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Poprawka 1
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że inwestycje w energię 
odnawialną oraz jej wykorzystywanie będą 
stymulować rozwój gospodarczy, nowe 
innowacje oraz trwały wzrost w regionach 
UE, a ponadto będą przyczyniać się do 
tworzenia miejsc pracy;

1. jest zdania, że inwestycje w energię 
odnawialną oraz jej wykorzystywanie będą 
stymulować rozwój gospodarczy, nowe 
innowacje oraz trwały wzrost w regionach 
UE; ponadto będą one służyć zapewnieniu 
dywersyfikacji dostaw energii, będą 
przyczyniać się do poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego oraz do 
tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 2
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że inwestycje w energię 
odnawialną oraz jej wykorzystywanie będą 
stymulować rozwój gospodarczy, nowe 
innowacje oraz trwały wzrost w regionach 
UE, a ponadto będą przyczyniać się do 
tworzenia miejsc pracy;

1. jest zdania, że inwestycje w energię 
odnawialną oraz jej wykorzystywanie będą 
stymulować rozwój gospodarczy, nowe 
innowacje oraz trwały wzrost w regionach 
UE, a ponadto będą przyczyniać się do 
zrównoważonego wzrostu konkurencji 
oraz do tworzenia miejsc pracy;

Or. pt

Poprawka 3
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że inwestycje w energię 
odnawialną oraz jej wykorzystywanie będą 
stymulować rozwój gospodarczy, nowe 
innowacje oraz trwały wzrost w regionach 
UE, a ponadto będą przyczyniać się do 
tworzenia miejsc pracy;

1. jest zdania, że inwestycje w energię 
odnawialną oraz jej wykorzystywanie będą 
stymulować rozwój gospodarczy, nowe 
innowacje oraz trwały wzrost w regionach 
UE, a ponadto będą przyczyniać się do 
tworzenia miejsc pracy; ponadto zmniejszą 
one zależność Europy od 
konwencjonalnych źródeł energii, 
zapewniając bezpieczne, niezależne, 
zróżnicowane i niskoemisyjne dostawy 
energii w Europie;

Or. en

Poprawka 4
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że inwestycje w energię 
odnawialną oraz jej wykorzystywanie będą 
stymulować rozwój gospodarczy, nowe 
innowacje oraz trwały wzrost w regionach 
UE, a ponadto będą przyczyniać się do 
tworzenia miejsc pracy;

1. jest zdania, że inwestycje w energię 
odnawialną i inne niskoemisyjne źródła 
energii oraz ich wykorzystywanie będą 
stymulować rozwój gospodarczy, nowe 
innowacje oraz trwały wzrost w regionach 
UE, a ponadto będą przyczyniać się do 
tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 5
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że inwestycje w energię 1. jest zdania, że inwestycje w energię 
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odnawialną oraz jej wykorzystywanie będą 
stymulować rozwój gospodarczy, nowe 
innowacje oraz trwały wzrost w regionach 
UE, a ponadto będą przyczyniać się do 
tworzenia miejsc pracy;

odnawialną oraz jej wykorzystywanie będą 
stymulować rozwój gospodarczy, nowe 
innowacje, spójność społeczną regionów
oraz trwały wzrost w regionach UE, a 
ponadto będą przyczyniać się do tworzenia 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 6
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że inwestycje w energię 
odnawialną oraz jej wykorzystywanie będą 
stymulować rozwój gospodarczy, nowe 
innowacje oraz trwały wzrost w regionach 
UE, a ponadto będą przyczyniać się do 
tworzenia miejsc pracy;

1. jest zdania, że inwestycje w energię 
odnawialną oraz jej wykorzystywanie będą 
stymulować rozwój gospodarczy i 
społeczny, nowe innowacje oraz trwały 
wzrost w regionach UE, a ponadto będą 
przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy, 
spójności terytorialnej, ograniczania 
ubóstwa energetycznego oraz do poprawy 
zdrowia i jakości życia ludzi;

Or. fr

Poprawka 7
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że inwestycje w energię 
odnawialną oraz jej wykorzystywanie będą 
stymulować rozwój gospodarczy, nowe 
innowacje oraz trwały wzrost w regionach 
UE, a ponadto będą przyczyniać się do 
tworzenia miejsc pracy;

1. jest zdania, że inwestycje w energię 
odnawialną oraz jej wykorzystywanie będą 
stymulować rozwój gospodarczy, nowe 
innowacje i technologie oraz trwały wzrost 
w regionach UE, a ponadto będą 
przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy,
zwłaszcza w małych i średnich 
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przedsiębiorstwach, na całym terytorium 
Unii Europejskiej, przyczyniając się do 
rozwoju oraz do eliminacji przypadków 
trudnej sytuacji społecznej lub 
geograficznej;

Or. es

Poprawka 8
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 1 – tiret pierwsze (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie w sprawie 
roli polityki spójności UE we wdrażaniu 
nowej europejskiej polityki energetycznej;
(Odnośnik ten należy umieścić przed 
pierwszym ustępem.)

Or. en

Poprawka 9
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że bezpieczne, przystępne 
cenowo i przyjazne środowisku dostawy 
energii są niezbędne do zapewnienia 
konkurencyjności naszych regionów oraz 
europejskiego przemysłu; podkreśla 
zatem, że należy przebudować system 
dostaw energii i zwiększyć udział energii 
odnawialnej w sposób opłacalny i 
jednocześnie bez szkody dla 
bezpieczeństwa dostaw;
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Or. en

Poprawka 10
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. stwierdza, że w sektorze energii 
odnawialnej stworzono blisko pół miliona 
miejsc pracy i że wzmożony rozwój energii 
odnawialnej mógłby zapewnić do 2030 r. 
trzy miliony miejsc pracy;

Or. fr

Poprawka 11
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca się do państw członkowskich, 
aby nadal wspierały inwestycje w energię 
odnawialną i konwergencję energetyczną; 
krytycznie ocenia tendencję do 
wycofywania zachęt do preferowania 
energii ze źródeł odnawialnych względem 
innych źródeł energii, które są mniej 
zrównoważone pod względem 
środowiskowym i społeczno-
gospodarczym;

Or. es

Poprawka 12
Lena Kolarska-Bobińska
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że polityka regionalna UE 
ma do odegrania kluczową rolę w 
propagowaniu produkcji energii 
odnawialnej na skalę ogólnoeuropejską; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że wkład 
polityki spójności i polityki regionalnej w 
stymulację stosowania energii odnawialnej 
stopniowo rośnie; uważa, że szczególnie 
ważne jest takie ukierunkowanie polityki 
Komisji, aby w najbliższym czasie 
umożliwić dalszy wzrost wysokości 
finansowania;

2. jest zdania, że polityka regionalna UE 
ma do odegrania kluczową rolę w 
propagowaniu produkcji energii 
odnawialnej na skalę ogólnoeuropejską; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że wkład 
polityki spójności i polityki regionalnej w 
stymulację stosowania energii odnawialnej 
stopniowo rośnie; uważa, że szczególnie 
ważne jest takie ukierunkowanie polityki 
Komisji, aby w najbliższym czasie 
umożliwić dalszy wzrost wysokości 
finansowania, z zachowaniem równowagi 
w przechodzeniu na przeznaczanie 
większej części środków na projekty z 
zakresu efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 13
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że polityka regionalna UE 
ma do odegrania kluczową rolę w 
propagowaniu produkcji energii 
odnawialnej na skalę ogólnoeuropejską; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że wkład 
polityki spójności i polityki regionalnej w 
stymulację stosowania energii odnawialnej 
stopniowo rośnie; uważa, że szczególnie 
ważne jest takie ukierunkowanie polityki 
Komisji, aby w najbliższym czasie 
umożliwić dalszy wzrost wysokości 
finansowania;

2. jest zdania, że polityka regionalna UE 
ma do odegrania kluczową rolę w 
propagowaniu produkcji energii 
odnawialnej na skalę ogólnoeuropejską; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że wkład 
polityki spójności i polityki regionalnej w 
stymulację stosowania energii odnawialnej 
stopniowo rośnie; uważa, że szczególnie 
ważne jest takie ukierunkowanie polityki 
europejskiej, aby w najbliższym czasie 
umożliwić dalszy wzrost wysokości 
finansowania;

Or. en
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Poprawka 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że polityka regionalna UE 
ma do odegrania kluczową rolę w 
propagowaniu produkcji energii 
odnawialnej na skalę ogólnoeuropejską; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że wkład 
polityki spójności i polityki regionalnej w 
stymulację stosowania energii odnawialnej 
stopniowo rośnie; uważa, że szczególnie 
ważne jest takie ukierunkowanie polityki 
Komisji, aby w najbliższym czasie 
umożliwić dalszy wzrost wysokości 
finansowania;

2. jest zdania, że polityka regionalna UE 
ma do odegrania kluczową rolę w 
propagowaniu produkcji energii 
odnawialnej na skalę ogólnoeuropejską, a 
także w zakresie usług energetycznych i 
przesyłu energii; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że wkład polityki spójności 
i polityki regionalnej w stymulację 
stosowania energii odnawialnej stopniowo 
rośnie; uważa, że szczególnie ważne jest 
takie ukierunkowanie polityki Komisji, aby 
w najbliższym czasie umożliwić dalszy 
wzrost wysokości finansowania;

Or. ro

Poprawka 15
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że polityka regionalna UE 
ma do odegrania kluczową rolę w 
propagowaniu produkcji energii 
odnawialnej na skalę ogólnoeuropejską; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że wkład 
polityki spójności i polityki regionalnej w 
stymulację stosowania energii odnawialnej 
stopniowo rośnie; uważa, że szczególnie 
ważne jest takie ukierunkowanie polityki 
Komisji, aby w najbliższym czasie 
umożliwić dalszy wzrost wysokości 
finansowania;

