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Poprawka 1
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Odniesienie 3

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat z dnia 15 
grudnia 2011 r. zatytułowany „Plan 
działania w zakresie energii do roku 2050” 
(COM(2011)0885),

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 2
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że europejska 
polityka energetyczna powinna również 
zapewniać bezpieczeństwo zasobów 
energetycznych, dywersyfikację źródeł 
energii oraz przystępne ceny energii dla 
użytkowników końcowych;

Or. en

Poprawka 3
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że wspólne cele 
polityki spójności UE to spójność 
gospodarcza, społeczna i terytorialna 
regionów Europy osiągnięta dzięki 
inwestycjom we wzrost i zatrudnienie;

B. mając na uwadze, że wspólne cele 
polityki spójności UE to spójność 
gospodarcza, społeczna i terytorialna 
regionów Europy osiągnięta dzięki 
zrównoważonym inwestycjom we wzrost i 
zatrudnienie;

Or. es

Poprawka 4
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że wspólne cele 
polityki spójności UE to spójność 
gospodarcza, społeczna i terytorialna 
regionów Europy osiągnięta dzięki 
inwestycjom we wzrost i zatrudnienie;

B. mając na uwadze, że podstawowe cele 
polityki spójności UE to spójność 
gospodarcza, społeczna i terytorialna 
regionów Europy osiągnięta dzięki 
inwestycjom we wzrost i zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 5
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że inwestycje 
podejmowane w ramach polityki spójności 
w dziedzinie energii mogłyby przyczynić 
się do realizacji obu obszarów polityki 
dzięki promowaniu rozwoju w słabiej 
rozwiniętych regionach oraz tworzenia 
miejsc pracy na szczeblu lokalnym, a także 
dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw 

C. mając na uwadze, że inwestycje 
podejmowane w ramach polityki spójności 
w dziedzinie energii mogłyby przyczynić 
się do realizacji obu obszarów polityki 
dzięki promowaniu rozwoju oraz tworzenia 
miejsc pracy na szczeblu lokalnym, a także 
dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw 
energii w całej UE;
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energii w całej UE;

Or. fr

Poprawka 6
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że inwestycje 
podejmowane w ramach polityki spójności 
w dziedzinie energii mogłyby przyczynić 
się do realizacji obu obszarów polityki 
dzięki promowaniu rozwoju w słabiej 
rozwiniętych regionach oraz tworzenia 
miejsc pracy na szczeblu lokalnym, a także 
dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw 
energii w całej UE;

C. mając na uwadze, że inwestycje 
podejmowane w ramach polityki spójności 
w dziedzinie energii mogłyby przyczynić 
się do realizacji obu obszarów polityki 
dzięki promowaniu rozwoju w słabiej 
rozwiniętych regionach oraz tworzenia 
miejsc pracy na szczeblu lokalnym, a także 
dzięki zapewnieniu przejścia na 
zrównoważone źródła energii i
bezpieczeństwa dostaw energii w całej UE;

Or. en

Poprawka 7
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że inwestycje 
podejmowane w ramach polityki spójności 
w dziedzinie energii mogłyby przyczynić 
się do realizacji obu obszarów polityki
dzięki promowaniu rozwoju w słabiej 
rozwiniętych regionach oraz tworzenia 
miejsc pracy na szczeblu lokalnym, a także 
dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw 
energii w całej UE;

C. mając na uwadze, że inwestycje 
podejmowane w ramach polityki spójności 
w dziedzinie energii powinny przyczynić 
się do realizacji celów obu obszarów 
polityki oraz promować rozwój w słabiej 
rozwiniętych regionach oraz tworzenia 
miejsc pracy na szczeblu lokalnym,
zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo
dostaw energii w całej UE;

Or. en
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Poprawka 8
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że inwestycje 
podejmowane w ramach polityki spójności 
w dziedzinie energii mogłyby przyczynić 
się do realizacji obu obszarów polityki 
dzięki promowaniu rozwoju w słabiej 
rozwiniętych regionach oraz tworzenia 
miejsc pracy na szczeblu lokalnym, a także 
dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw 
energii w całej UE;

C. mając na uwadze, że inwestycje 
podejmowane w ramach polityki spójności 
w dziedzinie energii mogłyby przyczynić 
się do realizacji obu obszarów polityki 
dzięki promowaniu rozwoju w słabiej 
rozwiniętych regionach, tworzenia miejsc 
pracy na szczeblu lokalnym, a także dzięki 
wykorzystaniu energii ze źródeł 
odnawialnych przy zagwarantowaniu 
bezpieczeństwa dostaw energii w całej UE;

Or. it

Poprawka 9
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że inwestycje 
podejmowane w ramach polityki spójności 
w dziedzinie energii mogłyby przyczynić 
się do realizacji obu obszarów polityki 
dzięki promowaniu rozwoju w słabiej 
rozwiniętych regionach oraz tworzenia 
miejsc pracy na szczeblu lokalnym, a także
dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw 
energii w całej UE;

C. mając na uwadze, że inwestycje 
podejmowane w ramach polityki spójności 
w dziedzinie energii mogłyby przyczynić 
się do realizacji obu obszarów polityki 
dzięki promowaniu trwałego wzrostu
gospodarczego we wszystkich regionach 
oraz tworzenia miejsc pracy na szczeblu 
lokalnym, a także dzięki zapewnieniu 
bezpieczeństwa dostaw energii w całej UE;

Or. fr
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Poprawka 10
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

C a. mając na uwadze, że rynki energii 
Unii Europejskiej wykraczają w coraz 
większym stopniu poza granice państw 
członkowskich i że tendencja ta nasili się 
jeszcze w następnym okresie;

Or. ro

Poprawka 11
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że zgodnie z 
pierwotnym wnioskiem Komisji co 
najmniej 80% zasobów EFRR w bardziej 
rozwiniętych regionach oraz 50% w 
słabiej rozwiniętych regionach powinno 
się przeznaczyć na „gospodarkę 
niskoemisyjną”;

Or. en

Poprawka 12
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska przeznaczyła 20% funduszy 
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UE na łagodzenie zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 13
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Punkt C b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

C b. mając na uwadze, że ceny energii 
znacznie wzrosły w ostatnich latach i 
osiągnęły nienotowany dotychczas 
poziom, co sprawia, że przemysł 
europejski znajduje się obecnie w bardzo 
trudnej sytuacji; 

Or. ro

Poprawka 14
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt C b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że w ramach tego 
tematu należy przeznaczyć co najmniej 
20% i 6% środków – co stanowi znaczną 
kwotę – odpowiednio na efektywność 
energetyczną i odnawialne źródła energii;

Or. en

Poprawka 15
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Punkt C b preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że w zmienionej 
dyrektywie w sprawie efektywności 
energetycznej nie udało się ustalić 
wiążących celów dla państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 16
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt C c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że minimalna 
kwota dla projektu kwalifikowalnego w 
ramach programu ELENA wynosi 50 mln 
EUR, zaś dla programu Inteligentna 
Energia dla Europy minimalna kwota 
wynosi ponad 6 mln EUR, czyli więcej niż 
w przypadku wielu projektów 
realizowanych w społecznościach małych 
i wiejskich;

Or. en

Poprawka 17
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Punkt C c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że w wielu 
państwach członkowskich opóźnia się 
realizacja celów określonych w dyrektywie 
w sprawie odnawialnych źródeł energii 
2009/28/WE 
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Or. en

Poprawka 18
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Punkt C d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie zmniejszyły wsparcie dla 
odnawialnych źródeł energii i 
efektywności energetycznej z uwagi na 
spowolnienie gospodarcze;

Or. en

Poprawka 19
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Punkt C e preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ce. mając na uwadze, że w planie 
działania w zakresie energii do roku 2050 
uznano, iż odnawialne źródła energii 
odegrają główną rolę w przyszłej polityce 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 20
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. z uwagi na negatywny wpływ kryzysu, 
przejawiający się w rosnących różnicach 
na poziomie lokalnym i regionalnym w 
Europie, podkreśla potrzebę silnego 
wsparcia UE na rzecz spójności; uważa, że 
europejskie projekty energetyczne 
mogłyby przyczynić się do rozwoju 
regionalnego za pomocą inwestycji w 
zdecentralizowane źródła energii, 
efektywność energetyczną i inne środki, 
które wspierają wzrost i zatrudnienie;

1. z uwagi na negatywny wpływ kryzysu 
podkreśla potrzebę silnego wsparcia UE na 
rzecz spójności; uważa, że europejskie 
projekty energetyczne mogłyby przyczynić 
się do rozwoju regionalnego za pomocą 
inwestycji w zdecentralizowane źródła 
energii, efektywność energetyczną i inne 
środki, które wspierają wzrost i 
zatrudnienie;

Or. fr

Poprawka 21
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z uwagi na negatywny wpływ kryzysu, 
przejawiający się w rosnących różnicach 
na poziomie lokalnym i regionalnym w 
Europie, podkreśla potrzebę silnego 
wsparcia UE na rzecz spójności; uważa, że 
europejskie projekty energetyczne 
mogłyby przyczynić się do rozwoju 
regionalnego za pomocą inwestycji w 
zdecentralizowane źródła energii, 
efektywność energetyczną i inne środki, 
które wspierają wzrost i zatrudnienie;

1. z uwagi na negatywny wpływ kryzysu, 
przejawiający się w rosnących różnicach 
na poziomie lokalnym i regionalnym w 
Europie, podkreśla potrzebę silnego 
wsparcia UE na rzecz spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;
uważa, że europejskie projekty 
energetyczne mogłyby przyczynić się do 
rozwoju regionalnego za pomocą 
inwestycji w zdecentralizowane źródła 
energii, efektywność energetyczną i inne 
środki, które wspierają wzrost i 
zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 22
Ana Miranda
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z uwagi na negatywny wpływ kryzysu, 
przejawiający się w rosnących różnicach 
na poziomie lokalnym i regionalnym w 
Europie, podkreśla potrzebę silnego 
wsparcia UE na rzecz spójności; uważa, że 
europejskie projekty energetyczne 
mogłyby przyczynić się do rozwoju 
regionalnego za pomocą inwestycji w 
zdecentralizowane źródła energii, 
efektywność energetyczną i inne środki, 
które wspierają wzrost i zatrudnienie;

1. z uwagi na negatywny wpływ kryzysu, 
przejawiający się w rosnących różnicach 
na poziomie lokalnym i regionalnym w 
Europie, podkreśla potrzebę silnego 
wsparcia UE na rzecz spójności; uważa, że 
europejskie projekty energetyczne 
mogłyby przyczynić się do rozwoju 
regionalnego za pomocą inwestycji w 
zdecentralizowane źródła energii, 
rozwijanie inteligentnych, lokalnych i 
regionalnych sieci transportu, 
efektywność energetyczną i inne środki, 
które wspierają wzrost i zatrudnienie;

Or. es

Poprawka 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z uwagi na negatywny wpływ kryzysu, 
przejawiający się w rosnących różnicach 
na poziomie lokalnym i regionalnym w 
Europie, podkreśla potrzebę silnego 
wsparcia UE na rzecz spójności; uważa, że 
europejskie projekty energetyczne 
mogłyby przyczynić się do rozwoju 
regionalnego za pomocą inwestycji w 
zdecentralizowane źródła energii, 
efektywność energetyczną i inne środki, 
które wspierają wzrost i zatrudnienie;

