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Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, Ŝe w obliczu kryzysu 
gospodarczego priorytetem powinno być 

inwestowanie w te nowe technologie 
mające największe moŜliwości tworzenia 

miejsc pracy; podkreśla, Ŝe doprowadzi to 
do tworzenia rynków, wygeneruje nowe 
źródła dochodów i przyczyni się do 
rozwoju gospodarki i konkurencyjności 
UE; podkreśla ponadto, Ŝe zwiększy to 
bezpieczeństwo dostaw energii UE i 
zmniejszy jej zaleŜność energetyczną od 
ograniczonej liczby źródeł energii, 
dostawców i szlaków transportowych; 

5. podkreśla, Ŝe w obliczu kryzysu 
gospodarczego i kryzysu na rynkach 
pracy, a takŜe biorąc pod uwagę 

konieczność osiągnięcia wartości 

szczytowej światowych emisji gazów 

cieplarnianych do 2015 r., UE powinna 

inwestować jedynie w te nowe bezpieczne 
technologie oraz wdraŜać plany działania 
mające natychmiastowy wpływ pod 

względem zatrudnienia, spójności 

społecznej i ochrony klimatu; podkreśla, 
Ŝe doprowadzi to do tworzenia rynków, 
wygeneruje nowe źródła dochodów i 
przyczyni się do rozwoju gospodarki i 
konkurencyjności UE; podkreśla ponadto, 
Ŝe zwiększy to bezpieczeństwo dostaw 
energii UE i zmniejszy jej zaleŜność 
energetyczną od ograniczonej liczby źródeł 
energii, dostawców i szlaków 
transportowych; 
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8. uwaŜa, Ŝe bezwględnie konieczne jest 
szybkie wykorzystanie uprawnień o 
wartości 300 mln euro pozostawionych z 
rezerwy dla nowych instalacji w unijnym 
systemie handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS) w celu wspierania wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla oraz 
innowacyjnych źródeł energii odnawialnej; 
wzywa Europejski Bank Inwestycyjny 
(EBI), Ŝeby dostosował swoje kryteria 
udzielania kredytów do odpowiednich 
innowacyjnych instalacji 
wykorzystujących energię odnawialną; 

8. uwaŜa, Ŝe bezwględnie konieczne jest 
szybkie wykorzystanie uprawnień o 
wartości 300 mln euro pozostawionych z 
rezerwy dla nowych instalacji w unijnym 
systemie handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS) oraz wzywa do przeznaczenia co 
najmniej 75% całkowitych dostępnych 

środków na rozwój innowacyjnych źródeł 
energii odnawialnej; wzywa Europejski 
Bank Inwestycyjny (EBI), Ŝeby dostosował 
swoje kryteria udzielania kredytów do 
odpowiednich innowacyjnych instalacji 
wykorzystujących energię odnawialną; 
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10. wzywa do wzmocnienia roli EBI w 
finansowaniu projektów energetycznych, w 
szczególności poprzez zwiększenie celu 
kredytowania w dziedzinie energii, 
zwiększenie zdolności zaoferowania 
gwarancji kredytowych wobec projektów 
energetycznych oraz usprawnienie 
koordynacji i ciągłości finansowania badań 
zwiększonego ryzyka, a takŜe rozwijanie 
projektów w dziedzinie energii; 

10. wzywa do wzmocnienia roli EBI w 
finansowaniu projektów energetycznych o 
zrównowaŜonym charakterze, w 
szczególności poprzez zwiększenie celu 
kredytowania w dziedzinie energii, 
zwiększenie zdolności zaoferowania 
gwarancji kredytowych wobec projektów 
energetycznych o zrównowaŜonym 

charakterze oraz usprawnienie koordynacji 
i ciągłości finansowania badań 
zwiększonego ryzyka, a takŜe rozwijanie 
projektów w dziedzinie energii 
odnawialnej i projektów w dziedzinie 

wydajności energetycznej; 
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16. uznaje, Ŝe MŚP są główną siłą 
napędową rozwoju wielu zrównowaŜonych 
niskoemisyjnych technologii 
energetycznych, w szczególności rozwoju 
bardziej zdecentralizowanych systemów 
energetycznych, i w związku z tym 
podkreśla, Ŝe dostęp do publicznych 
dotacji i kredytów, w tym do środków z 
planu EPSTE, naleŜy zaplanować w 
sposób przyjazny dla MŚP; wzywa do 
przeznaczenia bardzo duŜej części środków 
unijnych dostępnych w ramach planu 
EPSTE na MŚP; 

16. uznaje, Ŝe MŚP są główną siłą 
napędową rozwoju wielu zrównowaŜonych 
niskoemisyjnych technologii 
energetycznych, w szczególności rozwoju 
bardziej zdecentralizowanych systemów 
energetycznych, i w związku z tym 
podkreśla, Ŝe dostęp do publicznych 
dotacji i kredytów, w tym do środków z 
planu EPSTE, naleŜy zaplanować w 
sposób przyjazny dla MŚP; wzywa do 
przeznaczenia co najmniej 50% środków 
unijnych dostępnych w ramach planu 
EPSTE na MŚP; 
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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. podkreśla, Ŝe pilnie potrzebna zmiana 

paradygmatu w systemie energetycznym 

UE wymaga nakierowania finansowania 

UE na zdecentralizowane projekty 

demonstracyjne na niewielką skalę, 

równomiernie rozmieszczone pod 

względem geograficznym, w dziedzinie 

zrównowaŜonych technologii produkcji 

energii odnawialnej i oszczędności 

energii; 
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29. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, Ŝeby wspierały na całym 
świecie handel emisjami, Ŝeby stworzyć 
stabilne i sprawiedliwe otoczenie 
konkurencyjne dla rozwoju i stosowania 
zrównowaŜonych technologii 
niskoemisyjnych; 

29. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, Ŝeby wspierały na całym 
świecie ambitne cele w zakresie redukcji 

emisji, Ŝeby stworzyć stabilne i 
sprawiedliwe otoczenie konkurencyjne dla 
rozwoju i stosowania zrównowaŜonych 
technologii niskoemisyjnych; 

Or. en 

 
 


