym z głównych obszarów, 
w których zauważalne będzie utworzenie 
nowych miejsc pracy jest sektor 
budownictwa, nie tylko w związku 
z bezpośrednim inwestowaniem 
w inteligentne sieci energetyczne, ale także 
poprzez inwestycje w środki na rzecz 
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efektywności energetycznej i prace 
renowacyjne, na przykład w sektorze 
budownictwa mieszkaniowego;

efektywności energetycznej i prace 
renowacyjne, na przykład w sektorze 
budownictwa mieszkaniowego;

Or. en

Poprawka 36
Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa państwa członkowskie 
i regiony do wspierania inicjatyw na 
szczeblu kształcenia wyższego 
i zawodowego w zakresie odnawialnych 
źródeł energii, np. poprzez wprowadzenie 
technicznych kierunków studiów 
związanych z ochroną środowiska, a także 
opracowanie programów szkolenia 
zawodowego dla nowych specjalności (np. 
solator);

Or. de

Poprawka 37
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że w 2009 r. Komisja 
wyliczyła, że ok. 2,8 mln miejsc pracy 
zostałoby utworzonych w rezultacie 
osiągnięcia przez nią celów w zakresie 
odnawialnych źródeł energii w okresie do 
2020 r., a także wygenerowania całkowitej 
wartości dodanej na poziomie ok. 1,1% 
PKB w okresie do 2030 r.; wskazuje na 
fakt, iż według szacunków Europejskiej 

skreślony
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Rady ds. Energii Odnawialnej, jeżeli 
w 2030 r. 45% energii będzie pochodzić 
z odnawialnych źródeł, powstanie 4,4 mln 
nowych miejsc pracy, a w przypadku 
gdyby europejski system energetyczny 
bazował w 100% na źródłach 
odnawialnych do 2050 r., sektor 
zatrudniałby 6,1 mln osób;

Or. de

Poprawka 38
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że w 2009 r. Komisja 
wyliczyła, że ok. 2,8 mln miejsc pracy 
zostałoby utworzonych w rezultacie 
osiągnięcia przez nią celów w zakresie 
odnawialnych źródeł energii w okresie do 
2020 r., a także wygenerowania całkowitej 
wartości dodanej na poziomie ok. 1,1% 
PKB w okresie do 2030 r.; wskazuje na 
fakt, iż według szacunków Europejskiej 
Rady ds. Energii Odnawialnej, jeżeli w 
2030 r. 45% energii będzie pochodzić z 
odnawialnych źródeł, powstanie 4,4 mln 
nowych miejsc pracy, a w przypadku 
gdyby europejski system energetyczny 
bazował w 100% na źródłach 
odnawialnych do 2050 r., sektor 
zatrudniałby 6,1 mln osób;

skreślony

Or. pl

Poprawka 39
Jan Březina

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że w 2009 r. Komisja 
wyliczyła, że ok. 2,8 mln miejsc pracy 
zostałoby utworzonych w rezultacie 
osiągnięcia przez nią celów w zakresie 
odnawialnych źródeł energii w okresie do 
2020 r., a także wygenerowania całkowitej 
wartości dodanej na poziomie ok. 1,1% 
PKB w okresie do 2030 r.; wskazuje na 
fakt, iż według szacunków Europejskiej 
Rady ds. Energii Odnawialnej, jeżeli 
w 2030 r. 45% energii będzie pochodzić 
z odnawialnych źródeł, powstanie 4,4 mln 
nowych miejsc pracy, a w przypadku 
gdyby europejski system energetyczny 
bazował w 100% na źródłach 
odnawialnych do 2050 r., sektor 
zatrudniałby 6,1 mln osób;

13. zauważa, że w 2009 r. Komisja 
wyliczyła, że ok. 2,8 mln miejsc pracy 
zostałoby utworzonych w rezultacie 
osiągnięcia przez nią celów w zakresie 
odnawialnych źródeł energii w okresie do 
2020 r., a także wygenerowania całkowitej 
wartości dodanej na poziomie ok. 1,1% 
PKB w okresie do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 40
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa wszystkie regiony do
inwestowania w rozwijanie umiejętności 
i szkolenia związane z tymi nowymi 
miejscami pracy, biorąc pod uwagę, iż 
znaczącą liczbę nowych, lokalnych miejsc 
pracy można także utworzyć w dziedzinie 
usług technologii informacyjno-
komunikacyjnych, w sektorze transportu 
oraz sektorach, które dostarczają 
inteligentny sprzęt i inteligentne usługi, na 
przykład dla nowych instalacji;