1. z uwagi na negatywny wpływ kryzysu, 
przejawiający się w rosnących różnicach 
na poziomie lokalnym i regionalnym w 
Europie, podkreśla potrzebę silnego 
wsparcia UE na rzecz spójności; uważa, że 
europejskie projekty energetyczne 
mogłyby przyczynić się do rozwoju 
regionalnego i pogłębienia współpracy 
transgranicznej za pomocą inwestycji w 
zdecentralizowane źródła energii, 
rozwijanie projektów leżących we 
wspólnym interesie, efektywność 
energetyczną i inne środki, które wspierają 
wzrost i zatrudnienie;

Or. ro
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Poprawka 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z uwagi na negatywny wpływ kryzysu, 
przejawiający się w rosnących różnicach 
na poziomie lokalnym i regionalnym w 
Europie, podkreśla potrzebę silnego 
wsparcia UE na rzecz spójności; uważa, że 
europejskie projekty energetyczne 
mogłyby przyczynić się do rozwoju 
regionalnego za pomocą inwestycji w
zdecentralizowane źródła energii, 
efektywność energetyczną i inne środki, 
które wspierają wzrost i zatrudnienie;

1. z uwagi na negatywny wpływ kryzysu, 
przejawiający się w rosnących różnicach 
na poziomie lokalnym i regionalnym w 
Europie, podkreśla potrzebę silnego 
wsparcia UE na rzecz spójności; uważa, że 
europejskie projekty energetyczne 
mogłyby przyczynić się do rozwoju 
regionalnego za pomocą inwestycji w
odnawialne źródła energii lub w źródła 
energii o niskim śladzie węglowym, 
efektywność energetyczną i inne środki, 
które wspierają trwały wzrost gospodarczy
i zatrudnienie;

Or. fr

Poprawka 25
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z uwagi na negatywny wpływ kryzysu,
przejawiający się w rosnących różnicach 
na poziomie lokalnym i regionalnym w 
Europie, podkreśla potrzebę silnego 
wsparcia UE na rzecz spójności; uważa, że 
europejskie projekty energetyczne 
mogłyby przyczynić się do rozwoju 
regionalnego za pomocą inwestycji w 
zdecentralizowane źródła energii, 
efektywność energetyczną i inne środki, 
które wspierają wzrost i zatrudnienie;

1. z powodu negatywnego wpływu
kryzysu, przejawiającego się w rosnących 
różnicach na poziomie lokalnym i 
regionalnym w Europie, podkreśla 
potrzebę silnego wsparcia UE na rzecz 
spójności; uważa, że europejskie projekty 
energetyczne mogłyby przyczynić się do 
rozwoju regionalnego za pomocą 
inwestycji w zdecentralizowane źródła 
energii, efektywność energetyczną i inne 
środki, które umożliwiają wsparcie 
wzrostu i zatrudnienia;
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Or. en

Poprawka 26
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z uwagi na negatywny wpływ kryzysu, 
przejawiający się w rosnących różnicach 
na poziomie lokalnym i regionalnym w 
Europie, podkreśla potrzebę silnego 
wsparcia UE na rzecz spójności; uważa, że 
europejskie projekty energetyczne 
mogłyby przyczynić się do rozwoju 
regionalnego za pomocą inwestycji w 
zdecentralizowane źródła energii, 
efektywność energetyczną i inne środki, 
które wspierają wzrost i zatrudnienie;

1. z uwagi na negatywny wpływ kryzysu, 
przejawiający się w rosnących różnicach 
na poziomie lokalnym i regionalnym w 
Europie, podkreśla potrzebę silnego 
wsparcia UE na rzecz spójności i uważa, że 
europejskie projekty energetyczne 
mogłyby przyczynić się do rozwoju 
regionalnego, za pomocą inwestycji w 
zdecentralizowane i odnawialne źródła 
energii, do efektywności energetycznej, 
przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy;

Or. it

Poprawka 27
Iosif Matula

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z uwagi na negatywny wpływ kryzysu, 
przejawiający się w rosnących różnicach 
na poziomie lokalnym i regionalnym w 
Europie, podkreśla potrzebę silnego 
wsparcia UE na rzecz spójności; uważa, że 
europejskie projekty energetyczne 
mogłyby przyczynić się do rozwoju 
regionalnego za pomocą inwestycji w 
zdecentralizowane źródła energii, 
efektywność energetyczną i inne środki, 
które wspierają wzrost i zatrudnienie;

1. z uwagi na negatywny wpływ kryzysu, 
przejawiający się w rosnących różnicach 
na poziomie lokalnym i regionalnym w 
Europie, podkreśla potrzebę silnego 
wsparcia UE na rzecz spójności; uważa, że 
europejskie projekty energetyczne 
mogłyby przyczynić się do rozwoju 
regionalnego oraz zwiększenia 
autonomicznego potencjału regionów w 
zakresie zarządzania zasobami 
energetycznymi za pomocą inwestycji w 
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zdecentralizowane źródła energii, 
efektywność energetyczną i inne środki, 
które wspierają wzrost i zatrudnienie;

Or. ro

Poprawka 28
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z uwagi na negatywny wpływ kryzysu, 
przejawiający się w rosnących różnicach 
na poziomie lokalnym i regionalnym w 
Europie, podkreśla potrzebę silnego 
wsparcia UE na rzecz spójności; uważa, że 
europejskie projekty energetyczne 
mogłyby przyczynić się do rozwoju 
regionalnego za pomocą inwestycji w
zdecentralizowane źródła energii, 
efektywność energetyczną i inne środki, 
które wspierają wzrost i zatrudnienie;

1. z uwagi na negatywny wpływ kryzysu, 
przejawiający się w rosnących różnicach 
na poziomie lokalnym i regionalnym w 
Europie, podkreśla potrzebę silnego 
wsparcia UE na rzecz spójności; uważa, że 
europejskie projekty energetyczne 
mogłyby przyczynić się do rozwoju 
regionalnego za pomocą inwestycji w
odnawialne źródła energii, efektywność 
energetyczną i inne środki, które wspierają 
wzrost i miejsca pracy;

Or. en

Poprawka 29
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla jednak, że programy polityki 
spójności nie powinny być postrzegane 
jako programy zastępujące właściwe 
finansowanie inicjatyw w dziedzinie 
europejskiej polityki energetycznej; 
zwraca uwagę, że polityka spójności może
wspierać działania, takie jak środki 
efektywności energetycznej, jako 

skreślony
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dodatkowe źródło finansowania, ale 
jedynie wtedy, gdy te programy propagują 
cele polityki spójności;

Or. en

Poprawka 30
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla jednak, że programy polityki 
spójności nie powinny być postrzegane 
jako programy zastępujące właściwe 
finansowanie inicjatyw w dziedzinie 
europejskiej polityki energetycznej; zwraca 
uwagę, że polityka spójności może 
wspierać działania, takie jak środki 
efektywności energetycznej, jako 
dodatkowe źródło finansowania, ale 
jedynie wtedy, gdy te programy propagują 
cele polityki spójności;

2. podkreśla jednak, że programy polityki 
spójności nie powinny być postrzegane 
jako programy zastępujące właściwe 
finansowanie inicjatyw w dziedzinie 
europejskiej polityki energetycznej lub 
krajowe systemy wspierania odnawialnych 
źródeł energii; zwraca uwagę, że polityka 
spójności może wspierać działania, takie 
jak środki efektywności energetycznej, 
jako dodatkowe źródło finansowania, ale 
jedynie wtedy, gdy te programy propagują 
cele polityki spójności;

Or. en

Poprawka 31
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla jednak, że programy polityki 
spójności nie powinny być postrzegane 
jako programy zastępujące właściwe 
finansowanie inicjatyw w dziedzinie 
europejskiej polityki energetycznej; zwraca 
uwagę, że polityka spójności może 
wspierać działania, takie jak środki 

2. podkreśla jednak, że programy polityki 
spójności nie powinny być postrzegane 
jako programy zastępujące właściwe 
finansowanie inicjatyw w dziedzinie 
europejskiej polityki energetycznej; zwraca 
uwagę, że polityka spójności może 
wspierać działania, takie jak środki 
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efektywności energetycznej, jako 
dodatkowe źródło finansowania, ale 
jedynie wtedy, gdy te programy propagują 
cele polityki spójności;

efektywności energetycznej lub środki z 
zakresu możliwości transgranicznego 
przekazywania energii, jako dodatkowe 
źródło finansowania, ale jedynie wtedy, 
gdy te programy propagują cele polityki 
spójności;

Or. en

Poprawka 32
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla jednak, że programy polityki 
spójności nie powinny być postrzegane 
jako programy zastępujące właściwe 
finansowanie inicjatyw w dziedzinie 
europejskiej polityki energetycznej; zwraca 
uwagę, że polityka spójności może 
wspierać działania, takie jak środki 
efektywności energetycznej, jako 
dodatkowe źródło finansowania, ale 
jedynie wtedy, gdy te programy propagują 
cele polityki spójności;

2. podkreśla jednak, że programy polityki 
spójności nie powinny być postrzegane 
jako programy zastępujące właściwe 
finansowanie inicjatyw w dziedzinie 
europejskiej polityki energetycznej; zwraca 
uwagę, że polityka spójności może 
wspierać działania w dziedzinie energii 
jako dodatkowe źródło finansowania, jeżeli
programy te propagują cele polityki 
spójności;

Or. it

Poprawka 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla jednak, że programy polityki 
spójności nie powinny być postrzegane 
jako programy zastępujące właściwe 
finansowanie inicjatyw w dziedzinie 
europejskiej polityki energetycznej; zwraca 

2. podkreśla jednak, że programy polityki 
spójności powinny być uzupełnieniem 
finansowania inicjatyw w dziedzinie 
europejskiej polityki energetycznej;
popiera propozycję Komisji polegającą na 
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uwagę, że polityka spójności może 
wspierać działania, takie jak środki
efektywności energetycznej, jako 
dodatkowe źródło finansowania, ale 
jedynie wtedy, gdy te programy propagują 
cele polityki spójności;

skupieniu części finansowania w ramach 
polityki spójności na działaniach 
mających na celu przejście ku gospodarce 
niskoemisyjnej we wszystkich sektorach –
a zwłaszcza na promowaniu efektywności 
energetycznej – które to działania 
przyczyniłyby się do realizacji celów
polityki spójności;

Or. fr

Poprawka 34
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że regiony europejskie powinny 
móc koncentrować się na tych źródłach 
energii, które najlepiej odpowiadają 
warunkom lokalnym, oraz że UE powinna 
zacząć mierzyć cele europejskiej polityki 
energetycznej w skali ogólnounijnej;

3. uważa, że regiony europejskie powinny 
móc koncentrować się na tych źródłach 
energii, które najlepiej odpowiadają 
warunkom lokalnym, oraz że UE powinna 
zacząć mierzyć cele europejskiej polityki 
energetycznej w skali ogólnounijnej; 
wzywa do zwiększenia wydajności w 
wykorzystywaniu odnawialnych źródeł 
energii w obrębie UE przez dążenie do 
stworzenia ogólnounijnego systemu 
zachęt w odniesieniu do odnawialnych 
źródeł energii, co umożliwi stosowanie 
określonych rodzajów energii odnawialnej 
w tych regionach UE, gdzie są one 
najwydajniejsze, co wiąże się z niższymi 
kosztami ich promowania 
i efektywniejszym przydziałem środków 
finansowych; 

