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Poprawka 1
Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania Komisji w dziedzinie energii na 
rok 2050 oraz jej cel zagwarantowania 
wszystkim obywatelom Europy równego i 
powszechnego dostępu do energii;

1. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania Komisji w dziedzinie energii na 
rok 2050 oraz jej cel zagwarantowania 
wszystkim obywatelom Europy równego i 
powszechnego dostępu do 
zrównoważonych dostaw energii;

Or. en

Poprawka 2
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę zachowania 
równowagi między stosowaniem celów 
klimatycznych a potrzebą 
zrównoważonego i konkurencyjnego 
wzrostu oraz bezpieczeństwa 
energetycznego w obrębie regionów; 
wyraża w związku z tym głęboki żal, że 
plan działania opiera się wyłącznie na 
scenariuszach dla całej UE i nie pokazuje 
skutków wyborów politycznych dla 
poszczególnych państw członkowskich i 
ich regionów;

2. podkreśla potrzebę zachowania 
równowagi między stosowaniem celów 
klimatycznych a potrzebą 
zrównoważonego i konkurencyjnego 
wzrostu oraz bezpieczeństwa 
energetycznego w obrębie regionów; 
wyraża w związku z tym głęboki żal, że 
plan działania opiera się wyłącznie na 
scenariuszach dla całej UE i nie pokazuje 
skutków wyborów politycznych dla 
poszczególnych państw członkowskich i 
ich regionów; wspiera zalecenie grupy 
doradczej ds. planu działania w dziedzinie 
energii, by stanowczo zająć się 
wypracowaniem dla każdego ze 
scenariuszy bardziej przejrzystego 
kompromisu między potencjalnym 
ograniczeniem emisji dwutlenku węgla, 
bezpieczeństwem dostaw a 
konkurencyjnością;
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Poprawka 3
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę zachowania 
równowagi między stosowaniem celów 
klimatycznych a potrzebą 
zrównoważonego i konkurencyjnego 
wzrostu oraz bezpieczeństwa 
energetycznego w obrębie regionów; 
wyraża w związku z tym głęboki żal, że 
plan działania opiera się wyłącznie na 
scenariuszach dla całej UE i nie pokazuje 
skutków wyborów politycznych dla 
poszczególnych państw członkowskich i 
ich regionów;

2. podkreśla potrzebę zrównania pod 
względem ważności stosowania celów 
klimatycznych, jak i potrzeby
zrównoważonego i konkurencyjnego 
wzrostu oraz bezpieczeństwa 
energetycznego w obrębie regionów; 
wyraża w związku z tym głęboki żal, że 
plan działania opiera się wyłącznie na 
scenariuszach dla całej UE i nie pokazuje 
skutków wyborów politycznych dla 
poszczególnych państw członkowskich i 
ich regionów; zdecydowanie zachęca do 
wcielenia w życie wniosków dokumentu 
roboczego Komisji „Regiony 2020 – ocena 
przyszłych wyzwań dla regionów UE”, 
dotyczących znaczenia, jakie ma 
uwzględnienie potencjału regionów 
najbardziej oddalonych w dziedzinie 
dostaw energii w nadchodzących latach,

Or. fr

Poprawka 4
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę zachowania 
równowagi między stosowaniem celów 
klimatycznych a potrzebą 
zrównoważonego i konkurencyjnego 

2. podkreśla potrzebę zachowania 
równowagi między stosowaniem celów 
klimatycznych a potrzebą 
zrównoważonego i konkurencyjnego 
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wzrostu oraz bezpieczeństwa 
energetycznego w obrębie regionów; 
wyraża w związku z tym głęboki żal, że 
plan działania opiera się wyłącznie na 
scenariuszach dla całej UE i nie pokazuje 
skutków wyborów politycznych dla 
poszczególnych państw członkowskich i 
ich regionów;

wzrostu oraz bezpieczeństwa 
energetycznego w obrębie regionów; 
wyraża w związku z tym głęboki żal, że 
plan działania opiera się wyłącznie na 
scenariuszach dla całej UE i nie pokazuje 
skutków wyborów politycznych dla 
poszczególnych państw członkowskich i 
ich regionów, gdyż ich zaangażowanie na 
wszystkich etapach i we wszystkie 
procedury wdrożenia ma kluczowe 
znaczenie dla zachowania spójności 
terytorialnej;