14. wzywa wszystkie regiony do 
uwzględnienia, iż znaczącą liczbę nowych, 
lokalnych miejsc pracy można także 
utworzyć w dziedzinie usług technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
w sektorze transportu oraz sektorach, które 
dostarczają inteligentny sprzęt i 
inteligentne usługi, na przykład dla 
nowych instalacji;

Or. de
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Poprawka 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa wszystkie regiony do 
inwestowania w rozwijanie umiejętności i 
szkolenia związane z tymi nowymi 
miejscami pracy, biorąc pod uwagę, iż 
znaczącą liczbę nowych, lokalnych miejsc 
pracy można także utworzyć w dziedzinie 
usług technologii informacyjno-
komunikacyjnych, w sektorze transportu 
oraz sektorach, które dostarczają 
inteligentny sprzęt i inteligentne usługi, na 
przykład dla nowych instalacji;

14. wzywa wszystkie regiony do 
inwestowania w rozwijanie umiejętności i 
szkolenia związane z tymi nowymi 
miejscami pracy, biorąc pod uwagę, iż 
znaczącą liczbę nowych, lokalnych miejsc 
pracy można także utworzyć w dziedzinie 
usług technologii informacyjno-
komunikacyjnych, w sektorze transportu 
oraz sektorach, które dostarczają 
inteligentny sprzęt i inteligentne usługi, na 
przykład dla nowych instalacji, ale również 
w celu uniknięcia braku 
wyspecjalizowanej siły roboczej i 
dostosowania do wymogów związanych z 
pojawieniem się nowych zawodów w tych 
dziedzinach;

Or. ro

Poprawka 42
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa wszystkie regiony do 
inwestowania w rozwijanie umiejętności 
i szkolenia związane z tymi nowymi 
miejscami pracy, biorąc pod uwagę, iż 
znaczącą liczbę nowych, lokalnych miejsc 
pracy można także utworzyć w dziedzinie 
usług technologii informacyjno-
komunikacyjnych, w sektorze transportu 
oraz sektorach, które dostarczają 
inteligentny sprzęt i inteligentne usługi, na 
przykład dla nowych instalacji;

14. wzywa wszystkie regiony do 
inwestowania w rozwijanie umiejętności 
i szkolenia związane z tymi nowymi 
miejscami pracy, biorąc pod uwagę, iż 
znaczącą liczbę nowych, lokalnych miejsc 
pracy można także utworzyć w dziedzinie 
usług technologii informacyjno-
komunikacyjnych, w sektorze transportu 
oraz sektorach, które dostarczają 
inteligentny sprzęt, inteligentną 
infrastrukturę i inteligentne usługi, na 
przykład dla nowych instalacji;
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Or. en

Poprawka 43
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa wszystkie regiony do 
inwestowania w rozwijanie umiejętności 
i szkolenia związane z tymi nowymi 
miejscami pracy, biorąc pod uwagę, iż 
znaczącą liczbę nowych, lokalnych miejsc 
pracy można także utworzyć w dziedzinie 
usług technologii informacyjno-
komunikacyjnych, w sektorze transportu 
oraz sektorach, które dostarczają 
inteligentny sprzęt i inteligentne usługi, na 
przykład dla nowych instalacji;

14. wzywa regiony do rozważenia 
inwestycji w rozwijanie umiejętności 
i szkolenia związane z tymi nowymi 
miejscami pracy, biorąc pod uwagę, iż 
znaczącą liczbę nowych, lokalnych miejsc 
pracy można także utworzyć w dziedzinie 
usług technologii informacyjno-
komunikacyjnych, w sektorze transportu 
oraz sektorach, które dostarczają 
inteligentny sprzęt i inteligentne usługi, na 
przykład dla nowych instalacji;