Or. en

Poprawka 35
Hans-Peter Martin
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że regiony europejskie powinny 
móc koncentrować się na tych źródłach 
energii, które najlepiej odpowiadają 
warunkom lokalnym, oraz że UE powinna 
zacząć mierzyć cele europejskiej polityki 
energetycznej w skali ogólnounijnej;

3. uważa, że regiony europejskie powinny 
móc koncentrować się na tych źródłach 
energii, które najlepiej odpowiadają 
warunkom lokalnym, oraz że UE powinna 
zacząć mierzyć cele europejskiej polityki 
energetycznej w skali ogólnounijnej; 
podkreśla, że wszystkie regiony powinny 
dążyć do priorytetowego traktowania 
odnawialnych źródeł energii;

Or. de

Poprawka 36
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że regiony europejskie powinny 
móc koncentrować się na tych źródłach 
energii, które najlepiej odpowiadają 
warunkom lokalnym, oraz że UE powinna 
zacząć mierzyć cele europejskiej polityki 
energetycznej w skali ogólnounijnej;

3. uważa, że regiony europejskie powinny 
wspierać inteligentny, zrównoważony i 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
wzrost, który uwzględnia cechy 
charakterystyczne i warunki lokalne, oraz 
że UE powinna zacząć mierzyć cele 
europejskiej polityki energetycznej w skali 
ogólnounijnej;

Or. es

Poprawka 37
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że regiony europejskie powinny 
móc koncentrować się na tych źródłach 
energii, które najlepiej odpowiadają 
warunkom lokalnym, oraz że UE powinna 
zacząć mierzyć cele europejskiej polityki 
energetycznej w skali ogólnounijnej;

3. uważa, że regiony europejskie powinny 
móc koncentrować się na tych źródłach 
energii, które najlepiej odpowiadają 
warunkom lokalnym przy poszanowaniu 
zasobów występujących na danym terenie, 
oraz że UE powinna zacząć mierzyć cele 
europejskiej polityki energetycznej w skali 
ogólnounijnej;

Or. it

Poprawka 38
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że regiony europejskie powinny
móc koncentrować się na tych źródłach 
energii, które najlepiej odpowiadają 
warunkom lokalnym, oraz że UE powinna 
zacząć mierzyć cele europejskiej polityki 
energetycznej w skali ogólnounijnej;

3. uważa, że regiony europejskie powinny
mieć wystarczającą swobodę 
koncentrowania się na tych źródłach 
energii, które najlepiej odpowiadają 
warunkom lokalnym, aby zrealizować cele
wyznaczone na 2020 r. i zapewnić do 
2050 r. zrównoważoną i czystą gospodarkę 
opartą na odnawialnych źródłach energii;

Or. en

Poprawka 39
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że regiony europejskie powinny 
móc koncentrować się na tych źródłach 
energii, które najlepiej odpowiadają 

3. uważa, że regiony europejskie powinny 
móc koncentrować się na tych źródłach 
energii, które najlepiej odpowiadają 
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warunkom lokalnym, oraz że UE powinna 
zacząć mierzyć cele europejskiej polityki 
energetycznej w skali ogólnounijnej;

warunkom lokalnym, oraz że UE powinna 
zacząć realizować cele europejskiej 
polityki energetycznej w skali 
ogólnounijnej;

Or. en

Poprawka 40
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że regiony europejskie powinny 
móc koncentrować się na tych źródłach 
energii, które najlepiej odpowiadają 
warunkom lokalnym, oraz że UE powinna 
zacząć mierzyć cele europejskiej polityki 
energetycznej w skali ogólnounijnej;

3. uważa, że regiony europejskie powinny 
móc koncentrować się na tych trwałych
źródłach energii, które najlepiej 
odpowiadają warunkom lokalnym, oraz że 
UE powinna zacząć mierzyć cele 
europejskiej polityki energetycznej w skali 
ogólnounijnej;

Or. fr

Poprawka 41
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że regiony europejskie powinny
móc koncentrować się na tych źródłach 
energii, które najlepiej odpowiadają 
warunkom lokalnym, oraz że UE powinna 
zacząć mierzyć cele europejskiej polityki 
energetycznej w skali ogólnounijnej;

3. uważa, że regiony europejskie powinny
mieć wystarczającą swobodę 
koncentrowania się na tych źródłach 
energii, które najlepiej odpowiadają 
warunkom lokalnym, aby zrealizować cele 
wyznaczone na 2020 r. i zapewnić do 
2050 r. zrównoważoną i czystą gospodarkę 
opartą na odnawialnych źródłach energii; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego określającego 
politykę w zakresie klimatu i energii na 
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okres po 2020 r., tak aby zapewnić 
inwestorom i innowatorom długotrwałe 
bezpieczeństwo; apeluje o to, by 
zmieniony pakiet dotyczący klimatu i 
energii zawierał wiążące cele zakładające 
uzyskiwanie w 2030 r. 45% energii ze 
źródeł odnawialnych oraz dodatkowe 
orientacyjne cele na lata 2040 i 2050;

Or. en

Poprawka 42
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że regiony europejskie powinny
móc koncentrować się na tych źródłach 
energii, które najlepiej odpowiadają 
warunkom lokalnym, oraz że UE powinna 
zacząć mierzyć cele europejskiej polityki 
energetycznej w skali ogólnounijnej;

3. uważa, że regiony europejskie powinny 
koncentrować się głównie na
odnawialnych źródłach energii, które 
najlepiej odpowiadają warunkom lokalnym
i regionalnym, oraz że UE powinna zacząć 
mierzyć cele europejskiej polityki 
energetycznej w skali ogólnounijnej;

Or. en

Poprawka 43
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3 a. zaleca, by wziąć pod uwagę fakt, że 
europejskie rynki energii są 
zorganizowane w ugrupowania 
regionalne, i uważa, że należy w dalszym 
ciągu poświęcać dużo uwagi specyfice 
rynków krajowych i regionalnych, aby 
zapewnić właściwe stosowanie przepisów 
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ustawodawczych;

Or. ro

Poprawka 44
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3 b. uważa, że Unia Europejska powinna 
podjąć jak najszybciej działania w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa energii w 
przyszłości oraz ochrony własnych 
interesów w tej dziedzinie; dlatego też 
powinna ona wywierać dodatkowe naciski 
na przedstawicieli lokalnych i 
regionalnych, aby przestrzegali oni 
wytycznych wyznaczonych przez UE; 
uważa, że jednocześnie należy im udzielić 
znacznego wsparcia finansowego na 
opracowanie projektów;

Or. ro

Poprawka 45
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że ze względu na cele UE w 
zakresie zmiany klimatu rozwój cen 
energii może sprawić, że mieszkańcy 
słabiej rozwiniętych regionów UE znajdą 
się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
zwraca się zatem o uwzględnienie tej 
kwestii podczas planowania polityki 
spójności;

skreślony
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Or. en

Poprawka 46
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że ze względu na cele UE w 
zakresie zmiany klimatu rozwój cen 
energii może sprawić, że mieszkańcy 
słabiej rozwiniętych regionów UE znajdą
się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
zwraca się zatem o uwzględnienie tej 
kwestii podczas planowania polityki 
spójności;

4. podkreśla, że ze względu na negatywne 
skutki zmiany klimatu mieszkańcy słabiej 
rozwiniętych regionów mogą znaleźć się w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji; zwraca 
się zatem o uwzględnienie tej kwestii 
podczas planowania polityki energetycznej 
i spójności;

Or. en

Poprawka 47
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że ze względu na cele UE w 
zakresie zmiany klimatu rozwój cen energii 
może sprawić, że mieszkańcy słabiej 
rozwiniętych regionów UE znajdą się w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji; zwraca 
się zatem o uwzględnienie tej kwestii 
podczas planowania polityki spójności;

4. podkreśla, że ze względu na cele UE w 
zakresie zmiany klimatu rozwój cen energii 
może sprawić, że mieszkańcy słabiej 
rozwiniętych regionów UE znajdą się w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji; zwraca 
się zatem o uwzględnienie tej kwestii 
podczas planowania polityki spójności, a 
także wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia dodatkowych działań z myślą o 
ograniczeniu wpływu na społeczeństwo 
Unii, a zwłaszcza na chronionych 
konsumentów;

Or. en
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Poprawka 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że ze względu na cele UE w 
zakresie zmiany klimatu rozwój cen energii 
może sprawić, że mieszkańcy słabiej 
rozwiniętych regionów UE znajdą się w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji; zwraca 
się zatem o uwzględnienie tej kwestii 
podczas planowania polityki spójności;

4. podkreśla, że ze względu na cele UE w 
zakresie zmiany klimatu rozwój cen energii 
może sprawić, że mieszkańcy regionów 
UE znajdą się w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji; zwraca się zatem o uwzględnienie 
tej kwestii podczas planowania polityki 
spójności;

Or. fr

Poprawka 49
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4 a. sugeruje przyjęcie dwutorowej 
strategii rozwoju przyszłościowej 
infrastruktury energetycznej w Europie, 
polegającej na jednoczesnej budowie 
transeuropejskich sieci przesyłu energii 
oraz wspieraniu komplementarnej 
generacji na mniejszą skalę w warunkach 
lokalnych;

Or. pl

Poprawka 50
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że jakiekolwiek przyszłe 
dążenia w zakresie energii powinny 
opierać się na sprawiedliwym podziale 
obciążeń pomiędzy regionami 
europejskimi i umożliwiać im przyszły
rozwój; zdecydowanie uważa zatem, że 
wszelkie wieloletnie przydziały finansowe 
winny uwzględniać nie tylko ogólne cele 
dla całej Europy, ale również zdolności 
instytucjonalne regionów w UE;

5. podkreśla, że jakiekolwiek przyszłe 
dążenia w zakresie energii powinny 
opierać się na sprawiedliwym podziale 
obciążeń pomiędzy regionami 
europejskimi i umożliwiać im przyszły 
rozwój; zdecydowanie uważa zatem, że 
wszelkie wieloletnie przydziały finansowe 
winny uwzględniać nie tylko ogólne cele 
dla całej Europy, ale również zdolności 
instytucjonalne regionów w UE, które 
należy zwiększyć;

Or. en

Poprawka 51
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że jakiekolwiek przyszłe 
dążenia w zakresie energii powinny 
opierać się na sprawiedliwym podziale 
obciążeń pomiędzy regionami 
europejskimi i umożliwiać im przyszły 
rozwój; zdecydowanie uważa zatem, że 
wszelkie wieloletnie przydziały finansowe 
winny uwzględniać nie tylko ogólne cele 
dla całej Europy, ale również zdolności 
instytucjonalne regionów w UE;

5. podkreśla, że cele strategii „UE 2020” i
przyszłe dążenia w zakresie energii po 
2020 r. powinny opierać się na 
sprawiedliwym podziale obciążeń 
pomiędzy regionami europejskimi;