2. jest zdania, że polityka regionalna UE 
ma do odegrania kluczową rolę w 
propagowaniu produkcji energii 
odnawialnej na skalę ogólnoeuropejską; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że wkład 
polityki spójności i polityki regionalnej w 
stymulację stosowania energii odnawialnej 
stopniowo rośnie, w dążeniu do tego, by 
energia odnawialna w pełni przyczyniała 
się do osiągania celów polityki 
energetycznej UE, a cele te były wdrażane 
w całej UE; uważa, że szczególnie ważne 
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jest takie ukierunkowanie polityki Komisji, 
aby w najbliższym czasie umożliwić dalszy 
wzrost wysokości finansowania;

Or. en

Poprawka 16
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że polityka regionalna UE 
ma do odegrania kluczową rolę w 
propagowaniu produkcji energii 
odnawialnej na skalę ogólnoeuropejską; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że wkład 
polityki spójności i polityki regionalnej w 
stymulację stosowania energii odnawialnej 
stopniowo rośnie; uważa, że szczególnie 
ważne jest takie ukierunkowanie polityki 
Komisji, aby w najbliższym czasie 
umożliwić dalszy wzrost wysokości 
finansowania;

2. jest zdania, że polityka regionalna UE 
ma do odegrania kluczową rolę w 
propagowaniu produkcji energii 
odnawialnej na skalę ogólnoeuropejską; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że wkład 
polityki spójności i polityki regionalnej w 
stymulację stosowania energii odnawialnej 
stopniowo rośnie; uważa, że szczególnie 
ważne jest takie ukierunkowanie polityki 
Komisji, aby w najbliższym czasie 
umożliwić dalszy wzrost wysokości 
finansowania; ocenia, że konieczne jest 
przyjęcie wiążących ambitnych celów w 
dziedzinie energii odnawialnej, 
wykraczających poza perspektywę 2020 r., 
w celu wsparcia stopniowego przejścia do 
użytkowania wyłącznie energii czystej i 
odnawialnej;

Or. fr

Poprawka 17
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że polityka regionalna UE 2. jest zdania, że polityka regionalna UE 
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ma do odegrania kluczową rolę w 
propagowaniu produkcji energii 
odnawialnej na skalę ogólnoeuropejską; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że wkład 
polityki spójności i polityki regionalnej w 
stymulację stosowania energii odnawialnej 
stopniowo rośnie; uważa, że szczególnie 
ważne jest takie ukierunkowanie polityki 
Komisji, aby w najbliższym czasie 
umożliwić dalszy wzrost wysokości 
finansowania;

ma do odegrania kluczową rolę w 
propagowaniu produkcji energii 
odnawialnej na skalę ogólnoeuropejską; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że wkład 
polityki spójności i polityki regionalnej w 
stymulację stosowania energii odnawialnej 
stopniowo rośnie; uważa, że szczególnie 
ważne jest takie ukierunkowanie polityki 
Komisji, aby Unia Europejska 
dysponowała wystarczającym 
finansowaniem na przyszły okres 2014–
2020;

Or. es

Poprawka 18
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt opinii Poprawka

jest zdania, że aby w pełni wykorzystać 
możliwości stwarzane przez odnawialne 
źródła energii, istnieje potrzeba ścisłej 
współpracy w zakresie infrastruktury 
energetycznej i zwiększenia europejskiego 
finansowania na rzecz nowych 
technologii;

Or. ro

Poprawka 19
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. jest zdania, że inteligentne korzystanie 
z finansowania wspólnotowego w 
następnym okresie programowania 2014–
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2020 przyczyni się do osiągnięcia celu w 
postaci zwiększenia udziału energii
odnawialnej do 20%, a tym samym 
również do osiągnięcia celów z zakresu 
zrównoważonego rozwoju i 
konkurencyjności w Unii Europejskiej;

Or. ro

Poprawka 20
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina o tym, że samorządy 
lokalne i regionalne mogą odegrać ważną 
rolę w rozwoju energii odnawialnej i 
przejściu do społeczeństwa 
niskoemisyjnego;

Or. fr

Poprawka 21
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zwraca uwagę, że na energię 
odnawialną przeznacza się znaczne 
wsparcie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR); uważa 
jednak, że środki finansowe z EFRR na 
nowe możliwości energetyczne są raczej 
niskie, w szczególności te przeznaczone na 
wspieranie inwestycji w sieci 
energetyczne; podkreśla potencjał 
funduszy strukturalnych w zakresie 
modernizacji obecnej infrastruktury 
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energetycznej oraz obsługi dobrze 
połączonej infrastruktury europejskiej w 
celu integracji rozwiązań z zakresu 
energii odnawialnej na europejskim 
rynku energetycznym;

Or. en

Poprawka 22
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że inwestycje finansowane 
ze środków wspólnych ram strategicznych 
pomogłyby stawiać czoła wyzwaniom w 
dziedzinie energii odnawialnej; zwraca 
również uwagę na znaczenie prywatnych, 
a przede wszystkim europejskich, 
inwestycji oraz innowacyjnych 
instrumentów finansowych; nie 
lekceważąc roli programu „Horyzont 
2020” zwraca ponadto uwagę, że projekty 
badawcze i rozwojowe wspierane z 
funduszy strukturalnych, a w szczególności 
te realizowane na najniższym szczeblu, 
mają podstawowe znaczenie dla rozwoju 
europejskiego sektora energii odnawialnej 
oraz dla walki z konkretnymi wyzwaniami 
terytorialnymi;

3. uważa, że nastał odpowiedni czas, aby 
opowiedzieć się za energią odnawialną i 
zwiększyć inwestycje w energię
odnawialną w wymiarze regionalnym 
zamiast inwestycji w paliwa kopalne, 
pomimo wyższych kosztów początkowych;
jest zdania, że inwestycje finansowane ze 
środków wspólnych ram strategicznych 
pomogłyby stawiać czoła wyzwaniom w 
dziedzinie energii odnawialnej, wspierając 
zintegrowaną produkcję energii 
odnawialnej poprzez tworzenie 
inteligentnych sieci energetycznych 
dostosowanych do odnawialnych źródeł 
energii, urządzeń do magazynowania 
energii, inteligentnej infrastruktury 
energetycznej w gospodarstwach 
domowych i przedsiębiorstwach oraz 
elektrociepłowni; nie lekceważąc roli 
programu „Horyzont 2020” zwraca 
ponadto uwagę, że projekty badawcze i 
rozwojowe wspierane z funduszy 
strukturalnych, a w szczególności te 
realizowane na najniższym szczeblu, mają 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
europejskiego sektora energii odnawialnej 
oraz dla walki z konkretnymi wyzwaniami 
terytorialnymi;

Or. en
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Poprawka 23
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że inwestycje finansowane 
ze środków wspólnych ram strategicznych 
pomogłyby stawiać czoła wyzwaniom w 
dziedzinie energii odnawialnej; zwraca 
również uwagę na znaczenie prywatnych, a 
przede wszystkim europejskich, inwestycji 
oraz innowacyjnych instrumentów 
finansowych; nie lekceważąc roli 
programu „Horyzont 2020” zwraca 
ponadto uwagę, że projekty badawcze i 
rozwojowe wspierane z funduszy 
strukturalnych, a w szczególności te 
realizowane na najniższym szczeblu, mają 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
europejskiego sektora energii odnawialnej 
oraz dla walki z konkretnymi wyzwaniami 
terytorialnymi;

3. jest zdania, że inwestycje finansowane 
ze środków wspólnych ram strategicznych 
pomogłyby stawiać czoła wyzwaniom w 
dziedzinie energii odnawialnej; zwraca 
również uwagę na znaczenie prywatnych
inwestycji oraz innowacyjnych 
instrumentów finansowych; nie lekceważąc 
roli programu „Horyzont 2020” zwraca 
ponadto uwagę, że projekty badawcze i 
rozwojowe wspierane z funduszy 
strukturalnych, a w szczególności te 
realizowane na najniższym szczeblu, mają 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
europejskiego sektora energii, w tym 
energii odnawialnej, oraz dla walki z 
konkretnymi wyzwaniami terytorialnymi; 
zwraca uwagę, że jeżeli UE ma osiągnąć 
cele w zakresie energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej, to władze 
regionalne i lokalne mają do odegrania 
istotną rolę w zakresie wprowadzania w 
życie najpotrzebniejszych innowacji w 
sektorze energii, jak również powinny 
mieć realną możliwość wpływu na 
osiąganie tych celów;

Or. en

Poprawka 24
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że inwestycje finansowane 
ze środków wspólnych ram strategicznych 
pomogłyby stawiać czoła wyzwaniom w 
dziedzinie energii odnawialnej; zwraca 
również uwagę na znaczenie prywatnych, a 
przede wszystkim europejskich, inwestycji 
oraz innowacyjnych instrumentów 
finansowych; nie lekceważąc roli 
programu „Horyzont 2020” zwraca 
ponadto uwagę, że projekty badawcze i 
rozwojowe wspierane z funduszy 
strukturalnych, a w szczególności te 
realizowane na najniższym szczeblu, mają 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
europejskiego sektora energii odnawialnej 
oraz dla walki z konkretnymi wyzwaniami 
terytorialnymi;

3. jest zdania, że inwestycje finansowane 
ze środków wspólnych ram strategicznych 
pomogłyby stawiać czoła wyzwaniom w 
dziedzinie energii odnawialnej, jak też 
wykorzystać możliwości tego rodzaju 
energii w zakresie efektywności 
energetycznej; zwraca również uwagę na 
znaczenie prywatnych, a przede wszystkim 
europejskich, inwestycji oraz 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych; nie lekceważąc roli 
programu „Horyzont 2020” zwraca 
ponadto uwagę, że projekty badawcze i 
rozwojowe wspierane z funduszy 
strukturalnych, a w szczególności te 
realizowane na najniższym szczeblu, mają 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
europejskiego sektora energii odnawialnej 
oraz dla walki z konkretnymi wyzwaniami 
terytorialnymi;