Or. en

Poprawka 44
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zwraca uwagę na fakt, że 
w regionach, które z powodzeniem 
wdrożyły inteligentny system 
energetyczny, mogą powstawać dodatkowe 
miejsca pracy w branży szkoleń 
specjalistycznych poprzez otwieranie 
uniwersytetów technicznych i szkół 
wyższych wyspecjalizowanych w tej 
dziedzinie; wzywa regiony do współpracy 
w zakresie inteligentnych specjalizacji 
i z zadowoleniem przyjmuje programy, 
w których stosuje się międzyregionalne 
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i transgraniczne dzielenie się wiedzą;

Or. en

Poprawka 45
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, iż inwestycje publiczne 
w inteligentne systemy energetyczne, także 
z wykorzystaniem europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, mogą 
sprzyjać lokalnym możliwościom stałego 
zatrudnienia oraz przynosić długofalowe 
korzyści lokalne dla regionów, przy czym 
mogą one stanowić instrument do 
sprostania wyzwaniom gospodarczym, 
w szczególności w regionach krajów 
dotkniętych kryzysem;

15. podkreśla, iż inwestycje publiczne 
w inteligentne systemy energetyczne, także 
z wykorzystaniem europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, mogą 
sprzyjać lokalnym możliwościom stałego 
zatrudnienia, tworzyć efekt synergii i 
wywierać efekty zewnętrzne na 
zatrudnienie oraz przynosić długofalowe 
korzyści lokalne dla regionów w zakresie 
gospodarki, społeczeństwa i ochrony 
środowiska, przy czym mogą one stanowić 
instrument do sprostania wyzwaniom 
gospodarczym, w szczególności w 
regionach krajów dotkniętych kryzysem;

Or. en

Poprawka 46
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do współpracy 
z państwami członkowskimi w zakresie 
działań dotyczących korekty budżetowej 
głównie poprzez innowacyjne plany 
ekologiczne i społeczne, np. oparte na 
inteligentnych sieciach;
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Poprawka 47
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że na sukces inteligentnego 
systemu energetycznego, jak pokazują 
ekspertyzy w zakresie najlepszych praktyk 
i wzorów do naśladowania, często składa 
się odpowiedzialność lokalna 
poszczególnych obywateli, spółdzielni, 
lokalnej społeczności lub łączna 
odpowiedzialność tych podmiotów; 
przyznaje, że tego rodzaju poczucie 
odpowiedzialności zwiększa akceptację dla 
inwestycji w zakresie wszystkich 
elementów inteligentnych systemów 
energetycznych; zaleca zaangażowanie 
obywateli na wszystkich etapach 
opracowywania inteligentnego systemu 
energetycznego;

16. podkreśla, że na sukces inteligentnego 
systemu energetycznego, jak pokazują 
ekspertyzy w zakresie najlepszych praktyk 
i wzorów do naśladowania, często składa 
się odpowiedzialność lokalna 
poszczególnych obywateli, spółdzielni, 
lokalnej społeczności lub łączna 
odpowiedzialność tych podmiotów; 
przyznaje, że tego rodzaju poczucie 
odpowiedzialności zwiększa akceptację dla 
inwestycji w zakresie wszystkich 
elementów inteligentnych systemów 
energetycznych; podkreśla, że obywatele 
powinni być lepiej informowani, a także że 
powinni otrzymywać zachęty, takie jak 
dynamiczne mechanizmy ustalania cen 
i odpowiednie narzędzia ICT, 
umożliwiające im zaangażowanie na 
wszystkich etapach opracowywania 
inteligentnego systemu energetycznego;

Or. en

Poprawka 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że na sukces inteligentnego 
systemu energetycznego, jak pokazują 
ekspertyzy w zakresie najlepszych praktyk 