Or. en

Poprawka 52
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że jakiekolwiek przyszłe 
dążenia w zakresie energii powinny 
opierać się na sprawiedliwym podziale 
obciążeń pomiędzy regionami 
europejskimi i umożliwiać im przyszły 
rozwój; zdecydowanie uważa zatem, że 
wszelkie wieloletnie przydziały finansowe 
winny uwzględniać nie tylko ogólne cele 
dla całej Europy, ale również zdolności 
instytucjonalne regionów w UE;

5. podkreśla, że obecne cele dotyczące 
klimatu i energii, jak również przyszłe 
dążenia po 2020 r. powinny opierać się na 
sprawiedliwym podziale obciążeń 
pomiędzy regionami europejskimi i 
umożliwiać im przyszły rozwój;
zdecydowanie uważa zatem, że wszelkie 
wieloletnie przydziały finansowe winny 
uwzględniać nie tylko ogólne cele dla całej 
Europy, ale również zdolności 
instytucjonalne regionów w UE;

Or. en

Poprawka 53
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. w odniesieniu do projektów 
energetycznych na wielką skalę zwraca 
uwagę na ewentualne braki w zakresie 
możliwości różnych władz regionalnych i 
lokalnych, mogące w poważny sposób 
zaszkodzić wdrożeniu projektów; uważa 
zatem nie tylko, że JESSICA, ELENA i 
IEE-MLEI powinny zostać wzmocnione, 
ale również że do 2018 r. wszelkie 
przydziały energii w ramach polityki 
spójności powinny zostać poddane 
przeglądowi pod względem ich stopnia 
absorpcji;

6. w odniesieniu do projektów 
energetycznych na wielką skalę zwraca 
uwagę na ewentualne braki w zakresie 
możliwości różnych władz regionalnych i 
lokalnych, mogące w poważny sposób 
zaszkodzić wdrożeniu projektów; uważa 
zatem nie tylko, że JESSICA, ELENA i 
IEE-MLEI powinny zostać wzmocnione, 
ale również że do 2018 r. wszelkie 
przydziały środków na tematyczną 
koncentrację gospodarki niskoemisyjnej w 
ramach polityki spójności powinny zostać 
poddane przeglądowi pod względem ich 
stopnia absorpcji oraz że należy je w razie 
konieczności dostosować najpóźniej w 
ramach ewentualnego ogólnego przeglądu 
WRF;

Or. en
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Poprawka 54
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. w odniesieniu do projektów 
energetycznych na wielką skalę zwraca 
uwagę na ewentualne braki w zakresie 
możliwości różnych władz regionalnych i 
lokalnych, mogące w poważny sposób 
zaszkodzić wdrożeniu projektów; uważa 
zatem nie tylko, że JESSICA, ELENA i 
IEE-MLEI powinny zostać wzmocnione, 
ale również że do 2018 r. wszelkie 
przydziały energii w ramach polityki 
spójności powinny zostać poddane 
przeglądowi pod względem ich stopnia 
absorpcji;

6. w odniesieniu do projektów 
energetycznych na wielką skalę zwraca 
uwagę na ewentualne braki w zakresie 
możliwości różnych władz regionalnych i 
lokalnych, mogące w poważny sposób 
zaszkodzić wdrożeniu projektów; uważa 
zatem nie tylko, że JESSICA, ELENA i 
IEE-MLEI powinny zostać wzmocnione, 
ale również że należy przewidzieć inne 
programy wspierające;

Or. en

Poprawka 55
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. w odniesieniu do projektów 
energetycznych na wielką skalę zwraca 
uwagę na ewentualne braki w zakresie 
możliwości różnych władz regionalnych i 
lokalnych, mogące w poważny sposób 
zaszkodzić wdrożeniu projektów; uważa 
zatem nie tylko, że JESSICA, ELENA i 
IEE-MLEI powinny zostać wzmocnione, 
ale również że do 2018 r. wszelkie 
przydziały energii w ramach polityki 
spójności powinny zostać poddane 
przeglądowi pod względem ich stopnia 
absorpcji;

6. w odniesieniu do projektów 
energetycznych na wielką skalę zwraca 
uwagę na ewentualne braki w zakresie 
możliwości różnych władz regionalnych i 
lokalnych, mogące w poważny sposób 
zaszkodzić wdrożeniu projektów; uważa 
zatem, że JESSICA, ELENA i IEE-MLEI 
powinny zostać wzmocnione;
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Or. it

Poprawka 56
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wprawdzie popiera nowe instrumenty 
finansowe na rzecz projektów 
energetycznych, podkreśla jednak, że 
powinny one mieć charakter dodatkowy w 
stosunku do bezpośrednich grantów i 
współfinansowania projektów 
energetycznych, a nie je zastępować;
zwraca uwagę państw członkowskich i 
Komisji na fakt, że pojedyncze osoby, 
małe i średnie miejscowości oraz 
wspólnoty wiejskie powinny kwalifikować 
się do bezpośredniej pomocy finansowej na 
rzecz efektywności energetycznej i 
projektów modernizacji, ponieważ 
możliwe jest, że brak im zdolności 
administracyjnych do pełnego 
wykorzystania innych instrumentów 
finansowych;

7. wprawdzie popiera nowe instrumenty 
finansowe (pożyczki, gwarancje kredytowe 
i kapitał własny), podkreśla jednak, że 
powinny one mieć charakter dodatkowy w 
stosunku do bezpośrednich grantów i 
współfinansowania projektów 
energetycznych, a nie je zastępować;
zwraca uwagę państw członkowskich i 
Komisji na fakt, że pojedyncze osoby, 
małe i średnie miejscowości oraz 
wspólnoty wiejskie powinny kwalifikować 
się do bezpośredniej pomocy finansowej na 
rzecz efektywności energetycznej i 
projektów modernizacji, ponieważ 
możliwe jest, że brak im niezbędnych
zdolności administracyjnych do pełnego 
wykorzystania innych instrumentów 
finansowych;

Or. en

Poprawka 57
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wprawdzie popiera nowe instrumenty 
finansowe na rzecz projektów 
energetycznych, podkreśla jednak, że 
powinny one mieć charakter dodatkowy w 
stosunku do bezpośrednich grantów i 

7. zwraca uwagę państw członkowskich i 
Komisji na fakt, że pojedyncze osoby, 
małe i średnie miejscowości oraz 
wspólnoty wiejskie powinny kwalifikować 
się do bezpośredniej pomocy finansowej na 
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współfinansowania projektów 
energetycznych, a nie je zastępować; 
zwraca uwagę państw członkowskich i 
Komisji na fakt, że pojedyncze osoby, 
małe i średnie miejscowości oraz 
wspólnoty wiejskie powinny kwalifikować 
się do bezpośredniej pomocy finansowej na 
rzecz efektywności energetycznej i 
projektów modernizacji, ponieważ 
możliwe jest, że brak im zdolności 
administracyjnych do pełnego 
wykorzystania innych instrumentów 
finansowych;

rzecz efektywności energetycznej i 
projektów modernizacji, ponieważ 
możliwe jest, że brak im zdolności 
administracyjnych do pełnego 
wykorzystania innych instrumentów 
finansowych;

Or. en

Poprawka 58
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wprawdzie popiera nowe instrumenty 
finansowe na rzecz projektów 
energetycznych, podkreśla jednak, że 
powinny one mieć charakter dodatkowy w 
stosunku do bezpośrednich grantów i 
współfinansowania projektów 
energetycznych, a nie je zastępować; 
zwraca uwagę państw członkowskich i 
Komisji na fakt, że pojedyncze osoby, 
małe i średnie miejscowości oraz 
wspólnoty wiejskie powinny kwalifikować 
się do bezpośredniej pomocy finansowej na 
rzecz efektywności energetycznej i 
projektów modernizacji, ponieważ 
możliwe jest, że brak im zdolności 
administracyjnych do pełnego 
wykorzystania innych instrumentów 
finansowych;

7. wprawdzie popiera nowe instrumenty 
finansowe na rzecz projektów 
energetycznych, podkreśla jednak, że 
powinny one mieć charakter dodatkowy w 
stosunku do bezpośrednich grantów i 
współfinansowania projektów 
energetycznych, a nie je zastępować; 
zwraca uwagę państw członkowskich i 
Komisji na fakt, że pojedyncze osoby, 
małe i średnie miejscowości oraz 
wspólnoty wiejskie powinny kwalifikować 
się do bezpośredniej pomocy finansowej na 
rzecz efektywności energetycznej i 
projektów modernizacji, a także ochrony 
międzyregionalnej i transgranicznej, 
ponieważ możliwe jest, że brak im 
zdolności administracyjnych do pełnego 
wykorzystania innych instrumentów 
finansowych;

Or. ro
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Poprawka 59
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wprawdzie popiera nowe instrumenty 
finansowe na rzecz projektów 
energetycznych, podkreśla jednak, że 
powinny one mieć charakter dodatkowy w 
stosunku do bezpośrednich grantów i 
współfinansowania projektów 
energetycznych, a nie je zastępować;
zwraca uwagę państw członkowskich i 
Komisji na fakt, że pojedyncze osoby, 
małe i średnie miejscowości oraz 
wspólnoty wiejskie powinny kwalifikować 
się do bezpośredniej pomocy finansowej na 
rzecz efektywności energetycznej i 
projektów modernizacji, ponieważ 
możliwe jest, że brak im zdolności 
administracyjnych do pełnego 
wykorzystania innych instrumentów 
finansowych;

7. wprawdzie popiera nowe instrumenty 
finansowe na rzecz projektów 
energetycznych, podkreśla jednak, że 
powinny one mieć charakter dodatkowy w 
stosunku do bezpośrednich grantów i 
współfinansowania projektów 
energetycznych, a nie je zastępować;
zwraca uwagę państw członkowskich i 
Komisji na fakt, że pojedyncze osoby, 
małe i średnie miejscowości oraz 
wspólnoty wiejskie powinny kwalifikować 
się do bezpośredniej pomocy finansowej na 
rzecz efektywności energetycznej, 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii i projektów modernizacji, 
ponieważ możliwe jest, że brak im 
zdolności administracyjnych do pełnego 
wykorzystania innych instrumentów 
finansowych;

Or. en

Poprawka 60
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wprawdzie popiera nowe instrumenty 
finansowe na rzecz projektów 
energetycznych, podkreśla jednak, że 
powinny one mieć charakter dodatkowy w 
stosunku do bezpośrednich grantów i 
współfinansowania projektów 

7. wprawdzie popiera nowe instrumenty 
finansowe na rzecz projektów 
energetycznych, podkreśla jednak, że 
powinny one mieć charakter dodatkowy w 
stosunku do bezpośrednich grantów i 
współfinansowania projektów 
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energetycznych, a nie je zastępować; 
zwraca uwagę państw członkowskich i 
Komisji na fakt, że pojedyncze osoby, 
małe i średnie miejscowości oraz 
wspólnoty wiejskie powinny kwalifikować 
się do bezpośredniej pomocy finansowej
na rzecz efektywności energetycznej i 
projektów modernizacji, ponieważ 
możliwe jest, że brak im zdolności 
administracyjnych do pełnego 
wykorzystania innych instrumentów 
finansowych;

energetycznych, a nie zastępować je; 
zwraca uwagę państw członkowskich i 
Komisji na fakt, że pojedyncze osoby, 
małe i średnie miejscowości oraz 
wspólnoty wiejskie powinny być w stanie 
otrzymywać pomoc finansową na rzecz 
efektywności energetycznej i projektów 
modernizacji, uważa, że konieczne jest 
zatem wspieranie ich, ponieważ możliwe 
jest, że brak im zdolności 
administracyjnych do pełnego 
wykorzystania innych instrumentów 
finansowych;