Or. en

Poprawka 25
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że inwestycje finansowane 
ze środków wspólnych ram strategicznych 
pomogłyby stawiać czoła wyzwaniom w 
dziedzinie energii odnawialnej; zwraca 
również uwagę na znaczenie prywatnych, a 
przede wszystkim europejskich, inwestycji 
oraz innowacyjnych instrumentów 
finansowych; nie lekceważąc roli 
programu „Horyzont 2020” zwraca 
ponadto uwagę, że projekty badawcze i 
rozwojowe wspierane z funduszy 
strukturalnych, a w szczególności te 

3. jest zdania, że inwestycje finansowane 
ze środków wspólnych ram strategicznych 
pomogłyby stawiać czoła wyzwaniom w 
dziedzinie energii odnawialnej; zwraca 
również uwagę na znaczenie publicznych i 
prywatnych, a przede wszystkim 
europejskich, inwestycji oraz 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych; nie lekceważąc roli 
programu „Horyzont 2020” zwraca 
ponadto uwagę, że projekty badawcze i 
rozwojowe wspierane z funduszy 
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realizowane na najniższym szczeblu, mają 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
europejskiego sektora energii odnawialnej 
oraz dla walki z konkretnymi wyzwaniami 
terytorialnymi;

strukturalnych, a w szczególności te 
realizowane na najniższym szczeblu, mają 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
europejskiego sektora energii odnawialnej 
oraz dla walki z konkretnymi wyzwaniami 
terytorialnymi;

Or. es

Poprawka 26
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na konieczność 
promowania wykorzystania potencjału 
energii odnawialnej na wyspach, gdzie 
zależność od paliw kopalnych jest bardziej 
odczuwalna ze względu na dystans i 
izolację geograficzną; należy zatem mieć 
na uwadze konieczność włączenia w 
europejską politykę energetyczną 
instrumentów, które umożliwiłyby 
właściwą odpowiedź na wyzwania, którym 
odizolowane systemy energetyczne muszą 
sprostać;

Or. pt

Poprawka 27
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na znaczenie 
inteligentnych sieci w przyszłości – jak 
przewidziano w planie działania Komisji 
Europejskiej w sprawie polityki 
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energetycznej – dla zniesienia 
nierówności w korzystaniu z energii 
odnawialnej na obszarze UE oraz 
utworzenia ogólnoeuropejskiego rynku 
energii zapewniającego możliwość 
dostarczenia takiej energii do wszystkich 
regionów;

Or. en

Poprawka 28
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. mając na uwadze, że obecnie 
większość sposobów produkcji energii 
odnawialnej nie uwzględnia 
geograficznych kryteriów lokalizacji 
instalacji i nie umożliwia wykorzystania 
korzyści kosztowych, niepotrzebnie 
podnosząc koszty przełomu 
energetycznego w Europie;

Or. en

Poprawka 29
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. jest zdania, że dalsza integracja źródeł 
energii odnawialnej będzie wymagała 
pewnych dostosowań europejskiej 
infrastruktury energetycznej, zarówno na 
szczeblu przesyłu, jak i dystrybucji; zaleca, 
aby w ramach przyszłego planowania 
inwestycji infrastrukturalnych, zarówno z 
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funduszy krajowych, jak i z funduszy UE, 
wzięto pod uwagę długoterminowe 
scenariusze uwzględniające oczekiwane 
wyniki i dodatkowe potrzeby w zakresie
rozwoju technicznego infrastruktury 
związanej z odnawialnymi źródłami 
energii;

Or. ro

Poprawka 30
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla. że inwestycje w dziedzinie 
odnawialnych źródeł energii są 
nieodzowne do osiągnięcia bardziej 
konkurencyjnych cen takiej energii, 
porównywalnych z cenami energii ze 
źródeł tradycyjnych;

Or. en

Poprawka 31
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zwraca uwagę na konieczność 
tworzenia zachęt, uproszczenia strategii 
finansowania oraz obniżenia kosztów 
transakcji w odniesieniu do beneficjentów 
funduszy; podkreśla, że należy zachęcać 
regionalne i krajowe zainteresowane 
strony do większych inwestycji w energię 
odnawialną, a uwarunkowania rynkowe 
oraz ramy regulacyjne powinny być mniej 
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skomplikowane; zachęca Komisję 
Europejską, państwa członkowskie oraz 
organy regulacyjne do wzmożenia 
wysiłków w celu usunięcia tych przeszkód;

Or. en

Poprawka 32
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uznaje za nieodzowne uzupełnienie 
inwestycji w odnawialne źródła energii o 
inwestycje w inteligentny i wzajemnie 
połączony system dystrybucyjny, 
obejmujący małe sieci;

Or. en

Poprawka 33
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że podwyższona 
produkcja energii odnawialnej stanowić 
będzie wyzwanie dla użyteczności obecnie 
wykorzystywanej infrastruktury 
energetycznej; podkreśla znaczenie 
finansowania publicznego i prywatnego w 
kwestii inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną; jest przekonany, że 
przykładowo z instrumentu pomocy 
technicznej ELENA powinno się wspierać 
wielkoskalowe projekty z zakresu energii 
odnawialnej, aby zagwarantować ich 
większą użyteczność oraz że program 

4. zwraca uwagę, że podwyższona 
produkcja energii odnawialnej stanowić 
będzie wyzwanie dla użyteczności obecnie 
wykorzystywanej infrastruktury 
energetycznej; podkreśla znaczenie 
finansowania publicznego i prywatnego w 
kwestii inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną; jest przekonany, że 
przykładowo z instrumentu pomocy 
technicznej ELENA powinno się wspierać 
małoskalowe, zdecentralizowane projekty 
z zakresu energii odnawialnej, aby 
zagwarantować ich większą użyteczność 
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Inteligentna Energia dla Europy można 
wykorzystywać w celu wspierania 
akceptacji energii odnawialnej;

oraz że program Inteligentna Energia dla 
Europy można wykorzystywać w celu 
wspierania wspólnych projektów z zakresu 
energii odnawialnej wśród małych 
społeczności wiejskich;

Or. en

Poprawka 34
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że podwyższona 
produkcja energii odnawialnej stanowić 
będzie wyzwanie dla użyteczności obecnie 
wykorzystywanej infrastruktury 
energetycznej; podkreśla znaczenie 
finansowania publicznego i prywatnego w 
kwestii inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną; jest przekonany, że 
przykładowo z instrumentu pomocy 
technicznej ELENA powinno się wspierać 
wielkoskalowe projekty z zakresu energii 
odnawialnej, aby zagwarantować ich 
większą użyteczność oraz że program 
Inteligentna Energia dla Europy można 
wykorzystywać w celu wspierania 
akceptacji energii odnawialnej;

4. zwraca uwagę, że podwyższona 
produkcja energii odnawialnej stanowić 
będzie wyzwanie dla użyteczności obecnie 
wykorzystywanej infrastruktury 
energetycznej; podkreśla znaczenie 
finansowania publicznego i prywatnego w 
kwestii inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną; domaga się, aby tworzyć i 
rozwijać europejski jednolity rynek 
energii; jest przekonany, że przykładowo z 
instrumentu pomocy technicznej ELENA 
powinno się wspierać wielkoskalowe 
projekty z zakresu energii odnawialnej, aby 
zagwarantować ich większą użyteczność 
oraz że program Inteligentna Energia dla 
Europy można wykorzystywać w celu 
wspierania akceptacji energii odnawialnej;

Or. de

Poprawka 35
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że podwyższona 
produkcja energii odnawialnej stanowić 
będzie wyzwanie dla użyteczności obecnie 
wykorzystywanej infrastruktury 
energetycznej; podkreśla znaczenie 
finansowania publicznego i prywatnego w 
kwestii inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną; jest przekonany, że 
przykładowo z instrumentu pomocy 
technicznej ELENA powinno się wspierać 
wielkoskalowe projekty z zakresu energii 
odnawialnej, aby zagwarantować ich 
większą użyteczność oraz że program 
Inteligentna Energia dla Europy można 
wykorzystywać w celu wspierania 
akceptacji energii odnawialnej;

4. zwraca uwagę, że podwyższona 
produkcja energii odnawialnej stanowić 
będzie wyzwanie dla użyteczności obecnie 
wykorzystywanej infrastruktury 
energetycznej; podkreśla znaczenie 
finansowania publicznego i prywatnego w 
kwestii inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną, zwłaszcza mających na celu 
modernizację infrastruktury; jest 
przekonany, że przykładowo z instrumentu 
pomocy technicznej ELENA powinno się 
wspierać wielkoskalowe projekty z zakresu 
energii odnawialnej, aby zagwarantować 
ich większą użyteczność oraz że program 
Inteligentna Energia dla Europy można 
wykorzystywać w celu wspierania 
akceptacji energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 36
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że podwyższona 
produkcja energii odnawialnej stanowić 
będzie wyzwanie dla użyteczności obecnie 
wykorzystywanej infrastruktury 
energetycznej; podkreśla znaczenie 
finansowania publicznego i prywatnego w 
kwestii inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną; jest przekonany, że 
przykładowo z instrumentu pomocy 
technicznej ELENA powinno się wspierać 
wielkoskalowe projekty z zakresu energii 
odnawialnej, aby zagwarantować ich 
większą użyteczność oraz że program 
Inteligentna Energia dla Europy można 
wykorzystywać w celu wspierania 

4. podkreśla, że korzystanie z technologii 
opartych na odnawialnych źródłach 
energii należy zoptymalizować stosownie 
do dostępności odnawialnych źródeł w 
regionie; zwraca uwagę, że podwyższona 
produkcja energii odnawialnej stanowić 
będzie wyzwanie dla użyteczności obecnie 
wykorzystywanej infrastruktury 
energetycznej, jako że źródła energii 
często są oddalone, stąd też wymagana jest 
zakrojona na szeroką skalę rozbudowa 
linii przesyłu i dystrybucji; podkreśla 
znaczenie finansowania publicznego i 
prywatnego w kwestii inwestycji w 
infrastrukturę energetyczną; jest 
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akceptacji energii odnawialnej; przekonany, że przykładowo z instrumentu 
pomocy technicznej ELENA powinno się 
wspierać wielkoskalowe projekty z zakresu 
energii odnawialnej, aby zagwarantować 
ich większą użyteczność oraz że program 
Inteligentna Energia dla Europy można 
wykorzystywać w celu wspierania 
akceptacji energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 37
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że podwyższona 
produkcja energii odnawialnej stanowić 
będzie wyzwanie dla użyteczności obecnie 
wykorzystywanej infrastruktury
energetycznej; podkreśla znaczenie 
finansowania publicznego i prywatnego w 
kwestii inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną; jest przekonany, że 
przykładowo z instrumentu pomocy 
technicznej ELENA powinno się wspierać 
wielkoskalowe projekty z zakresu energii 
odnawialnej, aby zagwarantować ich 
większą użyteczność oraz że program 
Inteligentna Energia dla Europy można 
wykorzystywać w celu wspierania 
akceptacji energii odnawialnej;