16. podkreśla, że na sukces inteligentnego 
systemu energetycznego, jak pokazują 
ekspertyzy w zakresie najlepszych praktyk 
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i wzorów do naśladowania, często składa 
się odpowiedzialność lokalna 
poszczególnych obywateli, spółdzielni, 
lokalnej społeczności lub łączna 
odpowiedzialność tych podmiotów; 
przyznaje, że tego rodzaju poczucie 
odpowiedzialności zwiększa akceptację dla 
inwestycji w zakresie wszystkich 
elementów inteligentnych systemów 
energetycznych; zaleca zaangażowanie 
obywateli na wszystkich etapach 
opracowywania inteligentnego systemu 
energetycznego;

i wzorów do naśladowania, często składa 
się odpowiedzialność lokalna 
poszczególnych obywateli, spółdzielni, 
lokalnej społeczności lub łączna 
odpowiedzialność tych podmiotów; 
przyznaje, że tego rodzaju poczucie 
odpowiedzialności zwiększa akceptację dla 
inwestycji w zakresie wszystkich 
elementów inteligentnych systemów 
energetycznych; zaleca zaangażowanie 
obywateli na wszystkich etapach tworzenia
inteligentnej infrastruktury energetycznej, 
planowania produkcji i zużycia energii 
oraz sieci, dystrybucji oraz na wszystkich 
etapach opracowywania inteligentnego 
systemu energetycznego;

Or. en

Poprawka 49
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do usunięcia barier dla 
odpowiedzialności lokalnej w ramach 
obowiązującego prawodawstwa UE, 
w szczególności w związku z zasadami 
dotyczącymi pomocy państwa; zachęca 
państwa członkowskie do wspierania 
lokalnych możliwości zaopatrzenia 
w energię i dzielenia się nią, nie tylko 
dwukierunkowo pomiędzy siecią 
a użytkownikiem końcowym, ale także 
w ujęciu międzysektorowym i pomiędzy 
jednostkami użytkownika końcowego, 
propagując poczucie odpowiedzialności za 
lokalne wytwarzanie energii i dzieląc się 
wytworzoną lokalnie energią;

17. wzywa Komisję do usunięcia barier 
i wyzwań prawnych oraz związanych 
z rejestracją dla odpowiedzialności 
lokalnej w ramach obowiązującego 
prawodawstwa UE, w szczególności 
w związku z zasadami dotyczącymi 
pomocy państwa; zachęca państwa 
członkowskie do wspierania lokalnych 
możliwości zaopatrzenia w energię 
i dzielenia się nią, nie tylko 
dwukierunkowo pomiędzy siecią 
a użytkownikiem końcowym, ale także 
w ujęciu międzysektorowym i pomiędzy 
jednostkami użytkownika końcowego, 
propagując poczucie odpowiedzialności za 
lokalne wytwarzanie energii i dzieląc się 
wytworzoną lokalnie energią;

Or. en
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Poprawka 50
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że inteligentne systemy 
energetyczne będą funkcjonować 
w oparciu o dużą ilość danych osobowych 
i wiele profili, a zatem wiąże się z nimi 
ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych; 
zauważa obawy, w szczególności związane 
z korzyściami dla konsumentów 
związanymi z inteligentnym 
opomiarowaniem i zaleca szerszą ocenę 
tego obszaru oraz dalsze badania 
w zakresie kwestii ochrony i prywatności 
danych pochodzących z inteligentnych 
liczników; podkreśla zatem, że dane 
osobowe należy, bez wyjątku, objąć 
ochroną, w celu zapewnienia ich 
bezpieczeństwa;

19. podkreśla, że inteligentne systemy 
energetyczne będą funkcjonować 
w oparciu o dużą ilość danych osobowych 
i wiele profili, a zatem wiąże się z nimi 
ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych; 
zauważa obawy, w szczególności związane 
z korzyściami dla konsumentów 
związanymi z inteligentnym 
opomiarowaniem i zaleca szerszą ocenę 
tego obszaru oraz dalsze badania 
w zakresie kwestii ochrony i prywatności 
danych pochodzących z inteligentnych 
liczników;

(Zakres kompetencji REGI?)