Or. it

Poprawka 61
Iosif Matula

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wprawdzie popiera nowe instrumenty 
finansowe na rzecz projektów 
energetycznych, podkreśla jednak, że 
powinny one mieć charakter dodatkowy w 
stosunku do bezpośrednich grantów i 
współfinansowania projektów 
energetycznych, a nie je zastępować; 
zwraca uwagę państw członkowskich i 
Komisji na fakt, że pojedyncze osoby, 
małe i średnie miejscowości oraz 
wspólnoty wiejskie powinny kwalifikować 
się do bezpośredniej pomocy finansowej na 
rzecz efektywności energetycznej i 
projektów modernizacji, ponieważ 
możliwe jest, że brak im zdolności 
administracyjnych do pełnego 
wykorzystania innych instrumentów 
finansowych;

7. wprawdzie popiera nowe instrumenty 
finansowe na rzecz projektów 
energetycznych, podkreśla jednak, że 
powinny one mieć charakter dodatkowy w 
stosunku do bezpośrednich grantów i 
współfinansowania projektów 
energetycznych, a nie je zastępować; 
zwraca uwagę państw członkowskich i 
Komisji na fakt, że pojedyncze osoby, 
małe i średnie miejscowości oraz 
wspólnoty wiejskie powinny kwalifikować 
się do bezpośredniej pomocy finansowej na 
rzecz efektywności energetycznej i 
projektów modernizacji, ponieważ 
możliwe jest, że brak im zdolności 
administracyjnych do pełnego 
wykorzystania innych instrumentów 
finansowych; w związku z powyższym 
wskazuje Komisji na konieczność 
opracowania strategii na rzecz 
efektywności energetycznej z myślą o 
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małych miejscowościach;

Or. ro

Poprawka 62
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. jest zdania, że należy wspierać 
inicjatywy promujące lokalne i regionalne 
zdolności w zakresie oszczędności energii, 
między innymi dzięki inwestycjom z tytułu 
EFRR i EFS;

Or. en

Poprawka 63
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Umowy o partnerstwie Współpraca z państwami członkowskimi i 
regionami

Or. en

Poprawka 64
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Umowy o partnerstwie (Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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Or. en

Poprawka 65
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że dla prawidłowego 
wdrożenia projektów należy zasięgać 
opinii władz lokalnych i regionalnych na 
temat umów o partnerstwie, tak aby 
naprawdę miały one możliwość wpływu na 
cele projektów, przeznaczenie wydatków i 
ich wdrożenie;

8. zauważa, że dla prawidłowego 
wdrożenia projektów należy zasięgać 
opinii władz lokalnych i regionalnych na 
temat umów o partnerstwie;

Or. fr

Poprawka 66
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że dla prawidłowego 
wdrożenia projektów należy zasięgać
opinii władz lokalnych i regionalnych na 
temat umów o partnerstwie, tak aby 
naprawdę miały one możliwość wpływu na 
cele projektów, przeznaczenie wydatków i 
ich wdrożenie;

8. zauważa, że dla prawidłowego 
wdrożenia projektów należy zasięgać 
opinii władz lokalnych i regionalnych na 
temat umów o partnerstwie, tak aby 
naprawdę miały one możliwość wpływu na 
cele projektów, przeznaczenie wydatków i 
ich wdrożenie; popiera zatem 
wielopoziomowe zarządzanie i 
zdecentralizowane podejście do polityki 
energetycznej i efektywności 
energetycznej, łącznie z Porozumieniem 
Burmistrzów i rozwojem inicjatywy 
„Inteligentne Miasta”;

Or. en
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Poprawka 67
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że dla prawidłowego 
wdrożenia projektów należy zasięgać 
opinii władz lokalnych i regionalnych na 
temat umów o partnerstwie, tak aby 
naprawdę miały one możliwość wpływu na 
cele projektów, przeznaczenie wydatków i 
ich wdrożenie;

8. zauważa, że dla prawidłowego 
wdrożenia projektów należy zasięgać 
opinii władz lokalnych i regionalnych na 
temat umów o partnerstwie, tak aby 
naprawdę miały one możliwość wpływu na 
cele projektów, przeznaczenie wydatków i 
ich wdrożenie; w związku z tym apeluje o 
wzmocnienie zasady partnerstwa;

Or. en

Poprawka 68
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że dla prawidłowego 
wdrożenia projektów należy zasięgać 
opinii władz lokalnych i regionalnych na 
temat umów o partnerstwie, tak aby 
naprawdę miały one możliwość wpływu na 
cele projektów, przeznaczenie wydatków i 
ich wdrożenie;

8. zauważa, że dla prawidłowego 
wdrożenia projektów należy zasięgać 
opinii władz lokalnych i regionalnych na 
temat umów o partnerstwie, tak aby 
naprawdę miały one możliwość wpływu na 
cele projektów, przeznaczenie wydatków i 
ich wdrożenie; należy także propagować 
najlepsze rozwiązania na szczeblu 
regionalnym i lokalnym za pośrednictwem 
kampanii informacyjnych;

Or. ro

Poprawka 69
Lena Kolarska-Bobińska
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że ustalenia dotyczące 
finansowania polityki spójności powinny 
gwarantować pełne uwzględnienie kwestii 
rozbieżnych gospodarczych, społecznych i 
terytorialnych właściwości regionów;

9. zwraca uwagę, że ustalenia dotyczące 
finansowania polityki spójności powinny 
gwarantować pełne uwzględnienie kwestii 
rozbieżnych gospodarczych, społecznych i 
terytorialnych właściwości regionów; w 
tym względzie podkreśla rolę regionów 
położonych przy zewnętrznych granicach 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 70
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że choć wspólne ramy 
strategiczne zapewniają ogólne 
przeznaczenie, szczegółowe zakresy i inne 
cele tematyczne, środki te należy stosować 
w sposób elastyczny w ramach umów o 
partnerstwie, aby pozwolić państwom 
członkowskim na podążanie własnymi 
krajowymi drogami ku realizacji celów 
2020;

10. uważa, że choć obecne wnioski w 
sprawie następnego wieloletniego okresu 
programowania finansowego zapewniają 
ogólne przeznaczenie, szczegółowe 
zakresy i inne cele tematyczne, środki te 
należy stosować w sposób elastyczny w 
ramach umów o partnerstwie, aby 
pozwolić państwom członkowskim na 
podążanie własnymi krajowymi drogami 
ku realizacji celów 2020;

Or. en

Poprawka 71
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że choć wspólne ramy 
strategiczne zapewniają ogólne 
przeznaczenie, szczegółowe zakresy i inne 
cele tematyczne, środki te należy stosować 
w sposób elastyczny w ramach umów o 
partnerstwie, aby pozwolić państwom 
członkowskim na podążanie własnymi 
krajowymi drogami ku realizacji celów 
2020;

10. uważa, że choć wspólne ramy 
strategiczne zapewniają ogólne 
przeznaczenie, szczegółowe zakresy i inne 
cele tematyczne, środki te należy stosować 
w sposób elastyczny w ramach umów o 
partnerstwie, aby pozwolić państwom 
członkowskim na podążanie własnymi 
krajowymi drogami ku realizacji celów 
2020 i polityki spójności;

Or. it

Poprawka 72
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że choć wspólne ramy 
strategiczne zapewniają ogólne 
przeznaczenie, szczegółowe zakresy i inne 
cele tematyczne, środki te należy stosować 
w sposób elastyczny w ramach umów o 
partnerstwie, aby pozwolić państwom 
członkowskim na podążanie własnymi 
krajowymi drogami ku realizacji celów 
2020;

10. uważa, że choć rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów zapewnia
ogólne przeznaczenie, szczegółowe 
zakresy i inne cele tematyczne, środki te 
należy stosować w sposób elastyczny w 
ramach umów o partnerstwie, aby 
pozwolić regionom na podążanie
najskuteczniejszymi drogami ku realizacji 
celów 2020;

Or. en

Poprawka 73
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę na potrzebę stosowania skreślony
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jak najszerszych punktów odniesienia i 
definicji w projektach energetycznych 
zgłaszanych do finansowania w ramach 
polityki spójności;

Or. en

Poprawka 74
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę na potrzebę stosowania 
jak najszerszych punktów odniesienia i 
definicji w projektach energetycznych 
zgłaszanych do finansowania w ramach 
polityki spójności;

11. zwraca uwagę na potrzebę stosowania 
jak najszerszych kryteriów oceny celów w 
projektach energetycznych zgłaszanych do 
finansowania w ramach polityki spójności;

Or. it

Poprawka 75
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę na potrzebę stosowania 
jak najszerszych punktów odniesienia i 
definicji w projektach energetycznych 
zgłaszanych do finansowania w ramach 
polityki spójności;

11. zwraca uwagę na potrzebę stosowania 
jak najszerszych punktów odniesienia i 
definicji w projektach energetycznych 
zgłaszanych do finansowania w ramach 
polityki spójności; odnotowuje zwłaszcza, 
że różne warunki geograficzne 
uniemożliwiają zastosowanie do 
wszystkich regionów jednolitej polityki 
energetycznej;

Or. en
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Poprawka 76
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów zależy od 
paliw kopalnych; uważa zatem, że należy 
dopuścić nie tylko niskowęglowe, ale 
wszystkie niskoemisyjne źródła energii, 
takie jak gaz łupkowy, w tym te 
o przejściowym charakterze;

skreślony

Or. de

Poprawka 77
Ana Miranda

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów zależy od 
paliw kopalnych; uważa zatem, że należy 
dopuścić nie tylko niskowęglowe, ale 
wszystkie niskoemisyjne źródła energii, 
takie jak gaz łupkowy, w tym te o 
przejściowym charakterze;

skreślony

Or. es

Poprawka 78
Lena Kolarska-Bobińska
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów zależy od 
paliw kopalnych; uważa zatem, że należy 
dopuścić nie tylko niskowęglowe, ale 
wszystkie niskoemisyjne źródła energii, 
takie jak gaz łupkowy, w tym te o 
przejściowym charakterze;

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów zależy od 
paliw kopalnych; uważa zatem, że należy 
dopuścić nie tylko niskowęglowe, ale 
wszystkie niskoemisyjne źródła energii, 
takie jak gaz łupkowy, w tym te o 
przejściowym charakterze; podkreśla, że 
poszukiwanie gazu łupkowego zapewni 
niektórym regionom nie tylko 
bezpieczeństwo energetyczne, ale również 
źródło rozwoju regionalnego, czego w 
dobie kryzysu w Europie potrzebujemy 
nawet bardziej; zwraca również uwagę, że 
gaz łupkowy umożliwi regionom, w 
których paliwa kopalne – jak węgiel i ropa 
– stanowią główne źródło energii, 
ograniczenie emisji poprzez przestawienie 
się na gaz ziemny; podkreśla, że Europa 
powinna promować dywersyfikację źródeł 
energii i nie blokować dróg do gospodarki 
niskoemisyjnej; 