4. zwraca uwagę, że uzyskanie 
podwyższonej produkcji energii 
odnawialnej stanowić będzie wyzwanie dla 
osiągnięcia ustalonego przez Unię 
Europejską celu z zakresu integracji 
energii ze źródeł odnawialnych; domaga 
się utworzenia sieci przesyłowej o dużej 
liczbie połączeń; zwraca uwagę na 
znaczenie wzrostu zarówno liczby, jak i 
przepustowości połączeń 
transgranicznych, a także elementów 
wewnętrznej infrastruktury przesyłowej;
podkreśla znaczenie finansowania 
publicznego i prywatnego w kwestii 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną; 
jest przekonany, że przykładowo z 
instrumentu pomocy technicznej ELENA 
powinno się skuteczniej wspierać 
wielkoskalowe projekty z zakresu energii 
odnawialnej, aby zagwarantować ich 
większą użyteczność oraz że program 
Inteligentna Energia dla Europy można 
wykorzystywać w celu wspierania 
akceptacji i powszechniejszego stosowania 
energii odnawialnej; program Inteligentna 
Energia dla Europy mógłby zostać 
wykorzystany w celu wspierania 
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akceptacji energii odnawialnej;

Or. es

Poprawka 38
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zważywszy na zapotrzebowanie 
regionalne uważa, że wsparcie finansowe 
na rzecz energii odnawialnej na podstawie 
wspólnych ram strategicznych powinno 
skupić się przede wszystkim na lokalnej 
dystrybucji wytwarzanej energii i 
produkowanego paliwa oraz na 
małoskalowych projektach w zakresie 
energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 39
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. stwierdza, że w wielu państwach 
członkowskich udział energii odnawialnej 
w rynku energii już wynosi ponad 20%, 
podczas gdy krajowe przepisy dotyczące 
taryf gwarantowanych i traktowania 
uprzywilejowanego prowadzą do 
zakłócenia konkurencji;

Or. en
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Poprawka 40
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. stwierdza, że najbardziej wydajne i 
konkurencyjne miejsca produkcji energii 
odnawialnej w Unii Europejskiej są 
czasem oddalone od ośrodków zużycia i że 
należy w związku z tym rozwinąć sieci 
przesyłowe dostosowane do czystej 
energii; podkreśla, że należy też zachęcać 
do skutecznej lokalnej produkcji energii 
odnawialnej, aby zmniejszyć straty 
związane z przesyłem, zwiększyć 
bezpieczeństwo dostaw i wspierać 
samowystarczalność energetyczną 
regionów;

Or. fr

Poprawka 41
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wspiera wielopoziomowy system 
rządzenia oraz zdecentralizowane 
podejście do polityki energetycznej i 
energii odnawialnej, w tym między innymi 
Porozumienie Burmistrzów oraz dalszy 
rozwój inicjatywy dotyczącej 
inteligentnych miast, jak również 
propagowanie najlepszych rozwiązań na 
szczeblu regionalnym i lokalnym za 
pomocą kampanii informacyjnych;

Or. en
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Poprawka 42
Markus Pieper, Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa do zniesienia wyjątków 
krajowych od unijnego zakazu 
przyznawania pomocy państwa na rzecz 
energii odnawialnej ze względu na 
występujące zakłócenia rynku w 
państwach, w których udział energii 
odnawialnej w rynku energii wynosi 
ponad 20%; krytykuje również zasady 
dotyczące uprzywilejowanego traktowania 
w odniesieniu do taryf gwarantowanych 
dla energii odnawialnej, w sytuacji, gdy 
jej udział w rynku przekracza pewien 
poziom, ponieważ mogą one prowadzić do 
niestabilności sieci i zakłócenia 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 43
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zauważa, że zdecentralizowane 
wytwarzanie energii odnawialnej dzięki 
spółdzielniom zrzeszającym obywateli 
wspólnie inwestujących w produkcję i 
dostawy energii odnawialnej w swoim 
regionie lub swojej miejscowości powinno 
także odegrać ważną rolę w przyszłej 
polityce dotyczącej energii odnawialnej;

Or. fr
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Poprawka 44
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. stwierdza, że wielkoskalowe projekty w 
zakresie energii odnawialnej często albo 
skupiają się na przesyłaniu energii poza 
region jej wytworzenia, albo stają w 
obliczu sytuacji, w której sieciom 
lokalnym brakuje mocy do przyjęcia 
takich przerywanych dostaw energii;

Or. en

Poprawka 45
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na znaczenie 
samowystarczalności energetycznej oraz na 
niezwykle ważną rolę europejskich źródeł 
energii odnawialnej, w tym źródeł powoli 
odnawialnych, dla gospodarki regionalnej; 
zwraca uwagę, że wysiłki zmierzające do 
zastąpienia energii kopalnej i energii 
importowanej europejską energią 
odnawialną produkowaną lokalnie mają 
ogromne znaczenie w długiej perspektywie 
czasowej jeżeli chodzi o realizację celów 
określonych w planie działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 oraz w 
strategii „Europa 2020”;

5. zwraca uwagę na znaczenie 
samowystarczalności energetycznej oraz na 
niezwykle ważną rolę europejskich źródeł 
energii odnawialnej, w tym źródeł powoli 
odnawialnych, dla gospodarki regionalnej; 
zwraca uwagę, że wysiłki zmierzające do 
zastąpienia energii kopalnej i energii 
importowanej europejską energią 
odnawialną produkowaną lokalnie mają 
ogromne znaczenie w długiej perspektywie 
czasowej jeżeli chodzi o realizację celów 
określonych w planie działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 oraz w 
strategii „Europa 2020”; ubolewa, że 
rosnąca zależność UE od importowanych 
paliw kopalnych oraz brak instalacji do 
magazynowania energii sprawiają, że 
regiony europejskie stają się także 
osłabione w obliczu kryzysów i wyzwań 
związanych z konkurencyjnością;
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Or. en

Poprawka 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na znaczenie 
samowystarczalności energetycznej oraz na 
niezwykle ważną rolę europejskich źródeł 
energii odnawialnej, w tym źródeł powoli 
odnawialnych, dla gospodarki regionalnej; 
zwraca uwagę, że wysiłki zmierzające do 
zastąpienia energii kopalnej i energii 
importowanej europejską energią 
odnawialną produkowaną lokalnie mają 
ogromne znaczenie w długiej perspektywie 
czasowej jeżeli chodzi o realizację celów 
określonych w planie działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 oraz w 
strategii „Europa 2020”;

5. zwraca uwagę na znaczenie 
samowystarczalności energetycznej oraz na 
niezwykle ważną rolę europejskich źródeł 
energii odnawialnej, w tym źródeł powoli 
odnawialnych, dla gospodarki regionalnej; 
zwraca uwagę, że wysiłki zmierzające do 
zastąpienia energii kopalnej i energii 
importowanej europejską energią 
odnawialną produkowaną lokalnie i 
regionalnie, w tym w ramach 
transgranicznych projektów współpracy,
mają ogromne znaczenie w długiej 
perspektywie czasowej jeżeli chodzi o 
realizację celów określonych w planie 
działania w dziedzinie energii na rok 2050 
oraz w strategii „Europa 2020”;

Or. ro

Poprawka 47
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na znaczenie 
samowystarczalności energetycznej oraz na 
niezwykle ważną rolę europejskich źródeł 
energii odnawialnej, w tym źródeł powoli 
odnawialnych, dla gospodarki regionalnej; 
zwraca uwagę, że wysiłki zmierzające do 
zastąpienia energii kopalnej i energii 
importowanej europejską energią 
odnawialną produkowaną lokalnie mają 

5. zwraca uwagę na znaczenie 
samowystarczalności energetycznej oraz na 
niezwykle ważną rolę europejskich źródeł 
energii odnawialnej, w tym źródeł powoli 
odnawialnych, dla gospodarki regionalnej; 
zwraca w związku z tym uwagę na 
znaczenie dla tych zagadnień politycznej 
strategii zrównoważonego wsparcia w 
długiej perspektywie czasowej, poprzez 
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ogromne znaczenie w długiej perspektywie 
czasowej jeżeli chodzi o realizację celów 
określonych w planie działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 oraz w 
strategii „Europa 2020”;

promowanie ambitnych i spójnych 
nowych technologii i systemów wsparcia, 
oraz na znaczenie wysiłków zmierzających
do zastąpienia energii kopalnej i energii 
importowanej europejską energią 
odnawialną produkowaną lokalnie dla 
osiągnięcia celów określonych w planie 
działania w dziedzinie energii na rok 2050 
oraz w strategii „Europa 2020”; 

Or. pt

Poprawka 48
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na znaczenie 
samowystarczalności energetycznej oraz na 
niezwykle ważną rolę europejskich źródeł 
energii odnawialnej, w tym źródeł powoli 
odnawialnych, dla gospodarki regionalnej; 
zwraca uwagę, że wysiłki zmierzające do 
zastąpienia energii kopalnej i energii 
importowanej europejską energią 
odnawialną produkowaną lokalnie mają 
ogromne znaczenie w długiej perspektywie 
czasowej jeżeli chodzi o realizację celów 
określonych w planie działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 oraz w 
strategii „Europa 2020”;