Or. de

Poprawka 51
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że inteligentne systemy 
energetyczne będą funkcjonować 
w oparciu o dużą ilość danych osobowych 
i wiele profili, a zatem wiąże się z nimi 
ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych; 
zauważa obawy, w szczególności związane 
z korzyściami dla konsumentów 
związanymi z inteligentnym 

19. podkreśla, że inteligentne systemy 
energetyczne będą funkcjonować 
w oparciu o dużą ilość danych osobowych 
i wiele profili, a zatem wiąże się z nimi 
ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych; 
zauważa obawy, w szczególności związane 
z bezpieczeństwem cybernetycznym 
systemów inteligentnych sieci oraz 
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opomiarowaniem i zaleca szerszą ocenę 
tego obszaru oraz dalsze badania 
w zakresie kwestii ochrony i prywatności 
danych pochodzących z inteligentnych 
liczników; podkreśla zatem, że dane 
osobowe należy, bez wyjątku, objąć 
ochroną, w celu zapewnienia ich 
bezpieczeństwa;

korzyściami dla konsumentów związanymi 
z inteligentnym opomiarowaniem i zaleca 
szerszą ocenę tego obszaru oraz dalsze 
badania w zakresie kwestii ochrony 
i prywatności danych pochodzących 
z inteligentnych liczników; podkreśla 
zatem, że dane osobowe należy, bez 
wyjątku, objąć ochroną, w celu 
zapewnienia ich bezpieczeństwa, oraz że 
strategie wdrażania inteligentnych sieci
muszą uwzględniać kwestię 
bezpieczeństwa cybernetycznego;

Or. en

Poprawka 52
Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że w związku 
z gromadzeniem danych do inteligentnych
systemów energetycznych należy 
opracować odpowiednie standardy w celu 
zagwarantowania, że przesyłane są 
jedynie istotne dane, że nie przekazuje się
ich osobom trzecim oraz że konsumenci 
mają prawo do wglądu w zgromadzone 
dane i do ich usunięcia;

Or. de

Poprawka 53
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie do skreślony
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dopilnowania, by udoskonalono 
i niezwłocznie przyjęto rozporządzenie 
o ochronie danych; wzywa Komisję do 
opracowania zdecydowanych wytycznych 
w zakresie gromadzenia, 
minimalizowania, przesyłania 
i bezpieczeństwa danych w ramach 
inteligentnego systemu energetycznego; 
zwraca uwagę na fakt, iż dane osobowe 
należy przetwarzać wyłącznie do celów 
związanych z dostawą energii i wyłącznie 
w absolutnie niezbędnym zakresie, a także 
że danych osobowych nie należy 
wykorzystywać do celów ustalania 
dyskryminacyjnych cen;

(Zakres kompetencji REGI?)

Or. de

Poprawka 54
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, by udoskonalono 
i niezwłocznie przyjęto rozporządzenie 
o ochronie danych; wzywa Komisję do 
opracowania zdecydowanych wytycznych 
w zakresie gromadzenia, minimalizowania, 
przesyłania i bezpieczeństwa danych 
w ramach inteligentnego systemu 
energetycznego; zwraca uwagę na fakt, iż 
dane osobowe należy przetwarzać 
wyłącznie do celów związanych z dostawą 
energii i wyłącznie w absolutnie 
niezbędnym zakresie, a także że danych 
osobowych nie należy wykorzystywać do 
celów ustalania dyskryminacyjnych cen;

20. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępności informacji 
o konsumentach oraz jasnych wytycznych 
dotyczących transmisji i bezpieczeństwa 
danych, a także do dopilnowania, by 
udoskonalono i niezwłocznie przyjęto 
rozporządzenie o ochronie danych; wzywa 
Komisję do opracowania zdecydowanych 
wytycznych w zakresie gromadzenia, 
minimalizowania, przesyłania 
i bezpieczeństwa danych w ramach 
inteligentnego systemu energetycznego; 
zwraca uwagę na fakt, iż dane osobowe 
należy przetwarzać wyłącznie do celów 
związanych z dostawą energii i wyłącznie 
w absolutnie niezbędnym zakresie, a także 
że danych osobowych nie należy 
wykorzystywać do celów ustalania 
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dyskryminacyjnych cen;

Or. en

Poprawka 55
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla potrzebę ulepszonych 
przepisów i praktyk w zakresie ochrony 
i prywatności danych w związku 
z instalowaniem inteligentnych systemów 
opomiarowania; podkreśla, że gwarancja 
ochrony i prywatności danych wszystkich 
osób fizycznych i gospodarstw domowych 
mających połączenie z siecią jest kluczowa 
dla funkcjonowania i wdrażania 
inteligentnych sieci; podkreśla, iż zebrane 
dane należy wykorzystywać wyłącznie 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej; wzywa 
państwa członkowskie do egzekwowania 
przepisów w zakresie ochrony danych 
i przestrzegania praw osób fizycznych 
w tym zakresie;