Or. pt

Poprawka 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę zachowania 
równowagi między stosowaniem celów 
klimatycznych a potrzebą 
zrównoważonego i konkurencyjnego 
wzrostu oraz bezpieczeństwa 
energetycznego w obrębie regionów; 
wyraża w związku z tym głęboki żal, że 
plan działania opiera się wyłącznie na 
scenariuszach dla całej UE i nie pokazuje 
skutków wyborów politycznych dla 
poszczególnych państw członkowskich i 
ich regionów;

2. podkreśla potrzebę zachowania 
równowagi między stosowaniem celów 
klimatycznych a potrzebą 
zrównoważonego i konkurencyjnego 
wzrostu oraz bezpieczeństwa 
energetycznego w obrębie regionów; 
wyraża w związku z tym głęboki żal, że 
plan działania opiera się wyłącznie na 
scenariuszach dla całej UE, nie pokazuje 
skutków wyborów politycznych dla 
poszczególnych państw członkowskich i 
ich regionów ani nie uwzględnia ich 
specyfiki na poziomie lokalnym czy 
regionalnym;

Or. ro
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Poprawka 6
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że wszelkie przyszłe działania 
w dziedzinie energii muszą uwzględniać 
sprawiedliwy podział obciążenia między 
wszystkie europejskie regiony;

3. podkreśla, że wszelkie przyszłe działania 
w dziedzinie energii muszą uwzględniać 
sprawiedliwy podział obciążenia między 
wszystkie europejskie regiony, biorąc pod 
uwagę ich specyfikę;

Or. ro

Poprawka 7
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że należy poświęcić szczególną 
uwagę regionom, w których węgiel jest 
obecnie dominującym źródłem energii 
i/lub w których produkcja węgla i energia 
elektryczna wytwarzana przy użyciu węgla 
są podstawowymi źródłami zatrudnienia w 
regionach; uważa, że aby scenariusze 
związane z planem działania w dziedzinie 
energii na rok 2050 mogły zostać przyjęte 
przez mieszkańców tych regionów, 
wymagane będą dodatkowe wspierane 
przez UE środki socjalne;

4. uważa, że należy poświęcić szczególną 
uwagę regionom, w których węgiel jest 
nadal dominującym źródłem energii i/lub 
w których produkcja węgla i energia 
elektryczna wytwarzana przy użyciu węgla 
są podstawowymi źródłami zatrudnienia w 
regionach; uważa, że jeśli regionalne i 
lokalne rynki mają być w stanie 
przystosować się do ekologicznych miejsc 
pracy i kursów szkoleniowych oraz aby 
scenariusze związane z planem działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 mogły 
zostać przyjęte przez mieszkańców tych 
regionów, wymagane są dodatkowe 
wspierane przez UE środki socjalne;

Or. fr
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Poprawka 8
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że należy poświęcić szczególną 
uwagę regionom, w których węgiel jest 
obecnie dominującym źródłem energii 
i/lub w których produkcja węgla i energia 
elektryczna wytwarzana przy użyciu węgla 
są podstawowymi źródłami zatrudnienia w 
regionach; uważa, że aby scenariusze 
związane z planem działania w dziedzinie 
energii na rok 2050 mogły zostać przyjęte 
przez mieszkańców tych regionów, 
wymagane będą dodatkowe wspierane 
przez UE środki socjalne;

4. uważa, że należy poświęcić szczególną 
uwagę regionom, w których węgiel jest 
obecnie dominującym źródłem energii 
i/lub w których produkcja węgla i energia 
elektryczna wytwarzana przy użyciu węgla 
są podstawowymi źródłami zatrudnienia w 
regionach; uważa, że aby scenariusze 
związane z planem działania w dziedzinie 
energii na rok 2050 nie wpłynęły 
negatywnie na mieszkańców tych 
regionów, państwa członkowskie muszą 
przyjąć dodatkowe środki socjalne, 
wsparte zdecydowaną pomocą UE;

