
 

AM\1081292PL.doc  PE573.403v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

9.12.2015 A8-0341/77 

Poprawka  77 

Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. wskazuje, że aby z powodzeniem 

zrównoważyć rynek wewnętrzny, 

potrzebne są inwestycje nie tylko 

w połączenia międzysystemowe, ale 

również, między innymi, w sieci krajowe, 

elektrownie wykorzystujące paliwa 

kopalne wyposażone w systemy 

wychwytywania dwutlenku węgla, nowe 

elektrownie jądrowe (w tych państwach 

członkowskich, które sobie tego życzą) 

jako krytyczne źródło niskoemisyjnego 

obciążenia podstawowego, w zdolności 

magazynowania (takie jak terminale 

LNG), inteligentne sieci oraz elastyczne 

technologie wytwarzania energii w celu 

poradzenia sobie ze zwiększoną generacją 

energii ze źródeł odnawialnych 

i z generacją rozproszoną; 

77. wskazuje, że aby z powodzeniem 

zrównoważyć rynek wewnętrzny, 

potrzebne są inwestycje nie tylko 

w połączenia międzysystemowe, ale 

również, między innymi, w inteligentne 

sieci, systemy zarządzania popytem oraz 

zdolność magazynowania energii 

elektrycznej w celu poradzenia sobie ze 

zwiększoną generacją energii ze źródeł 

odnawialnych i z generacją rozproszoną; 

jednocześnie przypomina, jak ważne jest 

zwrócenie uwagi na technologię 

wysokiego napięcia prądu stałego 

(HVDC) jako sposobu na niestabilny 

charakter energii ze źródeł odnawialnych; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/78 

Poprawka  78 

Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 140 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

140. podkreśla, że energia jądrowa 

powinna być wspierana w każdy sposób 

przez mechanizmy finansowania UE lub 

przez instytucje finansowe UE; 

skreślony 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/79 

Poprawka  79 

Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 141 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

141. zauważa, że energia jądrowa wnosi 

niezwykle ważny wkład do europejskiego 

systemu energetycznego, powodując 

niższe emisje CO2, a zarazem ograniczając 

zależność od importu, zapewniając 

stabilną produkcję energii elektrycznej, 

która może być wykorzystana na rynku 

wewnętrznym i tworzyć stabilną podstawę 

systemu energetycznego, w którym 

możliwe jest stopniowe wprowadzanie 

energii ze źródeł odnawialnych; 

skreślony 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/80 

Poprawka  80 

Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 142 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

142. wzywa państwa członkowskie, które 

stopniowo odchodzą od energetyki 

jądrowej, do upewnienia się, że zostanie 

ona zastąpiona produkcją energii, która 

będzie w stanie zapewnić porównywalną 

podaż energii i przyczyniać się do 

stabilizacji wspólnego systemu produkcji 

i dystrybucji; 

skreślony 

Or. en 

 

 