21. podkreśla potrzebę ulepszonych 
przepisów i praktyk w zakresie ochrony 
i prywatności danych w związku 
z instalowaniem inteligentnych systemów 
opomiarowania; podkreśla, że gwarancja 
ochrony i prywatności danych wszystkich 
osób fizycznych i gospodarstw domowych 
mających połączenie z siecią jest kluczowa 
dla funkcjonowania i wdrażania 
inteligentnych sieci; podkreśla, iż zebrane 
dane należy wykorzystywać wyłącznie 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej; wzywa 
państwa członkowskie do egzekwowania 
przepisów w zakresie ochrony danych 
i przestrzegania praw osób fizycznych 
w tym zakresie; podkreśla, że obywatele 
powinni pozostać właścicielami swoich 
danych i mieć pełną kontrolę w zakresie 
udzielania dostępu do tych danych;

Or. en

Poprawka 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla potrzebę ulepszonych 21. podkreśla potrzebę ulepszonych 
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przepisów i praktyk w zakresie ochrony 
i prywatności danych w związku 
z instalowaniem inteligentnych systemów 
opomiarowania; podkreśla, że gwarancja 
ochrony i prywatności danych wszystkich 
osób fizycznych i gospodarstw domowych 
mających połączenie z siecią jest kluczowa 
dla funkcjonowania i wdrażania 
inteligentnych sieci; podkreśla, iż zebrane 
dane należy wykorzystywać wyłącznie 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej; wzywa 
państwa członkowskie do egzekwowania 
przepisów w zakresie ochrony danych 
i przestrzegania praw osób fizycznych 
w tym zakresie;

przepisów i praktyk w zakresie ochrony 
i prywatności danych w związku 
z instalowaniem inteligentnych systemów 
opomiarowania; podkreśla, że gwarancja 
ochrony i prywatności danych wszystkich 
osób fizycznych i gospodarstw domowych 
mających połączenie z siecią jest kluczowa 
dla funkcjonowania i wdrażania 
inteligentnych sieci; podkreśla, iż zebrane 
dane należy wykorzystywać wyłącznie 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej; wzywa 
państwa członkowskie do egzekwowania 
przepisów w zakresie ochrony danych przy 
utrzymywaniu i rozwijaniu synergii 
między sieciami telekomunikacyjnymi 
i energetycznymi oraz do przestrzegania 
praw osób fizycznych w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 57
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skoncentrowania się na 
inwestycjach badawczo-rozwojowych 
w zaawansowane narzędzia służące do 
zapewnienia anonimowości, 
uwzględniając znaczenie zapewnienia 
anonimowości danych osobowych, aby 
zwiększyć akceptację społeczną dla 
inteligentnych systemów energetycznych.

skreślony

Or. de

Poprawka 58
Jan Olbrycht
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę na fakt, iż na mocy 
nowych przepisów dotyczących 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych na lata 2014 – 2020 
państwa członkowskie mają obowiązek 
koncentracji środków z funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych i 
przeznaczenia ich na inwestycje w 
inteligentną, zrównoważoną i sprzyjającą 
włączeniu społecznemu Europę; z 
zadowoleniem przyjmuje plany 
przeznaczenia minimalnej części dla 
regionów, aby w zależności od poziomu 
rozwoju gospodarczego skoncentrowały 
one do 20% środków z EFRR na cele w 
zakresie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
efektywności energetycznej, a także 
inteligentnych sieci na poziomie 
dystrybucji; zwraca uwagę na fakt, iż 
Fundusz Spójności także przewiduje 
możliwość dokonywania takich inwestycji 
i wzywa państwa członkowskie do jak 
najlepszego wykorzystania tej możliwości;