5. zwraca uwagę na znaczenie 
samowystarczalności energetycznej oraz na 
niezwykle ważną rolę europejskich źródeł 
energii odnawialnej, w tym źródeł powoli 
odnawialnych, dla gospodarki regionalnej; 
zwraca uwagę, że wysiłki zmierzające do 
zastąpienia energii kopalnej i energii 
importowanej europejską energią 
odnawialną produkowaną lokalnie mają
ogromne znaczenie już w krótkiej i 
średniej perspektywie czasowej jeżeli 
chodzi o realizację celów określonych w 
planie działania w dziedzinie energii na rok 
2050 oraz w strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 49
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na znaczenie 
samowystarczalności energetycznej oraz na 
niezwykle ważną rolę europejskich źródeł 
energii odnawialnej, w tym źródeł powoli 
odnawialnych, dla gospodarki regionalnej; 
zwraca uwagę, że wysiłki zmierzające do 
zastąpienia energii kopalnej i energii 
importowanej europejską energią 
odnawialną produkowaną lokalnie mają 
ogromne znaczenie w długiej perspektywie 
czasowej jeżeli chodzi o realizację celów 
określonych w planie działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 oraz w 
strategii „Europa 2020”;

5. zwraca uwagę na znaczenie 
samowystarczalności energetycznej oraz na 
rolę źródeł energii odnawialnej dla 
gospodarki regionalnej; zwraca uwagę, że 
wysiłki zmierzające do zastąpienia energii 
wysokoemisyjnej i energii importowanej 
europejską energią produkowaną lokalnie 
mają ogromne znaczenie w długiej 
perspektywie czasowej jeżeli chodzi o 
realizację celów określonych w planie 
działania w dziedzinie energii na rok 2050 
oraz w strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 50
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na znaczenie 
samowystarczalności energetycznej oraz na 
niezwykle ważną rolę europejskich źródeł 
energii odnawialnej, w tym źródeł powoli 
odnawialnych, dla gospodarki regionalnej; 
zwraca uwagę, że wysiłki zmierzające do 
zastąpienia energii kopalnej i energii 
importowanej europejską energią 
odnawialną produkowaną lokalnie mają 
ogromne znaczenie w długiej perspektywie 
czasowej jeżeli chodzi o realizację celów 
określonych w planie działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 oraz w 
strategii „Europa 2020”;

5. zwraca uwagę na znaczenie 
samowystarczalności energetycznej i 
zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 
energii dla całej Unii Europejskiej oraz na 
niezwykle ważną rolę europejskich źródeł 
energii odnawialnej, w tym źródeł powoli 
odnawialnych, dla gospodarki regionalnej; 
zwraca uwagę, że wysiłki zmierzające do 
zastąpienia energii kopalnej i energii 
importowanej europejską energią 
odnawialną produkowaną lokalnie mają 
ogromne znaczenie w długiej perspektywie 
czasowej jeżeli chodzi o realizację celów 
określonych w planie działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 oraz w 
strategii „Europa 2020”;

Or. es
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Poprawka 51
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest zdania, że regiony w Europie 
wymagają większej elastyczności w celu 
przystosowania się i czerpania korzyści z 
energii odnawialnej z różnych regionów, 
do czego wymagane jest maksymalne 
wykorzystanie zdecentralizowanej 
produkcji energii, aby radzić sobie ze 
zmienną produkcją i eksploatować ją tam, 
gdzie jest najłatwiej dostępna. Należy 
prowadzić działania z perspektywy 
zdecentralizowanej i stawiać na 
inteligentne sieci i technologię, promując 
zrównoważone połączenie innowacji i 
inwestycji;

Or. pt

Poprawka 52
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do zweryfikowania 
przewidzianych lub wprowadzonych w 
niektórych państwach opłat za moc dla 
konwencjonalnych elektrowni, mających 
na celu utrzymanie obciążenia 
podstawowego, które to opłaty mogą być 
sprzeczne z europejskimi regułami 
konkurencji; wzywa państwa 
członkowskie i producentów energii do 
utworzenia w zamian za to na rynku 
wewnętrznym sieci obciążenia 
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podstawowego, zintegrowanych z energią 
odnawialną, zgodnie z zasadami wolnego 
rynku; wzywa Komisję do opracowania 
ram prawnych regulujących 
funkcjonowanie sieci lokalnych w celu 
zabezpieczenia obciążenia podstawowego;

Or. en

Poprawka 53
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do efektywniejszego 
wprowadzania odnawialnych źródeł 
energii w UE poprzez dążenie do 
utworzenia systemu ogólnounijnych 
zachęt do wykorzystywania odnawialnych 
źródeł, na podstawie którego poszczególne 
rodzaje odnawialnych źródeł energii 
można by wprowadzać w tych częściach 
UE, gdzie są one najbardziej wydajne, 
obniżając tym samym koszt ich 
promowania i zapewniając efektywną 
alokację środków finansowych;

Or. en

Poprawka 54
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina o tym, że obfitość
potencjalnych źródeł energii odnawialnej 
(wiatr, woda, słońce, biomasa i in.) 
występuje w regionach najbardziej 
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oddalonych; podkreśla, że regiony 
najbardziej oddalone mogą objawić się 
jako prawdziwe laboratoria i centra 
doskonałości umożliwiające obserwację, 
ocenę i użytkowanie energii odnawialnej, 
prowadzenie badań i wprowadzanie 
innowacji; przyjmuje z zadowoleniem w 
szczególności cel obrany przez francuskie 
regiony najbardziej oddalone dotyczący 
osiągnięcia do 2020 r. co najmniej progu 
50% energii odnawialnej w ramach 
zużycia energii końcowej, wykraczający 
poza ustalony w strategii „Europa 2020” 
cel dotyczący 20%; ocenia, że w Unii 
Europejskiej należy wykorzystać 
wyjątkowe atuty i doświadczenia regionów 
najbardziej oddalonych i KTZ w zakresie 
zrównoważonej energetyki oraz wspierać 
tworzenie sieci kontaktów w regionach 
wyspiarskich w celu wymiany dobrych 
praktyk i prowadzenia wspólnych działań;

Or. fr

Poprawka 55
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że lokalne strategie w 
dziedzinie zrównoważonej energii 
odgrywają podstawową rolę jeżeli chodzi o 
rozwój regionalny i społeczny, jako że 
rozszerzają udział podmiotów regionalnych 
w realizacji przedsięwzięć w zakresie 
energii odnawialnej; zwraca uwagę, że 
państwa członkowskie i regiony posiadają 
własne mocne strony jeżeli chodzi o źródła 
energii odnawialnej oraz że z uwagi na 
różnice geograficzne polityka w dziedzinie 
energii odnawialnej nie może być 
dokładnie taka sama w każdym regionie; 
podkreśla, że bioenergia może w dużym 

6. jest zdania, że lokalne strategie w 
dziedzinie zrównoważonej energii 
odgrywają podstawową rolę jeżeli chodzi o 
rozwój regionalny i społeczny, jako że 
rozszerzają udział podmiotów regionalnych 
w realizacji przedsięwzięć w zakresie 
energii odnawialnej; zwraca uwagę, że 
państwa członkowskie i regiony posiadają 
własne mocne strony jeżeli chodzi o źródła 
energii odnawialnej oraz że z uwagi na 
różnice geograficzne polityka w dziedzinie 
energii odnawialnej nie może być 
dokładnie taka sama w każdym regionie, w 
związku z czym wymagana jest większa 
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stopniu przyczynić się do wsparcia 
gospodarki energetycznej, wzrostu 
gospodarczego oraz witalności, 
szczególnie na obszarach o niskim 
poziomie zaludnienia oraz obszarach 
wiejskich;

elastyczność; podkreśla, że bioenergia 
może w dużym stopniu przyczynić się do 
wsparcia gospodarki energetycznej, 
wzrostu gospodarczego oraz witalności, 
szczególnie na obszarach o niskim 
poziomie zaludnienia oraz obszarach 
wiejskich; podkreśla w związku z tym 
znaczenie systemów energetycznych na 
wyspach i terenach oddalonych;

Or. pt

Poprawka 56
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że lokalne strategie w 
dziedzinie zrównoważonej energii 
odgrywają podstawową rolę jeżeli chodzi o 
rozwój regionalny i społeczny, jako że 
rozszerzają udział podmiotów regionalnych 
w realizacji przedsięwzięć w zakresie 
energii odnawialnej; zwraca uwagę, że 
państwa członkowskie i regiony posiadają 
własne mocne strony jeżeli chodzi o źródła 
energii odnawialnej oraz że z uwagi na 
różnice geograficzne polityka w dziedzinie 
energii odnawialnej nie może być 
dokładnie taka sama w każdym regionie; 
podkreśla, że bioenergia może w dużym 
stopniu przyczynić się do wsparcia 
gospodarki energetycznej, wzrostu 
gospodarczego oraz witalności, 
szczególnie na obszarach o niskim 
poziomie zaludnienia oraz obszarach 
wiejskich;

6. jest zdania, że lokalne strategie w 
dziedzinie zrównoważonej energii 
odgrywają podstawową rolę jeżeli chodzi o 
rozwój regionalny i społeczny, jako że 
rozszerzają udział podmiotów regionalnych 
w realizacji przedsięwzięć w zakresie 
energii odnawialnej; podkreśla, że 
społeczną akceptację i wprowadzenie 
odnawialnych źródeł energii umożliwią 
np. spółdzielnie energii odnawialnej;
zwraca uwagę, że państwa członkowskie i 
regiony posiadają własne mocne strony 
jeżeli chodzi o źródła energii odnawialnej z 
uwagi na różnice geograficzne; uważa, że 
należy określić i jak najlepiej wykorzystać 
mocne strony danego regionu; podkreśla, 
że bioenergia wykorzystywana w 
zrównoważony sposób może przyczynić 
się do wsparcia gospodarki energetycznej, 
wzrostu gospodarczego oraz witalności, 
szczególnie na obszarach o niskim 
poziomie zaludnienia oraz obszarach 
wiejskich;