Or. en

Poprawka 79
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów zależy od 
paliw kopalnych; uważa zatem, że należy 
dopuścić nie tylko niskowęglowe, ale 
wszystkie niskoemisyjne źródła energii, 

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów zależy od 
paliw kopalnych; uważa zatem, że należy 
dopuścić nie tylko niskowęglowe, ale 
wszystkie niskoemisyjne źródła energii 
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takie jak gaz łupkowy, w tym te o 
przejściowym charakterze;

oraz odnawialne źródła energii;

Or. it

Poprawka 80
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów zależy od 
paliw kopalnych; uważa zatem, że należy 
dopuścić nie tylko niskowęglowe, ale 
wszystkie niskoemisyjne źródła energii, 
takie jak gaz łupkowy, w tym te o 
przejściowym charakterze;

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów zależy od 
paliw kopalnych; uważa zatem, że należy 
wspierać przechodzenie na niskowęglowe 
źródła energii w drodze opracowywania 
środków poprawy wydajności i 
zrównoważenia środowiskowego 
produkcji, transportu i zużycia energii i 
zachęcania do odnawialnych źródeł 
energii;

Or. es

Poprawka 81
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów zależy od 
paliw kopalnych; uważa zatem, że należy
dopuścić nie tylko niskowęglowe, ale 
wszystkie niskoemisyjne źródła energii, 
takie jak gaz łupkowy, w tym te o 

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów wciąż
zależy od paliw kopalnych; uważa zatem, 
że należy zintensyfikować działania na 
rzecz osiągnięcia gospodarki 
niskoemisyjnej;
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przejściowym charakterze;

Or. en

Poprawka 82
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów zależy od 
paliw kopalnych; uważa zatem, że należy 
dopuścić nie tylko niskowęglowe, ale 
wszystkie niskoemisyjne źródła energii,
takie jak gaz łupkowy, w tym te o 
przejściowym charakterze;

12. zauważa, że pomimo iż państwa
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów zależy od 
paliw kopalnych; uważa zatem, że należy 
dopuścić nie tylko niskowęglowe, ale 
wszystkie niskoemisyjne źródła energii, w 
tym te o przejściowym charakterze, o ile 
dowiedzie się, że przy ich pozyskiwaniu 
lub wykorzystywaniu nie występują efekty 
uboczne lub negatywne skutki dla 
terytoriów i ludności;

Or. en

Poprawka 83
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów zależy od 
paliw kopalnych; uważa zatem, że należy
dopuścić nie tylko niskowęglowe, ale 
wszystkie niskoemisyjne źródła energii,
takie jak gaz łupkowy, w tym te o 
przejściowym charakterze;

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów wciąż
zależy od paliw kopalnych; uważa zatem, 
że należy zintensyfikować starania na 
rzecz gospodarki opartej na odnawialnych 
źródłach energii, a także podkreśla, że 
należy stopniowo wycofywać dopłaty do 
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paliw kopalnych i opracować środki 
edukacyjne i inne z myślą o wspieraniu 
pracowników w przystosowywaniu się do 
nowych zielonych miejsc pracy w nowo 
powstających sektorach;

Or. en

Poprawka 84
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów zależy od 
paliw kopalnych; uważa zatem, że należy
dopuścić nie tylko niskowęglowe, ale 
wszystkie niskoemisyjne źródła energii, 
takie jak gaz łupkowy, w tym te o 
przejściowym charakterze;

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów zależy od 
paliw kopalnych; uważa zatem, że
wszystkie te regiony należy zachęcać do 
korzystania ze źródeł energii
odpowiadających celom inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

Or. fr

Poprawka 85
Iosif Matula

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów zależy od 
paliw kopalnych; uważa zatem, że należy 
dopuścić nie tylko niskowęglowe, ale 
wszystkie niskoemisyjne źródła energii, 

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów zależy od 
paliw kopalnych; uważa zatem, że należy 
dopuścić nie tylko niskowęglowe, ale 
wszystkie niskoemisyjne źródła energii, 
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takie jak gaz łupkowy, w tym te o 
przejściowym charakterze;

takie jak gaz łupkowy, w tym te o 
przejściowym charakterze; zwraca uwagę 
na niedawne reakcje na możliwe skutki 
wydobycia gazu łupkowego i proponuje, 
by państwa członkowskie podjęły 
konsultacje publiczne w celu zwiększenia 
przejrzystości metod jego 
wykorzystywania;

Or. ro

Poprawka 86
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów zależy od 
paliw kopalnych; uważa zatem, że należy 
dopuścić nie tylko niskowęglowe, ale 
wszystkie niskoemisyjne źródła energii, 
takie jak gaz łupkowy, w tym te o 
przejściowym charakterze;

12. zauważa, że pomimo iż państwa 
członkowskie zmieniają swoje koszyki 
energetyczne zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu, wiele regionów zależy od 
paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 87
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12 a. podkreśla potrzebę rozważnego 
doboru lokalnych źródeł generacji energii 
w taki sposób, by zapewnić ich możliwie 
najlepsze komponowanie się z 
krajobrazem regionu;
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Or. pl

Poprawka 88
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12 a. uważa, że niezbędne są spójne 
przepisy obowiązujące na szczeblu 
unijnym, jak również mechanizm 
zapewniający organom dostęp do 
informacji z całego terytorium Unii 
umożliwiających pełne zrozumienie 
przemian dokonujących się na rynku 
energii; 

Or. ro

Poprawka 89
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję, aby w oparciu o 
dogłębne badania i analizy ustaliła, czy 
należy zezwolić na produkcję gazu 
ziemnego z łupków i na jakich 
warunkach; jest zdania, że nie należy 
prowadzić tej działalności do momentu 
przyjęcia specjalnych unijnych przepisów;

Or. en

Poprawka 90
Petru Constantin Luhan
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Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12 b. uważa, że polityka spójności 
odgrywa kluczową rolę w wykorzystaniu 
potencjału innowacji, badań naukowych i 
rozwoju, tak by przyszłe wyzwania w 
dziedzinie energii mogły zostać 
potraktowane jako szansa na ożywienie 
potęgi gospodarczej Unii;

Or. ro

Poprawka 91
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. podkreśla konieczność wspierania 
badań i innowacji w sektorze energii, gdyż 
przyczyniają się one do zapewnienia 
bezpiecznych, konkurencyjnych i 
zrównoważonych nowych źródeł energii; 
wskazuje na ważną rolę, jaką odgrywać 
może w tym obszarze polityka spójności;

Or. en

Poprawka 92
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. popiera wykorzystanie funduszy 
polityki spójności i polityki energetycznej 
na projekty transgraniczne z partnerskimi 

13. popiera wykorzystanie funduszy 
polityki spójności i polityki energetycznej 
na projekty transgraniczne z partnerskimi 
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krajami trzecimi; podkreśla, że regiony 
graniczne powinny zostać włączone do 
systemu UE, aby zapewnić trwały rozwój 
po obu stronach granic; podkreśla, że takie 
finansowanie powinno podlegać unijnym 
zasadom dotyczącym rynku energii;

krajami trzecimi; podkreśla, że regiony 
graniczne powinny zostać włączone do 
systemu UE, aby zapewnić trwały rozwój 
po obu stronach granic; podkreśla, że takie 
finansowanie powinno podlegać unijnym 
zasadom dotyczącym rynku energii, w tym 
trzeciemu pakietowi energetycznemu;

Or. en

Poprawka 93
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. popiera wykorzystanie funduszy 
polityki spójności i polityki energetycznej 
na projekty transgraniczne z partnerskimi 
krajami trzecimi; podkreśla, że regiony 
graniczne powinny zostać włączone do 
systemu UE, aby zapewnić trwały rozwój 
po obu stronach granic; podkreśla, że takie 
finansowanie powinno podlegać unijnym 
zasadom dotyczącym rynku energii;

13. popiera wykorzystanie funduszy 
polityki spójności i polityki energetycznej 
na projekty transgraniczne z partnerskimi 
krajami trzecimi; podkreśla, że trwały 
rozwój należy zapewnić po obu stronach 
granic; podkreśla, że takie finansowanie 
powinno podlegać unijnym zasadom 
dotyczącym rynku energii;

Or. it

Poprawka 94
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. popiera wykorzystanie funduszy 
polityki spójności i polityki energetycznej 
na projekty transgraniczne z partnerskimi 
krajami trzecimi; podkreśla, że regiony 
graniczne powinny zostać włączone do 
systemu UE, aby zapewnić trwały rozwój 
po obu stronach granic; podkreśla, że takie 
finansowanie powinno podlegać unijnym 

13. popiera wykorzystanie funduszy 
polityki spójności i polityki energetycznej 
na projekty transgraniczne z partnerskimi 
krajami trzecimi oraz na połączenie sieci 
krajowych; podkreśla, że regiony 
graniczne powinny zostać włączone do 
systemu UE, aby zapewnić trwały rozwój 
po obu stronach granic; podkreśla, że takie 
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zasadom dotyczącym rynku energii; finansowanie powinno podlegać unijnym 
zasadom dotyczącym rynku energii;

Or. ro

Poprawka 95
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zachęca do opracowania strategii 
transgranicznych w zakresie efektywnej 
produkcji, dystrybucji i zużycia energii w 
ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” i w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę”; podkreśla znaczenie 
dostosowania przepisów europejskich 
dotyczących zarządców infrastruktury 
energetycznej do kontekstu 
transgranicznego;

Or. fr

Poprawka 96
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że fundusze polityki spójności 
powinny być udostępniane na szkolenie 
MŚP i osób indywidualnych z zakresu 
krajowych systemów odnawialnych źródeł 
energii; zauważa, że jest to szczególnie 
konieczne w tych państwach 
członkowskich, w których przyjęto system 
świadectwa pochodzenia;

14. uważa, że fundusze polityki spójności 
powinny być udostępniane na szkolenie 
MŚP i osób indywidualnych z zakresu 
krajowych systemów odnawialnych źródeł 
energii; zauważa, że jest to szczególnie 
konieczne w tych państwach 
członkowskich, w których przyjęto system 
świadectwa pochodzenia, mogący sprzyjać 
jedynie projektom energetycznym na 
szeroką skalę;
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Or. en

Poprawka 97
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że fundusze polityki spójności 
powinny być udostępniane na szkolenie
MŚP i osób indywidualnych z zakresu 
krajowych systemów odnawialnych źródeł 
energii; zauważa, że jest to szczególnie 
konieczne w tych państwach 
członkowskich, w których przyjęto system 
świadectwa pochodzenia;

14. uważa, że fundusze polityki spójności 
powinny być udostępniane na odpowiednie 
informowanie MŚP i osób indywidualnych 
z zakresu krajowych systemów 
odnawialnych źródeł energii; zauważa, że 
jest to szczególnie konieczne w tych 
państwach członkowskich, w których 
przyjęto system świadectwa pochodzenia;

Or. en

Poprawka 98
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że fundusze polityki spójności 
powinny być udostępniane na szkolenie
MŚP i osób indywidualnych z zakresu 
krajowych systemów odnawialnych źródeł 
energii; zauważa, że jest to szczególnie 
konieczne w tych państwach 
członkowskich, w których przyjęto system 
świadectwa pochodzenia;