23. zwraca uwagę na fakt, iż na mocy 
nowych przepisów dotyczących 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych na lata 2014 – 2020 
państwa członkowskie mają obowiązek 
koncentracji środków z funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych i 
przeznaczenia ich na inwestycje w 
inteligentną, zrównoważoną i sprzyjającą 
włączeniu społecznemu Europę; z 
zadowoleniem przyjmuje plany 
przeznaczenia minimalnej części dla 
regionów, aby w zależności od poziomu 
rozwoju gospodarczego skoncentrowały 
one do co najmniej 20% środków z EFRR 
na cele w zakresie wytwarzania i 
dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych, efektywności 
energetycznej, kogeneracji energii 
cieplnej i energetycznej, strategii 
niskoemisyjnych ze szczególnym 
naciskiem na obszary miejskie, a także 
inteligentnych sieci na poziomie 
dystrybucji; zwraca uwagę na fakt, iż 
Fundusz Spójności także przewiduje 
możliwość dokonywania takich inwestycji 
i wzywa państwa członkowskie do jak 
najlepszego wykorzystania tej możliwości; 
podkreśla, że w ramach inwestycji 
nieobjętych obowiązkową koncentracją 
tematyczną EFRR może wspierać również 
rozwój inteligentnych systemów 
dystrybucji, przechowywania i przesyłu 
energii oraz integrację wytwarzania 
rozproszonego ze źródeł odnawialnych;

Or. pl

Poprawka 59
Oldřich Vlasák
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę na fakt, iż na mocy 
nowych przepisów dotyczących 
europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych na lata 2014 – 2020 
państwa członkowskie mają obowiązek 
koncentracji środków z funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych 
i przeznaczenia ich na inwestycje 
w inteligentną, zrównoważoną 
i sprzyjającą włączeniu społecznemu 
Europę; z zadowoleniem przyjmuje plany 
przeznaczenia minimalnej części dla 
regionów, aby w zależności od poziomu 
rozwoju gospodarczego skoncentrowały
one do 20% środków z EFRR na cele
w zakresie wytwarzania i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych, efektywności 
energetycznej, a także inteligentnych sieci 
na poziomie dystrybucji; zwraca uwagę na 
fakt, iż Fundusz Spójności także 
przewiduje możliwość dokonywania takich 
inwestycji i wzywa państwa członkowskie 
do jak najlepszego wykorzystania tej 
możliwości;

23. zwraca uwagę na fakt, iż na mocy 
nowych przepisów dotyczących 
europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych na lata 2014 – 2020 
państwa członkowskie mają obowiązek 
koncentracji środków z funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych 
i przeznaczenia ich na inwestycje 
w inteligentną, zrównoważoną 
i sprzyjającą włączeniu społecznemu 
Europę; zauważa, że regionom zostanie 
przyznana minimalna część, aby
w zależności od poziomu rozwoju 
gospodarczego skoncentrowały one do 
20% środków z EFRR, które powinny być 
przeznaczone na cele oszczędności energii, 
efektywności energetycznej, a także 
inteligentnych sieci na poziomie 
dystrybucji; zwraca uwagę na fakt, iż 
Fundusz Spójności także przewiduje 
możliwość dokonywania takich inwestycji 
i wzywa państwa członkowskie do jak 
najlepszego wykorzystania tej możliwości;

Or. en

Poprawka 60
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. postuluje, że wsparcie dla 
inteligentnych sieci na poziomie 
dystrybucji nie może być realizowane 
w ramach pomocy państwa; podkreśla, że 
przedstawiony niedawno projekt reformy 

skreślony
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dotyczącej pomocy państwa w zakresie 
energii nie powinien negatywnie wpływać 
na wdrażanie inteligentnych sieci 
i ustanawianie odnawialnych źródeł 
energii; wzywa Komisję w tym kontekście 
do powstrzymania się przed 
wprowadzeniem systemu przetargów 
charakteryzującego się neutralnością 
technologiczną, gdyż zdecentralizowane 
projekty realizowane na małą skalę 
w większości byłyby wyłączone, co 
doprowadziłoby do zahamowania 
innowacji i podejść uwzględniających 
potrzeby danego regionu;