Or. en
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Poprawka 57
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że lokalne strategie w 
dziedzinie zrównoważonej energii 
odgrywają podstawową rolę jeżeli chodzi o 
rozwój regionalny i społeczny, jako że 
rozszerzają udział podmiotów regionalnych 
w realizacji przedsięwzięć w zakresie 
energii odnawialnej; zwraca uwagę, że 
państwa członkowskie i regiony posiadają 
własne mocne strony jeżeli chodzi o źródła 
energii odnawialnej oraz że z uwagi na 
różnice geograficzne polityka w dziedzinie 
energii odnawialnej nie może być 
dokładnie taka sama w każdym regionie; 
podkreśla, że bioenergia może w dużym 
stopniu przyczynić się do wsparcia 
gospodarki energetycznej, wzrostu 
gospodarczego oraz witalności, 
szczególnie na obszarach o niskim 
poziomie zaludnienia oraz obszarach 
wiejskich;

6. jest zdania, że lokalne strategie w 
dziedzinie zrównoważonej energii
odgrywają podstawową rolę jeżeli chodzi o 
rozwój regionalny i społeczny, jako że 
rozszerzają udział podmiotów regionalnych 
w realizacji przedsięwzięć w zakresie 
energii odnawialnej; zwraca uwagę, że 
państwa członkowskie i regiony posiadają 
własne mocne strony jeżeli chodzi o źródła 
energii odnawialnej oraz że z uwagi na 
różnice geograficzne polityka w dziedzinie 
energii odnawialnej nie może być 
dokładnie taka sama w każdym regionie; w 
szczególności korzystne może okazać się 
stworzenie programu energetycznego typu 
POSEI, zgodnie z zaleceniami 
Parlamentu Europejskiego w 
sprawozdaniu Nuna Teixeiry w sprawie 
roli polityki spójności w najbardziej 
oddalonych regionach Unii Europejskiej 
w kontekście strategii „Europa 2020” 
(2011/2195(INI)); podkreśla, że bioenergia 
może w dużym stopniu przyczynić się do 
wsparcia gospodarki energetycznej, 
wzrostu gospodarczego oraz witalności, 
szczególnie na obszarach o niskim 
poziomie zaludnienia oraz obszarach 
wiejskich;

Or. pt

Poprawka 58
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że lokalne strategie w 
dziedzinie zrównoważonej energii 
odgrywają podstawową rolę jeżeli chodzi o 
rozwój regionalny i społeczny, jako że 
rozszerzają udział podmiotów regionalnych 
w realizacji przedsięwzięć w zakresie 
energii odnawialnej; zwraca uwagę, że 
państwa członkowskie i regiony posiadają 
własne mocne strony jeżeli chodzi o źródła 
energii odnawialnej oraz że z uwagi na 
różnice geograficzne polityka w dziedzinie 
energii odnawialnej nie może być 
dokładnie taka sama w każdym regionie; 
podkreśla, że bioenergia może w dużym 
stopniu przyczynić się do wsparcia 
gospodarki energetycznej, wzrostu 
gospodarczego oraz witalności, 
szczególnie na obszarach o niskim 
poziomie zaludnienia oraz obszarach 
wiejskich;

6. jest zdania, że lokalne strategie w 
dziedzinie zrównoważonej energii 
odgrywają podstawową rolę jeżeli chodzi o 
rozwój regionalny i społeczny, jako że 
rozszerzają udział podmiotów regionalnych 
w realizacji europejskich przedsięwzięć w 
zakresie energii; zwraca uwagę, że państwa 
członkowskie i regiony posiadają własne 
mocne strony jeżeli chodzi o źródła energii 
odnawialnej oraz że z uwagi na różnice 
geograficzne polityka w dziedzinie energii 
odnawialnej nie może być dokładnie taka 
sama w każdym regionie; podkreśla, że 
bioenergia może w dużym stopniu 
przyczynić się do wsparcia gospodarki 
energetycznej, wzrostu gospodarczego oraz 
witalności, szczególnie na obszarach o 
niskim poziomie zaludnienia oraz 
obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 59
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że lokalne strategie w 
dziedzinie zrównoważonej energii 
odgrywają podstawową rolę jeżeli chodzi o 
rozwój regionalny i społeczny, jako że
rozszerzają udział podmiotów regionalnych 
w realizacji przedsięwzięć w zakresie 
energii odnawialnej; zwraca uwagę, że 
państwa członkowskie i regiony posiadają 
własne mocne strony jeżeli chodzi o źródła 
energii odnawialnej oraz że z uwagi na 
różnice geograficzne polityka w dziedzinie 
energii odnawialnej nie może być 

6. jest zdania, że lokalne strategie w 
dziedzinie zrównoważonej energii 
odgrywają podstawową rolę jeżeli chodzi o 
rozwój regionalny i społeczny, jako że 
rozszerzają udział podmiotów regionalnych 
w realizacji przedsięwzięć w zakresie 
energii odnawialnej; zwraca uwagę, że 
państwa członkowskie i regiony posiadają 
własne mocne strony jeżeli chodzi o źródła 
energii odnawialnej oraz że z uwagi na 
różnice geograficzne polityka w dziedzinie 
energii odnawialnej nie może być 
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dokładnie taka sama w każdym regionie; 
podkreśla, że bioenergia może w dużym 
stopniu przyczynić się do wsparcia 
gospodarki energetycznej, wzrostu 
gospodarczego oraz witalności, 
szczególnie na obszarach o niskim 
poziomie zaludnienia oraz obszarach 
wiejskich;

dokładnie taka sama w każdym regionie: w 
celu rozwoju potencjału energii 
odnawialnej należy uwzględnić 
uwarunkowania oraz zasoby lokalne i 
regionalne; podkreśla, że bioenergia może 
w dużym stopniu przyczynić się do 
wsparcia gospodarki energetycznej, 
wzrostu gospodarczego oraz witalności, 
szczególnie na obszarach o niskim 
poziomie zaludnienia oraz obszarach 
wiejskich;

Or. en

Poprawka 60
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że lokalne strategie w 
dziedzinie zrównoważonej energii 
odgrywają podstawową rolę jeżeli chodzi o 
rozwój regionalny i społeczny, jako że 
rozszerzają udział podmiotów regionalnych 
w realizacji przedsięwzięć w zakresie 
energii odnawialnej; zwraca uwagę, że 
państwa członkowskie i regiony posiadają 
własne mocne strony jeżeli chodzi o źródła 
energii odnawialnej oraz że z uwagi na 
różnice geograficzne polityka w dziedzinie 
energii odnawialnej nie może być 
dokładnie taka sama w każdym regionie; 
podkreśla, że bioenergia może w dużym 
stopniu przyczynić się do wsparcia 
gospodarki energetycznej, wzrostu 
gospodarczego oraz witalności, 
szczególnie na obszarach o niskim 
poziomie zaludnienia oraz obszarach 
wiejskich;

6. jest zdania, że lokalne strategie w 
dziedzinie zrównoważonej energii 
odgrywają podstawową rolę jeżeli chodzi o 
rozwój regionalny i społeczny, jako że 
rozszerzają udział podmiotów regionalnych 
w realizacji przedsięwzięć w zakresie 
energii odnawialnej; zwraca uwagę, że 
państwa członkowskie i regiony posiadają 
własne mocne strony jeżeli chodzi o źródła 
energii odnawialnej oraz że z uwagi na 
różnice geograficzne polityka w dziedzinie 
energii odnawialnej nie może być 
dokładnie taka sama w każdym regionie; 
podkreśla, że należy uwzględnić cechy 
charakterystyczne poszczególnych 
regionów i ich preferencje względem tych 
odnawialnych źródeł energii, które są 
najbardziej dopasowane do lokalnych 
warunków, tak aby umożliwić osiągnięcie 
celów na 2020 r.; podkreśla, że bioenergia 
może w dużym stopniu przyczynić się do 
wsparcia gospodarki energetycznej, 
wzrostu gospodarczego oraz witalności, 
szczególnie na obszarach o niskim 
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poziomie zaludnienia oraz obszarach 
wiejskich; zwraca również uwagę na 
znaczenie innych źródeł energii, takich 
jak energia geotermiczna, energia 
wiatrowa, w tym zwłaszcza morskie farmy 
wiatrowe, a także energii generowanej 
dzięki falom morskim i pływom, które 
stanowią wydajne rozwiązania 
pozwalające na zaspokojenie potrzeb 
użytkowników energii znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji i przyczyniają się 
do tworzenia miejsc pracy;

Or. es

Poprawka 61
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. stwierdza, że aby pobudzić do 
korzystania z energii odnawialnej, 
konieczne będzie zintegrowane podejście 
na szczeblu regionalnym; uważa, że w 
tworzeniu infrastruktury powinny 
uczestniczyć rozmaite podmioty, jednak 
bez piętrzenia biurokracji;

Or. en

Poprawka 62
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. utrzymuje, że skuteczne przedsięwzięcia 
w dziedzinie energii odnawialnej nie 
powinny ograniczać się do wewnętrznych 

7. utrzymuje, że skuteczne przedsięwzięcia 
w dziedzinie energii odnawialnej nie 
powinny ograniczać się do wewnętrznych 
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granic UE, a tym bardziej do jej granic 
zewnętrznych; zwraca uwagę na znaczenie 
transgranicznych przedsięwzięć 
energetycznych oraz jest zdania, że 
powinno się w pełni wykorzystać 
europejskie programy współpracy 
regionalnej, a także IPA i ENI, aby nadać 
impet rozwojowi energii odnawialnej; 
podkreśla również, że powinna istnieć 
wymiana wzorcowych praktyk oraz 
powinno się korzystać z nich w ramach 
tych programów;

granic UE, a tym bardziej do jej granic 
zewnętrznych; zwraca uwagę na znaczenie 
transgranicznych przedsięwzięć 
energetycznych oraz jest zdania, że 
powinno się wykorzystać europejskie 
programy współpracy regionalnej, a także 
IPA i ENI, aby nadać impet rozwojowi 
energii odnawialnej; podkreśla również, że 
powinna istnieć wymiana wzorcowych 
praktyk oraz powinno się korzystać z nich 
w ramach tych programów;