Or. ro

Poprawka 9
Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że należy poświęcić szczególną 
uwagę regionom, w których węgiel jest 
obecnie dominującym źródłem energii 
i/lub w których produkcja węgla i energia 
elektryczna wytwarzana przy użyciu węgla
są podstawowymi źródłami zatrudnienia w 
regionach; uważa, że aby scenariusze 
związane z planem działania w dziedzinie 
energii na rok 2050 mogły zostać przyjęte 
przez mieszkańców tych regionów, 
wymagane będą dodatkowe wspierane 
przez UE środki socjalne;

4. uważa, że należy poświęcić szczególną 
uwagę propagowaniu odnawialnych 
źródeł energii i energooszczędności, 
odpowiadających celowi osiągnięcia do 
2020 r. 20% efektywności energetycznej i 
przyjęciu wiążących celów 
średniookresowych na rok 2030 i 2040, 
aby do 2050 r. udało się osiągnąć 
wskaźnik 40%, również w regionach, w 
których węgiel jest obecnie dominującym 
źródłem energii lub w których występuje 
produkcja węgla i energii elektrycznej przy 
użyciu węgla;
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Or. en

Poprawka 10
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że większość scenariuszy 
związanych z planem działania w 
dziedzinie energii będzie niewykonalnych 
bez rozwoju lokalnych i regionalnych 
inteligentnych sieci systemu dystrybucji 
elektryczności i gazu; uważa, że oprócz 
projektów transgranicznych Unia powinna 
przyjąć środki mające na celu wspieranie 
tworzenia lub renowacji sieci lokalnych, a 
w szczególności dostępu dla odbiorców 
chronionych;

6. podkreśla, że większość scenariuszy 
związanych z planem działania w 
dziedzinie energii będzie niewykonalnych 
bez rozwoju lokalnych i regionalnych 
inteligentnych sieci systemu dystrybucji 
elektryczności, gazu, a w szczególności 
odnawialnych źródeł energii; uważa, że 
oprócz projektów transgranicznych Unia 
powinna przyjąć środki mające na celu 
wspieranie tworzenia lub renowacji sieci 
lokalnych, a w szczególności dostępu dla 
odbiorców chronionych;

Or. fr

Poprawka 11
Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że większość scenariuszy 
związanych z planem działania w 
dziedzinie energii będzie niewykonalnych 
bez rozwoju lokalnych i regionalnych 
inteligentnych sieci systemu dystrybucji 
elektryczności i gazu; uważa, że oprócz 
projektów transgranicznych Unia 
powinna przyjąć środki mające na celu 
wspieranie tworzenia lub renowacji sieci 
lokalnych, a w szczególności dostępu dla 
odbiorców chronionych;

6. podkreśla, że większość scenariuszy 
związanych z planem działania w 
dziedzinie energii będzie niewykonalnych 
bez większej połączalności i bez 
wykorzystania pełnego potencjału 
zdecentralizowanej oraz prowadzonej na 
mikroskalę produkcji energii, a także 
inteligentnej infrastruktury energetycznej 
we wszystkich regionach europejskich;  
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Poprawka 12
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw energii szczególną 
uwagę należy poświęcić regionom 
tworzącym zewnętrzne granice UE 
poprzez wspieranie nawiązywania 
kontaktów i rozwoju nowej infrastruktury 
energetycznej we współpracy z krajami 
sąsiadującymi;

Or. ro

Poprawka 13
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. Obecny klimat gospodarczy podkreśla 
potrzebę przyjęcia zintegrowanego 
podejścia do zagadnień energetycznych, 
przy uwzględnianiu ich aspektów 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych. Zasadnicze znaczenie ma 
uwzględnienie korzystnych i 
niepożądanych skutków ubocznych przy 
prowadzeniu wymaganych prac, aby 
zapewnić wszystkim obywatelom 
europejskim w średniej i dłuższej 
perspektywie dostęp do bezpiecznej, 
zrównoważonej i przystępnej cenowo 
energii;
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Or. pt

Poprawka 14
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. zauważa, że różniące się warunki 
geograficzne uniemożliwiają zastosowanie 
do wszystkich regionów jednolitej polityki 
energetycznej; uważa, że każdy europejski 
region powinien być w stanie realizować 
indywidualny plan dostosowany do jego 
sytuacji i sytuacji gospodarczej, rozwijając 
te źródła energii, które pomogą skuteczniej 
zrealizować cele planu działania w 
dziedzinie energii na 2050 r.; wzywa zatem 
Komisję do przyjęcia strategii specjalizacji 
regionalnej w dziedzinie energii; uważa, 
że w oparciu o taką specjalizację UE 
powinna zmierzać w kierunku mierzenia 
europejskich celów energetycznych na 
skalę UE, nie zaś w oparciu o cele krajowe.