Or. de

Poprawka 61
Francesca Barracciu

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa Komisję do wspierania 
inwestycji na tworzenie inteligentnych 
sieci na obszarach mniej 
uprzywilejowanych geograficznie, takich 
jak wyspy, z uwzględnieniem dodatkowych 
kosztów, jakie muszą one ponosić w celu 
zaopatrzenia w energię, oraz z 
podkreśleniem, że tworzenie 
inteligentnych sieci jest łatwiejsze na 
mniejszych i mniej zaludnionych 
obszarach;

Or. it

Poprawka 62
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że kluczowe znaczenie 
będzie miała interoperacyjność 
inteligentnej infrastruktury, ponieważ brak 
pewności prawa i różne standardy 
spowalniają rozbudowę takiej inteligentnej 
infrastruktury; wzywa zatem do ściślejszej 
współpracy pomiędzy różnymi 
europejskimi organizacjami ds. standardów 
technicznych; podkreśla, że do pomocy 
w zapewnieniu interoperacyjności 
potrzebne są otwarte standardy;

27. podkreśla, że kluczowe znaczenie 
będzie miała interoperacyjność 
inteligentnej infrastruktury, ponieważ brak 
pewności prawa i różne standardy 
spowalniają rozbudowę takiej inteligentnej 
infrastruktury; wzywa zatem do ściślejszej 
współpracy pomiędzy różnymi 
europejskimi organizacjami ds. standardów 
technicznych; podkreśla, że do pomocy 
w zapewnieniu interoperacyjności i do 
przyspieszenia rozwoju i wdrażania 
technologii potrzebne są otwarte 
standardy;

Or. en

Poprawka 63
Jan Březina

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. przypomina, że Parlament przyjął już 
sprawozdania w sprawie roli polityki 
spójności UE i jej podmiotów we 
wdrażaniu nowej europejskiej polityki 
energetycznej oraz w sprawie wdrożenia 
środków efektywności energetycznej i ich 
wpływu w ramach polityki spójności, które 
to sprawozdania obejmują wiele kwestii 
poruszonych powyżej;

Or. en

Poprawka 64
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

29a. wskazuje na inicjatywy 
Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii (EIT) w KIC InnoEnergy 
dotyczące badań i rozwoju inteligentnych 
sieci, jak również kształcenia 
profesjonalistów w tym sektorze;

Or. en

Poprawka 65
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 29 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29b. zwraca uwagę na znaczenie 
tematycznej koncentracji mającej na celu 
przejście w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej, jak zostało to ujęte 
w europejskich funduszach 
strukturalnych i inwestycyjnych, 
w wyniku czego 20% środków 
finansowych zostanie zainwestowanych 
w transformację sektora energetycznego, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
inteligentnych sieci;

Or. en

Poprawka 66
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 29 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29c. podkreśla znaczenie inicjatyw, takich 
jak Porozumienie Burmistrzów, tj. 
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popularny ruch europejski skupiający 
władze lokalne i regionalne 
zaangażowane na rzecz przeciwdziałania 
zmianie klimatu. Porozumienie to opiera 
się na dobrowolnym zaangażowaniu 
sygnatariuszy na rzecz zrealizowania 
unijnego celu zmniejszenia emisji CO2
o 20%, a także wykroczenia poza ten cel, 
poprzez zwiększoną efektywność 
energetyczną oraz rozwój odnawialnych 
źródeł energii. Porozumienie wspiera 
działania podejmowane przez władze 
lokalne zmierzające ku wdrożeniu polityki 
na rzecz zrównoważonej energii; 
podkreśla, że władze lokalne odgrywają 
istotną rolę w łagodzeniu skutków zmiany
klimatu, tym bardziej mając na uwadze, że 
80% zużycia energii i emisji CO2
związanych jest z działalnością obszarów 
miejskich;

Or. en

Poprawka 67
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 29 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29d. podkreśla znaczenie regionów, które 
na swoją inteligentną specjalizację 
wybrały energetykę, takich jak Dolina 
Energetyczna (Energy Valley) 
w Niderlandach, gdzie partnerzy publiczni 
i prywatni łączą starania na rzecz 
poznania możliwości rozwoju 
regionalnego w sektorze energetycznym;

Or. en