14. uważa, że fundusze polityki spójności 
powinny być udostępniane na
usystematyzowane informowanie w władz 
lokalnych i regionalnych, MŚP i osób 
indywidualnych z zakresu krajowych 
systemów odnawialnych źródeł energii;
zauważa, że jest to szczególnie konieczne 
w tych państwach członkowskich, w 
których przyjęto system świadectwa 
pochodzenia;

Or. en
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Poprawka 99
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14 a. postuluje pełne wykorzystanie 
synergii środków publicznych i 
prywatnych w finansowaniu projektów 
energetycznych;

Or. pl

Poprawka 100
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. popiera zmianę unijnego 
rozporządzenia o VAT (2006/112/WE), 
aby umożliwić obniżenie stawki VAT 
stosowanej do projektów regionalnych i 
lokalnych, których celem jest zwiększenie 
efektywności energetycznej, oraz do 
zakupu towarów o najwyższej klasie 
efektywności energetycznej zgodnie z 
dyrektywą 2010/30/UE;

15. popiera zmianę unijnego 
rozporządzenia o VAT (2006/112/WE), 
aby umożliwić obniżenie stawki VAT 
stosowanej do projektów regionalnych,
lokalnych i transgranicznych, których 
celem jest zwiększenie efektywności 
energetycznej, oraz do zakupu towarów o 
najwyższej klasie efektywności 
energetycznej zgodnie z dyrektywą 
2010/30/UE;

Or. ro

Poprawka 101
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że wykluczenie projektów, 
które mogłyby wejść w zakres dyrektywy 
2003/87/WE, z EFRR i funduszu spójności 
będzie miało prawdopodobnie 
nieproporcjonalny wpływ na słabiej 
rozwinięte regiony i opóźni ich przejście 
do grupy regionów o niskiej emisji; zwraca 
się do Komisji o dalsze wyjaśnienie i 
zdefiniowanie, które sektory energii nie 
kwalifikowałyby się do finansowania w 
ramach polityki spójności, i o wycofanie 
tego wyłączenia z projektów 
realizowanych w regionach objętych celem 
konwergencji;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 102
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że wykluczenie projektów, 
które mogłyby wejść w zakres dyrektywy 
2003/87/WE, z EFRR i funduszu spójności
będzie miało prawdopodobnie 
nieproporcjonalny wpływ na słabiej 
rozwinięte regiony i opóźni ich przejście 
do grupy regionów o niskiej emisji; zwraca 
się do Komisji o dalsze wyjaśnienie i 
zdefiniowanie, które sektory energii nie 
kwalifikowałyby się do finansowania w 
ramach polityki spójności, i o wycofanie 
tego wyłączenia z projektów 
realizowanych w regionach objętych celem 
konwergencji;

16. uważa, że wykluczenie z EFRR i 
funduszu spójności projektów na rzecz 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
należy ograniczyć do projektów 
dotyczących instalacji wchodzących w 
zakres załącznika 1 do dyrektywy 
2003/87/WE, aby nie miało ono 
niewspółmiernego wpływu na słabiej 
rozwinięte regiony i opóźni ich przejście 
do grupy regionów o niskiej emisji; zwraca 
się do Komisji o dalsze wyjaśnienie i 
zdefiniowanie, które sektory energii nie 
kwalifikowałyby się do finansowania w 
ramach polityki spójności, i o wycofanie 
tego wyłączenia z projektów 
realizowanych w regionach objętych celem 
konwergencji;
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Or. fr

Poprawka 103
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że wykluczenie projektów, 
które mogłyby wejść w zakres dyrektywy 
2003/87/WE, z EFRR i funduszu spójności
będzie miało prawdopodobnie 
nieproporcjonalny wpływ na słabiej 
rozwinięte regiony i opóźni ich przejście 
do grupy regionów o niskiej emisji; zwraca 
się do Komisji o dalsze wyjaśnienie i 
zdefiniowanie, które sektory energii nie 
kwalifikowałyby się do finansowania w 
ramach polityki spójności, i o wycofanie 
tego wyłączenia z projektów 
realizowanych w regionach objętych celem 
konwergencji;

16. uważa, że wykluczenie projektów, 
które mogłyby wejść w zakres dyrektywy 
2003/87/WE, ze wsparcia z EFRR i
Funduszu Spójności będzie miało 
prawdopodobnie nieproporcjonalny wpływ 
na słabiej rozwinięte regiony i opóźni ich 
przejście do grupy regionów o niskiej 
emisji; zwraca się do Komisji o dalsze 
wyjaśnienie i zdefiniowanie, które sektory 
energii nie kwalifikowałyby się do 
finansowania w ramach polityki spójności, 
i o wycofanie tego wyłączenia z projektów 
realizowanych w regionach objętych celem 
konwergencji;

Or. en

Poprawka 104
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zwraca uwagę, że systemy lokalnego 
ogrzewania i elektrociepłownie są szeroko 
rozpowszechnione zwłaszcza w Europie 
Środkowo-Wschodniej; uważa, że ich 
modernizacja i modernizacja ich sieci 
dystrybucji oraz w razie konieczności 
utworzenie nowych wysokosprawnych 
instalacji miałyby pozytywny wpływ na 
środowisko, a zatem należy je wspierać i 
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promować w ramach polityki spójności;

Or. en

Poprawka 105
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. przypomina, że przeszkody 
geograficzne związane z sytuacją 
obszarów wyspiarskich i górskich 
utrudniają ich podłączenie do sieci 
energetycznej Unii; wzywa Komisję i 
Radę, by w przyszłej polityce spójności –
po 2013 r. – zwracano szczególną uwagę 
na regiony o swoistych cechach 
geograficznych i demograficznych, jak w 
przypadku wysp, regionów górskich i o 
niskiej gęstości zaludnienia, w celu 
osiągnięcia lepszej dywersyfikacji źródeł 
energii i lepszej promocji źródeł energii 
odnawialnych;

Or. es

Poprawka 106
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zgadza się, że efektywność 
energetyczna ma podstawowe znaczenie 
dla celów UE w zakresie energii i powinna 
być promowana przede wszystkim w 
ramach struktury koncentracji tematycznej; 
uważa, że środki UE powinny wspierać 
efektywność energetyczną zarówno pod 
względem zużycia, jak i produkcji energii;

17. zgadza się, że efektywność 
energetyczna ma podstawowe znaczenie 
dla celów UE w zakresie energii i powinna 
być promowana przede wszystkim w 
ramach struktury koncentracji tematycznej; 
uważa, że środki UE powinny wspierać 
efektywność energetyczną zarówno pod 
względem zużycia, jak i produkcji energii; 
odnotowuje, że choć obecne finansowanie 
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energii w ramach polityki spójności 
koncentruje się w dużej mierze na 
odnawialnych źródłach energii, te ostatnie 
wspierane są już przez ukierunkowane 
programy UE i państw członkowskich, w 
tym przez taryfy gwarantowane; zwraca 
uwagę, że budzi to wątpliwości dotyczące 
łącznego wpływu funduszy na rzecz 
spójności w odniesieniu do rozwijania 
odnawialnych źródeł energii w 
poszczególnych regionach; uważa zatem, 
że należy osiągnąć lepszą równowagę, w 
ramach której większą część środków 
przeznaczać się będzie na projekty z 
zakresu efektywności energetycznej; 

Or. en

Poprawka 107
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zgadza się, że efektywność 
energetyczna ma podstawowe znaczenie 
dla celów UE w zakresie energii i powinna 
być promowana przede wszystkim w 
ramach struktury koncentracji tematycznej;
uważa, że środki UE powinny wspierać 
efektywność energetyczną zarówno pod 
względem zużycia, jak i produkcji energii;

17. zgadza się, że efektywność 
energetyczna ma podstawowe znaczenie 
dla celów UE w zakresie energii i powinna 
być promowana przede wszystkim w 
ramach struktury koncentracji tematycznej;
uważa, że środki UE powinny wspierać 
efektywność energetyczną zarówno pod 
względem produkcji, jak i zużycia energii;

Or. en

Poprawka 108
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. zgadza się, że efektywność 
energetyczna ma podstawowe znaczenie 
dla celów UE w zakresie energii i powinna 
być promowana przede wszystkim w 
ramach struktury koncentracji tematycznej; 
uważa, że środki UE powinny wspierać
efektywność energetyczną zarówno pod 
względem zużycia, jak i produkcji energii;

17. zgadza się, że efektywność 
energetyczna ma podstawowe znaczenie 
dla celów UE w zakresie energii i powinna 
być promowana przede wszystkim w 
ramach struktury koncentracji tematycznej; 
uważa, że środki UE powinny wspierać 
efektywność energetyczną zarówno pod 
względem zużycia, jak i produkcji energii, 
a także być przeznaczone na rozwijanie 
partnerstwa publiczno-prywatnego w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji, 
tak by znaleźć jak najlepsze rozwiązania;

Or. ro

Poprawka 109
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zgadza się, że efektywność 
energetyczna ma podstawowe znaczenie 
dla celów UE w zakresie energii i powinna 
być promowana przede wszystkim w 
ramach struktury koncentracji tematycznej;
uważa, że środki UE powinny wspierać 
efektywność energetyczną zarówno pod 
względem zużycia, jak i produkcji energii;

17. zgadza się, że efektywność 
energetyczna ma podstawowe znaczenie 
dla celów UE w zakresie energii i powinna 
być promowana przede wszystkim w 
ramach struktury koncentracji tematycznej;
uważa, że środki UE powinny wspierać 
efektywność energetyczną na etapie 
produkcji, dystrybucji i zużycia;

Or. en

Poprawka 110
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. zgadza się, że efektywność 
energetyczna ma podstawowe znaczenie 
dla celów UE w zakresie energii i powinna 
być promowana przede wszystkim w 
ramach struktury koncentracji tematycznej;
uważa, że środki UE powinny wspierać 
efektywność energetyczną zarówno pod 
względem zużycia, jak i produkcji energii;

17. zdecydowanie uważa, że efektywność 
energetyczna i odnawialne źródła energii 
mają podstawowe znaczenie dla celów UE 
w zakresie energii oraz klimatu i powinny 
być promowane przede wszystkim w 
ramach struktury koncentracji tematycznej
i w programach operacyjnych;

Or. en

Poprawka 111
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17 a. uważa, że dzięki przemyślanemu 
wykorzystaniu funduszy wspólnotowych w 
następnym okresie planowania 2014-2020 
możliwe będzie osiągnięcie celu 20% 
odnoszącego się do efektywności 
energetycznej, a pośrednio także celów 
zapewnienia równowagi i 
konkurencyjności w Unii Europejskiej; 
podkreśla, że zmniejszenie zużycia energii 
poprzez poprawę efektywności 
energetycznej jest najtrwalszym sposobem 
ograniczenia uzależnienia od paliw 
kopalnych, oraz że w ten sposób można 
osiągnąć redukcję blisko 25% przywozu 
energii;

Or. ro

Poprawka 112
Jens Nilsson
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Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. za szczególnie ważne uważa 
dokonywanie inwestycji na rzecz 
efektywności energetycznej i 
odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w 
sektorze mieszkaniowym;