Or. de

Poprawka 63
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. utrzymuje, że skuteczne przedsięwzięcia 
w dziedzinie energii odnawialnej nie 
powinny ograniczać się do wewnętrznych 
granic UE, a tym bardziej do jej granic 
zewnętrznych; zwraca uwagę na znaczenie 
transgranicznych przedsięwzięć 
energetycznych oraz jest zdania, że 
powinno się w pełni wykorzystać 
europejskie programy współpracy 
regionalnej, a także IPA i ENI, aby nadać 
impet rozwojowi energii odnawialnej; 
podkreśla również, że powinna istnieć 
wymiana wzorcowych praktyk oraz 
powinno się korzystać z nich w ramach 
tych programów;

7. utrzymuje, że skuteczne przedsięwzięcia 
w dziedzinie energii odnawialnej nie 
powinny ograniczać się do wewnętrznych 
granic UE, a tym bardziej do jej granic 
zewnętrznych; zwraca uwagę na znaczenie 
transgranicznych przedsięwzięć 
energetycznych oraz jest zdania, że 
powinno się wykorzystać w miarę 
możliwości (poprawka językowa w 
oryginalnym dokumencie w języku 
angielskim) europejskie programy 
współpracy regionalnej, a także IPA i ENI, 
aby nadać impet rozwojowi energii 
odnawialnej; podkreśla również, że 
powinna istnieć wymiana wzorcowych 
praktyk oraz powinno się korzystać z nich 
w ramach tych programów;

Or. de
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Poprawka 64
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. utrzymuje, że skuteczne przedsięwzięcia 
w dziedzinie energii odnawialnej nie 
powinny ograniczać się do wewnętrznych 
granic UE, a tym bardziej do jej granic 
zewnętrznych; zwraca uwagę na znaczenie 
transgranicznych przedsięwzięć 
energetycznych oraz jest zdania, że 
powinno się w pełni wykorzystać 
europejskie programy współpracy 
regionalnej, a także IPA i ENI, aby nadać 
impet rozwojowi energii odnawialnej; 
podkreśla również, że powinna istnieć 
wymiana wzorcowych praktyk oraz 
powinno się korzystać z nich w ramach 
tych programów;

7. utrzymuje, że skuteczne przedsięwzięcia 
w dziedzinie energii odnawialnej nie 
powinny ograniczać się do wewnętrznych 
granic UE, a tym bardziej do jej granic 
zewnętrznych; zwraca uwagę na znaczenie 
transgranicznych przedsięwzięć 
energetycznych oraz jest zdania, że 
powinno się w pełni wykorzystać 
europejskie programy współpracy 
regionalnej, a także IPA i ENI; podkreśla 
również, że powinna istnieć wymiana 
wzorcowych praktyk oraz powinno się 
korzystać z nich w ramach tych 
programów; opowiada się za 
wykorzystaniem środków w ramach 
funduszu spójności i polityki 
energetycznej na projekty transgraniczne 
z udziałem partnerskich państw trzecich 
oraz połączeń między sieciami krajowymi;
podkreśla, że regiony przygraniczne 
należy w najszerszym możliwym zakresie 
włączyć w unijny system, aby zapewnić 
zrównoważony rozwój po obu stronach 
granicy; podkreśla, że takie finansowanie 
powinno podlegać zasadom regulującym 
rynek energii UE, w tym trzeciemu 
pakietowi energetycznemu;

Or. en

Poprawka 65
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. utrzymuje, że skuteczne przedsięwzięcia 
w dziedzinie energii odnawialnej nie 
powinny ograniczać się do wewnętrznych 
granic UE, a tym bardziej do jej granic 
zewnętrznych; zwraca uwagę na znaczenie 
transgranicznych przedsięwzięć 
energetycznych oraz jest zdania, że 
powinno się w pełni wykorzystać 
europejskie programy współpracy 
regionalnej, a także IPA i ENI, aby nadać 
impet rozwojowi energii odnawialnej; 
podkreśla również, że powinna istnieć 
wymiana wzorcowych praktyk oraz 
powinno się korzystać z nich w ramach 
tych programów;

7. utrzymuje, że skuteczne przedsięwzięcia 
w dziedzinie energii odnawialnej nie 
powinny ograniczać się do wewnętrznych 
granic UE, a tym bardziej do jej granic 
zewnętrznych; zwraca uwagę na 
konieczność ściślejszej współpracy w 
zakresie polityki energetycznej z 
państwami sąsiadującymi z UE poprzez 
promowanie ogólnounijnej wymiany 
najlepszych praktyk oraz zmniejszanie 
nierówności energetycznych w 
zrównoważonym korzystaniu z zasobów w 
poszczególnych państwach; zwraca uwagę 
na znaczenie transgranicznych 
przedsięwzięć energetycznych oraz jest 
zdania, że powinno się w pełni 
wykorzystać europejskie programy 
współpracy regionalnej, a także IPA i ENI, 
aby nadać impet rozwojowi energii 
odnawialnej; podkreśla również, że 
powinna istnieć wymiana wzorcowych 
praktyk oraz powinno się korzystać z nich 
w ramach tych programów;

Or. en

Poprawka 66
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. utrzymuje, że skuteczne przedsięwzięcia 
w dziedzinie energii odnawialnej nie 
powinny ograniczać się do wewnętrznych 
granic UE, a tym bardziej do jej granic 
zewnętrznych; zwraca uwagę na znaczenie 
transgranicznych przedsięwzięć 
energetycznych oraz jest zdania, że 
powinno się w pełni wykorzystać
europejskie programy współpracy 

7. ocenia, że skuteczne przedsięwzięcia w 
dziedzinie energii odnawialnej nie 
powinny ograniczać się do wewnętrznych 
granic UE, a tym bardziej do jej granic 
zewnętrznych; zwraca uwagę na znaczenie 
przedsięwzięć transgranicznych oraz
programów współpracy regionalnej i 
współpracy terytorialnej w dziedzinie 
energetyki między regionami najbardziej 
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regionalnej, a także IPA i ENI, aby nadać 
impet rozwojowi energii odnawialnej; 
podkreśla również, że powinna istnieć 
wymiana wzorcowych praktyk oraz 
powinno się korzystać z nich w ramach 
tych programów;

oddalonymi a ich sąsiadami, opartych na 
odpowiednich podstawach prawnych; jest 
zdania, że powinno się w pełni 
wykorzystać IPA i ENI, aby nadać impet 
rozwojowi energii odnawialnej; podkreśla 
również, że powinna istnieć wymiana 
wzorcowych praktyk oraz powinno się 
korzystać z nich w ramach tych 
programów;

Or. fr

Poprawka 67
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. utrzymuje, że skuteczne przedsięwzięcia 
w dziedzinie energii odnawialnej nie 
powinny ograniczać się do wewnętrznych 
granic UE, a tym bardziej do jej granic 
zewnętrznych; zwraca uwagę na znaczenie 
transgranicznych przedsięwzięć 
energetycznych oraz jest zdania, że 
powinno się w pełni wykorzystać 
europejskie programy współpracy 
regionalnej, a także IPA i ENI, aby nadać 
impet rozwojowi energii odnawialnej; 
podkreśla również, że powinna istnieć 
wymiana wzorcowych praktyk oraz 
powinno się korzystać z nich w ramach 
tych programów;

7. utrzymuje, że skuteczne przedsięwzięcia 
w dziedzinie energii odnawialnej nie 
powinny ograniczać się do wewnętrznych 
granic UE, a tym bardziej do jej granic 
zewnętrznych; zwraca uwagę na znaczenie 
korzystania z mechanizmów współpracy i 
transgranicznych przedsięwzięć 
energetycznych oraz jest zdania, że 
powinno się w pełni wykorzystać 
europejskie programy współpracy 
regionalnej, a także IPA i ENI, aby nadać 
impet rozwojowi energii odnawialnej; 
zwraca uwagę na znaczenie wzmocnienia 
międzynarodowej współpracy w dziedzinie 
energii, na przykład na południu regionu 
Morza Śródziemnego, w celu 
przyśpieszenia rozwoju energii 
odnawialnej; podkreśla również, że 
powinna istnieć wymiana wzorcowych 
praktyk oraz powinno się korzystać z nich 
w ramach tych programów;

Or. es

Poprawka 68
Luís Paulo Alves
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Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla znaczenie stopniowego 
urzeczywistnienia wewnętrznego 
europejskiego rynku energii odnawialnej 
we wszystkich regionach Europy, który 
obejmie wszystkie źródła energii, 
pozwalając im stać się bardziej 
konkurencyjnymi w oparciu o trwałe 
podstawy;

Or. pt

Poprawka 69
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zaznacza, że istnienie licznych różnych 
mechanizmów wspierania energii 
odnawialnej w państwach członkowskich 
powoduje znaczny brak efektywności w 
transgranicznym handlu energią 
elektryczną, ponieważ sytuacja ta utrwala, 
a nawet pogłębia obecne nierówności i 
tym samym stoi na przeszkodzie 
urzeczywistnieniu wewnętrznego rynku 
energii; podkreśla, że jest to główna 
przeszkoda w rozwoju transgranicznych 
projektów regionalnych, które podlegają 
różnym mechanizmom wspierania energii 
odnawialnej;

Or. en

Poprawka 70
Luís Paulo Alves
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Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. zwraca uwagę na to, że integracja i 
rozwój energii odnawialnej przyczynią się 
w znacznym stopniu do redukcji kosztów 
środowiskowych konwencjonalnych 
źródeł energii, co ograniczy zużycie paliw 
kopalnych oraz emisję gazów 
cieplarnianych, ale rozwój musi 
przebiegać w poszanowaniu dla ochrony 
przyrody i różnorodności biologicznej;

Or. pt

Poprawka 71
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę, że spójność i wytrwałość 
to kluczowe elementy unijnej polityki 
klimatycznej i energetycznej; zwraca 
uwagę, że cele określane w odniesieniu do 
produkcji, a także wymogi nakładane w 
tym zakresie mogą nie być w pełni spójne; 
podkreśla, że prawodawstwo, które 
ogranicza wykorzystanie energii 
odnawialnej może w najgorszym 
przypadku utrudnić realizację tych celów, 
co może z kolei negatywnie wpłynąć na 
gospodarkę regionalną.