9. zauważa, że różniące się warunki 
geograficzne uniemożliwiają zastosowanie 
do wszystkich regionów jednolitej polityki 
energetycznej; uważa, że każdy europejski 
region powinien być w stanie realizować 
indywidualny plan dostosowany do jego 
sytuacji i sytuacji gospodarczej, rozwijając 
te źródła energii, które pomogą skuteczniej 
zrealizować cele planu działania w 
dziedzinie energii na 2050 r.; wzywa zatem 
regiony do rozwijania i wdrażania 
strategii energetycznych i do rozważenia 
włączenia energii do swych strategii w 
zakresie badań i innowacji z myślą o 
inteligentnej specjalizacji; uważa, że w 
oparciu o taką specjalizację UE powinna 
zmierzać w kierunku mierzenia 
europejskich celów energetycznych na 
skalę UE, nie zaś w oparciu o cele krajowe.

Or. en

Poprawka 15
Hannu Takkula

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. zauważa, że różniące się warunki 
geograficzne uniemożliwiają zastosowanie 
do wszystkich regionów jednolitej polityki 
energetycznej; uważa, że każdy europejski 
region powinien być w stanie realizować 
indywidualny plan dostosowany do jego 

9. zauważa, że różniące się warunki 
geograficzne uniemożliwiają zastosowanie 
do wszystkich regionów jednolitej polityki 
energetycznej; uważa, że każdy europejski 
region powinien być w stanie realizować 
indywidualny plan dostosowany do jego 
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sytuacji i sytuacji gospodarczej, rozwijając 
te źródła energii, które pomogą skuteczniej 
zrealizować cele planu działania w 
dziedzinie energii na 2050 r.; wzywa zatem 
Komisję do przyjęcia strategii specjalizacji 
regionalnej w dziedzinie energii; uważa, że 
w oparciu o taką specjalizację UE powinna 
zmierzać w kierunku mierzenia 
europejskich celów energetycznych na 
skalę UE, nie zaś w oparciu o cele krajowe.

sytuacji i sytuacji gospodarczej, rozwijając 
te źródła energii, które pomogą skuteczniej 
zrealizować cele planu działania w 
dziedzinie energii na 2050 r.; przypomina, 
że wytwarzanie energii ze źródeł 
odnawialnych ma w szczególności 
kluczową rolę do odegrania w zakresie 
rozwoju i zatrudnienia na obszarach 
wiejskich; wzywa zatem Komisję do 
przyjęcia strategii specjalizacji regionalnej 
w dziedzinie energii; uważa, że w oparciu 
o taką specjalizację UE powinna zmierzać 
w kierunku mierzenia europejskich celów 
energetycznych na skalę UE, nie zaś w 
oparciu o cele krajowe.

Or. fi

Poprawka 16
Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. zauważa, że różniące się warunki 
geograficzne uniemożliwiają zastosowanie 
do wszystkich regionów jednolitej polityki 
energetycznej; uważa, że każdy europejski 
region powinien być w stanie realizować 
indywidualny plan dostosowany do jego 
sytuacji i sytuacji gospodarczej, rozwijając 
te źródła energii, które pomogą skuteczniej
zrealizować cele planu działania w 
dziedzinie energii na 2050 r.; wzywa zatem 
Komisję do przyjęcia strategii specjalizacji 
regionalnej w dziedzinie energii; uważa, że 
w oparciu o taką specjalizację UE 
powinna zmierzać w kierunku mierzenia 
europejskich celów energetycznych na 
skalę UE, nie zaś w oparciu o cele 
krajowe.