Or. en

Poprawka 113
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17 b. uważa, że Unia Europejska 
potrzebuje ścisłej współpracy w zakresie 
infrastruktury energetycznej oraz 
odpowiedniego europejskiego wsparcia 
finansowego; podkreśla również 
konieczność pobudzania inwestycji w 
sektorze energii, także tych pochodzących 
z sektora prywatnego, poprzez udzielenie 
niezbędnego wsparcia polityczno-
administracyjnego, odpowiedni poziom 
finansowania oraz gwarancje publiczne 
lub inne nowatorskie formy 
finansowania;

Or. ro

Poprawka 114
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że wszelka polityka 18. podkreśla, że wszelka polityka 
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energetyczna UE wymaga rozwoju 
inteligentnych sieci dystrybucji i przesyłu 
elektryczności i gazu na szczeblu lokalnym 
i regionalnym, wraz z instalacjami do 
magazynowania gazu; uważa, że 
koncentracja tematyczna w zakresie energii 
powinna wspierać tworzenie 
i modernizację sieci;

energetyczna UE wymaga rozwoju 
inteligentnych sieci dystrybucji i przesyłu 
elektryczności na szczeblu lokalnym 
i regionalnym; uważa, że koncentracja 
tematyczna w zakresie energii powinna 
wspierać tworzenie i modernizację sieci;

Or. de

Poprawka 115
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że wszelka polityka 
energetyczna UE wymaga rozwoju
inteligentnych sieci dystrybucji i przesyłu 
elektryczności i gazu na szczeblu lokalnym 
i regionalnym, wraz z instalacjami do 
magazynowania gazu; uważa, że 
koncentracja tematyczna w zakresie energii 
powinna wspierać tworzenie i 
modernizację sieci;

18. podkreśla konieczność rozwijania
inteligentnych sieci dystrybucji i przesyłu 
elektryczności na szczeblu lokalnym i 
regionalnym, wraz z instalacjami do 
magazynowania; uważa, że koncentracja 
tematyczna w zakresie energii powinna 
wspierać tworzenie i modernizację sieci
dla odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 116
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że wszelka polityka 
energetyczna UE wymaga rozwoju 
inteligentnych sieci dystrybucji i przesyłu 
elektryczności i gazu na szczeblu lokalnym 
i regionalnym, wraz z instalacjami do 
magazynowania gazu; uważa, że 
koncentracja tematyczna w zakresie energii 

18. podkreśla, że wszelka polityka 
energetyczna UE wymaga rozwoju
zintegrowanego i połączonego systemu 
energii oraz inteligentnych sieci 
dystrybucji i przesyłu elektryczności i gazu 
na szczeblu lokalnym i regionalnym, wraz 
z instalacjami do magazynowania gazu;
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powinna wspierać tworzenie i 
modernizację sieci;

uważa, że koncentracja tematyczna w 
zakresie energii powinna wspierać
tworzenie i modernizację sieci;

Or. en

Poprawka 117
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. biorąc pod uwagę potrzeby 
regionalne, jest zdania, że finansowanie 
odnawialnych źródeł energii powinno 
skupić się głównie na lokalnej dystrybucji 
wyprodukowanej energii 
elektrycznej/wyprodukowanego paliwa 
oraz na niewielkich projektach z zakresu 
odnawialnych źródeł energii; zauważa, że 
projekty na szeroką skalę z zakresu 
odnawialnych źródeł energii często albo 
koncentrują się na przekazywaniu energii 
poza region jej produkcji, albo okazuje 
się, że sieci lokalne nie mają zdolności 
wchłonięcia tej energii nieciągłej;

Or. en

Poprawka 118
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zwraca uwagę, że polityka spójności 
powinna przyczyniać się do równoważenia 
przepływu energii ponad granicami 
państw członkowskich, aby uniknąć 
ewentualnego zagrożenia wyłączeniem 
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prądu (np. dzięki transformatorom);

Or. en

Poprawka 119
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. odnotowuje potrzebę efektywności 
energetycznej i rozwoju odnawialnych 
źródeł energii na obszarach wiejskich; 
podkreśla rosnący potencjał w zakresie 
oszczędności energii w wiejskich 
gospodarstwach domowych, który może 
wymagać innowacyjnych sposobów 
finansowania; popiera dążenie do 
ułatwienia dostępu do nowych technologii 
na obszarach wiejskich;

19. odnotowuje potrzebę efektywności 
energetycznej i rozwoju odnawialnych 
źródeł energii na obszarach wiejskich; 
podkreśla rosnący potencjał w zakresie 
oszczędności energii w wiejskich 
gospodarstwach domowych, który może 
wymagać innowacyjnych sposobów 
finansowania; popiera dążenie do 
ułatwienia dostępu do nowych technologii 
na obszarach wiejskich, zwłaszcza w 
zakresie mikrogeneracji;

Or. pl

Poprawka 120
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. odnotowuje potrzebę efektywności 
energetycznej i rozwoju odnawialnych 
źródeł energii na obszarach wiejskich;
podkreśla rosnący potencjał w zakresie 
oszczędności energii w wiejskich 
gospodarstwach domowych, który może 
wymagać innowacyjnych sposobów 
finansowania; popiera dążenie do 
ułatwienia dostępu do nowych technologii 
na obszarach wiejskich;

19. odnotowuje potrzebę efektywności 
energetycznej i rozwoju odnawialnych 
źródeł energii na obszarach wiejskich;
podkreśla rosnący potencjał w zakresie 
oszczędności energii w wiejskich 
gospodarstwach domowych, który może 
wymagać innowacyjnych sposobów 
finansowania, jako że te społeczności nie 
mają instytucji finansowych mogących 
wspierać takie projekty; popiera dążenie 
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do ułatwienia dostępu do nowych 
technologii na obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 121
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. odnotowuje potrzebę efektywności 
energetycznej i rozwoju odnawialnych 
źródeł energii na obszarach wiejskich;
podkreśla rosnący potencjał w zakresie 
oszczędności energii w wiejskich 
gospodarstwach domowych, który może 
wymagać innowacyjnych sposobów 
finansowania; popiera dążenie do 
ułatwienia dostępu do nowych technologii 
na obszarach wiejskich;

19. odnotowuje potrzebę efektywności 
energetycznej i rozwoju odnawialnych 
źródeł energii również na obszarach 
wiejskich; podkreśla rosnący potencjał w 
zakresie oszczędności energii w wiejskich 
gospodarstwach domowych, który może 
wymagać innowacyjnych sposobów 
finansowania; popiera dążenie do 
ułatwienia dostępu do nowych technologii 
na obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 122
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19 a. zwraca uwagę, że wciąż 
niewykorzystany potencjał efektywności
energetycznej leży w sektorach 
budownictwa i transportu, gdzie 
inwestycje w ocieplanie budynków oraz 
energooszczędny transport publiczny są 
szansą na zwiększenie zatrudnienia w 
odnośnych sektorach; uważa, że należy 
ustanowić wieloletnie cele w tym zakresie;
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Poprawka 123
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19 b. odnotowuje zarazem, że inwestycje w 
obszarze energooszczędności transportu 
powinny brać pod uwagę potrzeby 
redukcji zanieczyszczeń i hałasu, 
zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych;

Or. pl

Poprawka 124
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa nierówności w 
zrównoważonym wykorzystaniu zasobów 
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi, uważa, że należy 
zwiększyć działania wspierające efektywną 
gospodarkę zasobami oraz recykling 
surowców;

20. zauważa nierówności w 
zrównoważonym wykorzystaniu zasobów 
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi, uważa, że należy 
zwiększyć działania wspierające efektywną 
gospodarkę zasobami oraz recykling 
surowców; podkreśla ryzyko ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych i jej wpływ 
na rozwój regionalny oraz spójność 
społeczną i w związku z tym uważa, że 
należy znaleźć równowagę między 
naszymi celami w zakresie klimatu a 
koniecznością zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego regionów 
europejskich, które jest niezbędne dla 
zrównoważonego i konkurencyjnego 
wzrostu;
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Poprawka 125
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa nierówności w 
zrównoważonym wykorzystaniu zasobów 
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi, uważa, że należy 
zwiększyć działania wspierające efektywną 
gospodarkę zasobami oraz recykling 
surowców;

20. zauważa nierówności w 
zrównoważonym wykorzystaniu zasobów 
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi, uważa, że należy 
zwiększyć działania wspierające
rozwijanie odnawialnych źródeł energii,
efektywną gospodarkę zasobami oraz 
recykling surowców;

Or. en

Poprawka 126
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa nierówności w 
zrównoważonym wykorzystaniu zasobów 
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi, uważa, że należy 
zwiększyć działania wspierające efektywną 
gospodarkę zasobami oraz recykling 
surowców;

20. zauważa nierówności w 
zrównoważonym wykorzystaniu zasobów 
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi; kładzie nacisk na 
możliwość uzyskania ekonomii skali 
dzięki współpracy transgranicznej w 
zakresie zrównoważonego korzystania z 
zasobów i racjonalizacji zużycia energii; 
uważa, że należy zwiększyć działania 
wspierające efektywną gospodarkę 
zasobami oraz recykling surowców;

Or. fr
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Poprawka 127
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20 a. popiera wykorzystanie środków 
polityki spójności w celu możliwie 
najszybszej likwidacji wszystkich wysp 
energetycznych w obrębie UE;

Or. pl

Poprawka 128
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20 b. Konkurencyjność, miejsca pracy 
oraz zwalczanie ubóstwa energetycznego
podkreśla, że inwestycje w infrastrukturę 
energetyczną, energooszczędne 
budownictwo i transport mają 
bezpośrednie przełożenie na kreowanie 
nowych miejsc pracy;

Or. pl

Poprawka 129
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Ustęp 20 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20 c. popiera rozwój innowacyjnych i 
ekologicznych rozwiązań energetycznych 
jako środka zwiększenia konkurencyjności 
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gospodarczej europejskich regionów;

Or. pl

Poprawka 130
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Ustęp 20 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20 d. nawołuje do wymiany najlepszych 
praktyk w skali UE aby monitorować 
wpływ przyjmowanych polityk 
energetycznych na występowanie zjawiska 
ubóstwa energetycznego;

Or. pl

Poprawka 131
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

21. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz
Komitetowi Regionów.

Or. en

Poprawka 132
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję do dopilnowania, by 
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polityka energetyczna była dostosowana 
do obszarów wiejskich, podchodząc w 
bardziej kompleksowy i skoordynowany 
sposób do wyzwań i możliwości, przed 
jakimi stoją obszary wiejskie, jeśli chodzi 
o wykorzystywanie i produkcję energii;

Or. en

Poprawka 133
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. podkreśla, że rozwój odnawialnych 
źródeł energii może przynieść nowe źródła 
dochodów, możliwości zatrudnienia i 
biznesowe, innowacyjność produktów, 
wzmocnienie pozycji społeczności i 
energię po przystępnej cenie; 

Or. en

Poprawka 134
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 21 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21c. podkreśla, że z oczywistych powodów 
finansowych sieć gazu ziemnego nigdy nie 
obejmie niektórych obszarów wiejskich w 
UE, a zatem gaz płynny i skroplony gaz 
ziemny mogłyby wspierać odnawialne 
źródła energii na tych obszarach 
nieobjętych siecią, zapewniając te same 
korzyści środowiskowe co gaz ziemny.

Or. en
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