8. zwraca uwagę, że spójność i wytrwałość 
to kluczowe elementy unijnej polityki 
klimatycznej i energetycznej; zwraca 
uwagę, że cele określane w odniesieniu do 
produkcji, a także wymogi nakładane w 
tym zakresie mogą nie być w pełni spójne; 
podkreśla, że prawodawstwo, które 
ogranicza wykorzystanie energii 
odnawialnej może w najgorszym 
przypadku utrudnić realizację tych celów, 
co może z kolei negatywnie wpłynąć na 
gospodarkę regionalną; zwraca uwagę na 
to, że wytwarzanie energii ze źródeł 
odnawialnych jest ściśle związane z 
budową i rozbudową infrastruktury 
energetycznej oraz że niezbędne w tym 
celu procedury planowania często 
wymagają współpracy różnych podmiotów 
zaangażowanych w planowanie;
podkreśla, że należy zadbać o 
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wprowadzenie krajowych przepisów 
upraszczających i przyśpieszających 
procedury planowania rozbudowy 
infrastruktury energetycznej;

Or. de

Poprawka 72
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę, że spójność i wytrwałość 
to kluczowe elementy unijnej polityki 
klimatycznej i energetycznej; zwraca 
uwagę, że cele określane w odniesieniu do 
produkcji, a także wymogi nakładane w 
tym zakresie mogą nie być w pełni spójne; 
podkreśla, że prawodawstwo, które 
ogranicza wykorzystanie energii 
odnawialnej może w najgorszym 
przypadku utrudnić realizację tych celów, 
co może z kolei negatywnie wpłynąć na 
gospodarkę regionalną.

8. zwraca uwagę, że spójność i wytrwałość 
to kluczowe elementy unijnej polityki 
klimatycznej i energetycznej; zwraca 
uwagę, że cele określane w odniesieniu do 
produkcji, która powinna być coraz 
bardziej zrównoważona i wydajna, a także 
wymogi nakładane w tym zakresie mogą 
nie być w pełni spójne, co ogranicza 
dostęp wszystkich obywateli europejskich 
do energii bezpiecznej, zrównoważonej i w 
przystępnej cenie; podkreśla, że 
prawodawstwo, które ogranicza 
wykorzystanie energii odnawialnej może w 
najgorszym przypadku utrudnić realizację 
tych celów, co może z kolei negatywnie 
wpłynąć na gospodarkę regionalną.

Or. pt

Poprawka 73
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę, że spójność i wytrwałość 
to kluczowe elementy unijnej polityki 
klimatycznej i energetycznej; zwraca 
uwagę, że cele określane w odniesieniu do 

8. zwraca uwagę, że spójność i wytrwałość 
to kluczowe elementy unijnej polityki 
klimatycznej i energetycznej; zachęca do 
przyjęcia podejścia polegającego na 
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produkcji, a także wymogi nakładane w 
tym zakresie mogą nie być w pełni spójne;
podkreśla, że prawodawstwo, które 
ogranicza wykorzystanie energii 
odnawialnej może w najgorszym 
przypadku utrudnić realizację tych celów, 
co może z kolei negatywnie wpłynąć na 
gospodarkę regionalną.

wielopoziomowym systemie rządzenia w 
celu stworzenia ścisłych i skutecznych 
powiązań miedzy krajowymi planami na 
rzecz energii odnawialnej a regionalnymi 
strategiami finansowania.

Or. en

Poprawka 74
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę, że spójność i wytrwałość 
to kluczowe elementy unijnej polityki 
klimatycznej i energetycznej; zwraca 
uwagę, że cele określane w odniesieniu do 
produkcji, a także wymogi nakładane w 
tym zakresie mogą nie być w pełni spójne; 
podkreśla, że prawodawstwo, które 
ogranicza wykorzystanie energii 
odnawialnej może w najgorszym 
przypadku utrudnić realizację tych celów, 
co może z kolei negatywnie wpłynąć na 
gospodarkę regionalną.

8. zwraca uwagę, że spójność, wytrwałość, 
innowacyjność i zrównoważenie to 
kluczowe elementy unijnej polityki 
klimatycznej i energetycznej; zwraca 
uwagę, że cele określane w odniesieniu do 
produkcji, a także wymogi nakładane w 
tym zakresie mogą nie być w pełni spójne; 
podkreśla, że prawodawstwo, które 
ogranicza wykorzystanie energii 
odnawialnej może w najgorszym 
przypadku utrudnić realizację tych celów, 
co może z kolei negatywnie wpłynąć na 
gospodarkę regionalną.

Or. en

Poprawka 75
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę, że spójność i wytrwałość 8. zwraca uwagę, że spójność i wytrwałość 
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to kluczowe elementy unijnej polityki 
klimatycznej i energetycznej; zwraca 
uwagę, że cele określane w odniesieniu do 
produkcji, a także wymogi nakładane w 
tym zakresie mogą nie być w pełni spójne; 
podkreśla, że prawodawstwo, które 
ogranicza wykorzystanie energii 
odnawialnej może w najgorszym 
przypadku utrudnić realizację tych celów, 
co może z kolei negatywnie wpłynąć na 
gospodarkę regionalną.

to kluczowe elementy unijnej polityki 
klimatycznej i energetycznej; zwraca 
uwagę, że cele określane w odniesieniu do 
produkcji, a także wymogi nakładane w 
tym zakresie mogą nie być w pełni spójne z 
osiągnięciem celów na 2020 r. i 
zapewnieniem tego, by w 2050 r. 
większość dostaw energetycznych 
pochodziła z odnawialnych źródeł energii; 
podkreśla, że prawodawstwo, które 
ogranicza wykorzystanie energii 
odnawialnej może w najgorszym 
przypadku utrudnić realizację tych celów, 
co może z kolei negatywnie wpłynąć na 
gospodarkę regionalną.

Or. es

Poprawka 76
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla konieczność zwiększenia 
wsparcia dla konkretnych i 
ukierunkowanych kampanii 
informacyjnych, które uwzględnią 
specyfikę każdego regionu i zaprezentują 
efekty, ukazując danemu regionowi 
korzyści płynące z wykorzystania energii 
odnawialnej.

Or. pt

Poprawka 77
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla znaczenie cennego 
doświadczenia nabytego na szczeblu 
lokalnym dla osiągnięcia 
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samowystarczalności energetycznej 
poprzez pobudzenie produkcji energii 
odnawialnej; zaleca promowanie wiosek 
energii odnawialnej i spółdzielni 
energetycznych, ułatwienie wymiany 
dobrych praktyk oraz współpracę w 
ramach sieci w celu jak najlepszego 
wykorzystania modeli, które odniosły 
sukces;

Or. en

Poprawka 78
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. jest przekonany, że jedynie 
ogólnoeuropejski system promowania 
energii odnawialnej umożliwi uwolnienie 
całego jej potencjału w najbardziej 
opłacalny sposób; dostrzega decydujące 
zalety neutralnego technologicznie 
europejskiego rynku energii odnawialnej, 
na którym producenci energii muszą 
zapewnić określony wcześniej poziom 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 
a poziom ten mogą osiągnąć m.in. w 
drodze handlu uprawnieniami, które 
można nabyć lub sprzedać na specjalnie 
do tego przeznaczonym rynku; zauważa, 
że doświadczenia państw członkowskich 
pokazują wyraźnie, że w przypadku 
niespełnienia tego warunku konieczne są 
wysokie grzywny, aby zapewnić 
osiągnięcie danego poziomu produkcji;

Or. en

Poprawka 79
Riikka Manner
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Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. przypomina, że wprowadzenie na 
wielką skalę instalacji dla energii 
odnawialnej jest powiązane z pewnością 
ram prawnych oraz dostępem do 
finansowania; dlatego zwraca się do 
Komisji i państw członkowskich o 
opracowanie jasnych i przewidywalnych 
zasad, w tym dotyczących dotacji, w 
odniesieniu do tych sektorów, z 
zapewnieniem taniego finansowania oraz 
łączenia finansowych instrumentów 
prywatnych, europejskich, pochodzących z 
banków inwestycyjnych oraz funduszu 
spójności.

Or. en

Poprawka 80
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. zwraca uwagę na przyjęte w styczniu 
2013 r. sprawozdanie w sprawie roli 
polityki spójności UE we wdrażaniu nowej 
europejskiej polityki energetycznej oraz 
zwraca się do Komisji o jego 
uwzględnienie przy formułowaniu polityki 
w zakresie energii odnawialnej w 
odniesieniu do polityki spójności.

Or. en

Poprawka 81
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper
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Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. podkreśla, że dalszy rozwój energii 
odnawialnej trwale zmieni krajobraz w 
regionach; uważa, że społeczną 
akceptację dla energii odnawialnej mogą 
zapewnić wyłącznie przejrzyste procedury 
w zakresie planowania przestrzennego, 
budownictwa i udzielania zezwoleń, w 
których będą uczestniczyć wszystkie 
zainteresowane strony;

Or. en

Poprawka 82
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. podkreśla znaczenie finansowania 
instalacji dla energii odnawialnej w 
ramach polityki spójności, co z jednej 
strony oznacza wspieranie sektora 
przedsiębiorstw, tworzonego głównie przez 
MŚP, a z drugiej strony – tworzenie 
miejsc pracy na szczeblu lokalnym i 
regionalnym. Ponadto zwraca się do 
Komisji o zapewnienie tego, by umowach 
partnerskich oraz programach 
operacyjnych na lata 2014–2020 
wycofane zostały wszystkie dotacje dla 
paliw kopalnych, aby stworzyć masę 
krytyczną niezbędną dla dalszego rozwoju 
sektora energii odnawialnej w UE.

Or. en