9. zauważa, że różniące się warunki 
geograficzne uniemożliwiają zastosowanie 
do wszystkich regionów jednolitej polityki 
energetycznej; uważa, że każdy europejski 
region powinien być w stanie realizować 
indywidualny plan dostosowany do jego 
sytuacji i sytuacji gospodarczej, rozwijając 
zrównoważone źródła energii, które 
pomogą zrealizować cele planu działania w 
dziedzinie energii na 2050 r.; wzywa zatem 
Komisję do przyjęcia strategii specjalizacji 
regionalnej w dziedzinie energii;

Or. en
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Poprawka 17
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. zauważa, że różniące się warunki 
geograficzne uniemożliwiają zastosowanie 
do wszystkich regionów jednolitej polityki 
energetycznej; uważa, że każdy europejski 
region powinien być w stanie realizować 
indywidualny plan dostosowany do jego 
sytuacji i sytuacji gospodarczej, rozwijając 
te źródła energii, które pomogą skuteczniej 
zrealizować cele planu działania w 
dziedzinie energii na 2050 r.; wzywa zatem 
Komisję do przyjęcia strategii specjalizacji 
regionalnej w dziedzinie energii; uważa, że 
w oparciu o taką specjalizację UE powinna 
zmierzać w kierunku mierzenia 
europejskich celów energetycznych na 
skalę UE, nie zaś w oparciu o cele krajowe.

9. zauważa, że różniące się warunki 
geograficzne uniemożliwiają zastosowanie 
do wszystkich regionów jednolitej polityki 
energetycznej; bez względu na kryteria 
dotyczące wspólnego działania uważa, że 
każdy europejski region powinien być w 
stanie realizować indywidualny plan 
dostosowany do jego sytuacji i sytuacji 
gospodarczej, rozwijając te źródła energii, 
które pomogą skuteczniej zrealizować cele 
planu działania w dziedzinie energii na 
2050 r.; wzywa zatem Komisję do 
przyjęcia strategii specjalizacji regionalnej 
w dziedzinie energii; uważa, że w oparciu 
o taką specjalizację UE powinna zmierzać 
w kierunku mierzenia europejskich celów 
energetycznych na skalę UE, nie zaś w 
oparciu o cele krajowe; wzywa do 
uwzględniania szczególnego charakteru 
regionów o konkretnych geograficznych 
uwarunkowaniach, jak określono w 
traktacie UE.

Or. es

Poprawka 18
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. ubolewa, że Komisja nie wdrożyła 
zaleceń własnej recenzowanej grupy 
doradczej ds. planu działania w dziedzinie 
energii na 2050;  wzywa Komisję do 
opublikowania uaktualnionej wersji planu 
działania z uwzględnieniem tych zaleceń.
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Poprawka 19
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. przypomina, że regionalny wymiar 
wyzwania, jakim jest energia, jest silnie 
zdeterminowany przez wybory narodowe 
dotyczące koszyka energetycznego i 
polityki energetycznej; zauważa, że 
zachodnia i północna Europa jest lepiej 
niż jej obszary peryferyjne przygotowana 
do tego, by sprostać wyzwaniom 
energetycznym nadchodzących lat; 
podkreśla potrzebę ustanowienia przez 
Unię Europejską wspólnej polityki 
energetycznej z prawdziwego zdarzenia, 
która zapewni funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego i bezpieczeństwo dostaw 
energii we wszystkich regionach;

Or. fr

Poprawka 20
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. popierając globalne porozumienie w 
sprawie zmiany klimatu ubolewa nad tym, 
że plan działania nie przedstawia 
scenariusza, w którym takie porozumienie 
nie zostałoby zawarte; podkreśla 
zagrożenie ucieczką emisji dwutlenku 
węgla do ciężkiego przemysłu Europy oraz 
konsekwencje tego dla rozwoju 
regionalnego i spójności społecznej;
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Poprawka 21
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. wzywa Komisję do przygotowania 
wniosku w sprawie sposobów zwiększenia 
wydajności w wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w obrębie 
UE i jej regionów poprzez dążenie do 
stworzenia ogólnounijnego wspólnego 
systemu zachęt w odniesieniu do 
odnawialnych źródeł energii, co 
pozwoliłoby na wykorzystanie 
konkretnego rodzaju energii odnawialnej 
w tych regionach UE, gdzie jest ona 
najbardziej opłacalna, co wiąże się z 
niższymi cenami za elektryczność; uważa, 
że w średniej perspektywie można 
utworzyć regionalne grupy obecne na 
rynku odnawialnych źródeł energii;

Or. en


