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Poprawka  1 

Pilar del Castillo Vera 

w imieniu grupy politycznej PPE 

Giles Chichester 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

Projekt rezolucji B7-0148/2010 

S&D, ALDE, Verts/ALE 

Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE) 

Projekt rezolucji 

Punkt A preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, Ŝe Unia Europejska 

jedynie wtedy osiągnie cel polegający na 

ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych 

o 20%, a o 30% w przypadku umowy 

międzynarodowej, ograniczeniu zuŜycia 

energii o 20% i produkowaniu co najmniej 

20% energii ze źródeł odnawialnych do 

2020 r., gdy zwiększy wysiłki zmierzające 

do opracowania zespołu przystępnych, 

czystych, wydajnych i trwałych technologii 

niskoemisyjnych, 

A. mając na uwadze, Ŝe Unia Europejska 

jedynie wtedy osiągnie cel polegający na 

ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych 

o 20%, a o 30% w przypadku umowy 

międzynarodowej, ograniczeniu zuŜycia 

energii pierwotnej o 20% w stosunku do 

prognozowanych poziomów i 

produkowaniu co najmniej 20% energii ze 

źródeł odnawialnych do 2020 r., gdy 

zwiększy wysiłki zmierzające do 

opracowania zespołu przystępnych, 

czystych, wydajnych i trwałych technologii 

niskoemisyjnych, 

Or. en 
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8.3.2010 B7-0148/2 

Poprawka  2 

Pilar del Castillo Vera 

w imieniu grupy politycznej PPE 

Giles Chichester 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

Projekt rezolucji B7-0148/2010 

S&D, ALDE, Verts/ALE 

Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE) 

Projekt rezolucji 

Punkt E preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, Ŝe Komisja określa 

potrzebę inwestycji ze źródeł publicznych i 

prywatnych w ciągu najbliŜszych 10 lat w 

obszarze sześciu europejskich inicjatyw 

przemysłowych na 6 mld EUR w 

przypadku energii wiatrowej, 16 mld EUR 

- energii słonecznej, 2 mld EUR - sieci 

elektrycznych, 9 mld – bioenergii, 13 mld - 

wychwytywania i składowania dwutlenku 

węgla, 7 mld – rozszczepiania jądrowego i 

5 mld EUR na wspólną inicjatywę 

technologiczną dotyczącą ogniw 

paliwowych i wodoru, 

E. mając na uwadze, Ŝe Komisja określa 

potrzebę inwestycji ze źródeł publicznych i 

prywatnych na rzecz sześciu europejskich 

inicjatyw przemysłowych (EII) w ciągu 

najbliŜszych 10 lat na 6 mld EUR w 

przypadku energii wiatrowej, 16 mld EUR 

- energii słonecznej, 2 mld EUR - sieci 

elektrycznych, 9 mld – bioenergii, 13 mld - 

wychwytywania i składowania dwutlenku 

węgla, 7 mld – zrównowaŜonego 

rozszczepiania jądrowego i dodatkowe 5 

mld EUR na wspólną inicjatywę 

technologiczną dotyczącą ogniw 

paliwowych i wodoru, 

Or. en 
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8.3.2010 B7-0148/3 

Poprawka  3 

Pilar del Castillo Vera 

w imieniu grupy politycznej PPE 

Giles Chichester 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

Projekt rezolucji B7-0148/2010 

S&D, ALDE, Verts/ALE 

Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE) 

Projekt rezolucji 

Punkt I preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, Ŝe naleŜy zmienić 

nazwę szóstej europejskiej inicjatywy 

przemysłowej (EII) „ZrównowaŜona 

energia jądrowa” na „Energia jądrowa”, 

ze względu na fakt, Ŝe ryzyko 

środowiskowe i zdrowotne oraz ryzyko 

rozprzestrzeniania związane rozwojem i 

wykorzystaniem energii jądrowej moŜna 

oczywiście co najwyŜej ograniczać, ale nie 

znieść, 

skreślony 

Or. en 
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8.3.2010 B7-0148/4 

Poprawka  4 

Pilar del Castillo Vera 

w imieniu grupy politycznej PPE 

Giles Chichester 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

Projekt rezolucji B7-0148/2010 

S&D, ALDE, Verts/ALE 

Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. wzywa EBI do odpowiednio pilnego 

rozwaŜenia tych projektów, które 

rzeczywiście zwiększą opłacalność 

demonstracyjnych technologii 

niskoemisyjnych o zrównowaŜonym 

charakterze (np. rozwój inteligentnych 

sieci i minielektrowni wodnych); 

Or. en 
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8.3.2010 B7-0148/5 

Poprawka  5 

Pilar del Castillo Vera 

w imieniu grupy politycznej PPE 

Giles Chichester 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

Projekt rezolucji B7-0148/2010 

S&D, ALDE, Verts/ALE 

Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. z zadowoleniem przyjmuje skupienie 

się na finansowaniu projektów 

demonstracyjnych (na duŜą skalę); 

podkreśla jednak, Ŝe naleŜy równieŜ 

udostępnić środki na średnio- i 

długoterminowe badania zwiększonego 

ryzyka, podstawowe i stosowane; 

17. z zadowoleniem przyjmuje skupienie 

się na finansowaniu projektów 

demonstracyjnych (na duŜą skalę); 

podkreśla jednak, Ŝe naleŜy takŜe 

udostępnić środki na średnio- i 

długoterminowe badania zwiększonego 

ryzyka, podstawowe i stosowane, projekty 

pilotaŜowe (na niewielką skalę), środki 

powielania rynkowego oraz podnoszenie 

poziomu świadomości społecznej i 

społecznej aprobaty dla technologii 

niskoemisyjnych; 

Or. en 
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8.3.2010 B7-0148/6 

Poprawka  6 

Pilar del Castillo Vera 

w imieniu grupy politycznej PPE 

Giles Chichester 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

Projekt rezolucji B7-0148/2010 

S&D, ALDE, Verts/ALE 

Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. z zadowoleniem przyjmuje wybór 

sześciu EII i przedstawienie strategii 

technologicznych na lata 2010-2020, które 

zawierają konkretne cele, Ŝeby kaŜdą 

zrównowaŜoną technologię niskoemisyjną 

uczynić konkurencyjną pod względem 

kosztów, i zwraca się do Komisji, Ŝeby 

podjęła dojrzałe EII, zapewniając, Ŝe ich 

struktura zarządzania będzie prosta, 

niezbiurokratyzowana i przejrzysta oraz Ŝe 

centralną wspólną cechą będzie kontakt z 

grupą sterującą planu EPSTE i EBI; 

25. z zadowoleniem przyjmuje wybór 

sześciu EII i przedstawienie strategii 

technologicznych na lata 2010-2020, które 

zawierają konkretne cele, Ŝeby kaŜdą 

zrównowaŜoną technologię niskoemisyjną 

uczynić konkurencyjną pod względem 

kosztów, i zwraca się do Komisji, Ŝeby 

rozpoczęła realizację wszystkich sześciu 

EII, zapewniając, Ŝe ich struktura 

zarządzania będzie prosta, 

niezbiurokratyzowana i przejrzysta oraz Ŝe 

centralną wspólną cechą będzie kontakt z 

grupą sterującą planu EPSTE i EBI; 

Or. en 

 

 


