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Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE) 

Projekt rezolucji 

Punkt G preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, Ŝe pilnie potrzebna 

zmiana paradygmatu energetycznego 

wymaga podziału ryzyka, tak aby 

odpowiednie podmioty, publiczne i 

prywatne, ponosiły część ryzyka, co 
oznacza potrzebę większego publicznego 

wsparcia finansowego, ale takŜe podjęcia 

przez przemysł, banki i prywatnych 

inwestorów większego ryzyka 
technologicznego i rynkowego, 

G. mając na uwadze, Ŝe pilnie potrzebna 

zmiana paradygmatu energetycznego 

wymaga podziału ryzyka, tak aby 

odpowiednie podmioty, publiczne i 

prywatne, ponosiły wspólną 
odpowiedzialność, co oznacza potrzebę 
większego publicznego wsparcia 

finansowego, ale takŜe podjęcia przez 

przemysł, banki i prywatnych inwestorów 
większej odpowiedzialności za wspólne 
ponoszenie ryzyka technologicznego i 
rynkowego, 
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Projekt rezolucji B7-0148/2010 
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Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. jest głęboko przekonany, Ŝe potrzeby 

finansowe niezbędne do wdroŜenia planu 

EPSTE moŜna zaspokoić tylko wtedy, gdy 

udostępni się środki publiczne i prywatne, 

a plan EPSTE jest wiarygodny tylko 

wtedy, gdy zostaną mu przydzielone nowe 
środki finansowe z budŜetu UE;  

3. jest głęboko przekonany, Ŝe potrzeby 

finansowe niezbędne do wdroŜenia planu 

EPSTE moŜna zaspokoić tylko wtedy, gdy 

udostępni się środki publiczne i prywatne, 

a plan EPSTE jest wiarygodny tylko 

wtedy, gdy w przepisach przewidziane 
zostaną nowe środki finansowe poprzez 
zwiększenie środków w budŜecie UE;  

Or. en 
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Poprawka  15 

Anni Podimata i Teresa Riera Madurell 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0148/2010 

S&D, ALDE, Verts/ALE 

Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa ponadto Radę i Komisję do 

skorzystania z debaty nad śródokresowym 

przeglądem bieŜącej perspektywy 

finansowej i debaty nad kolejną 

perspektywą finansową, tak aby lepiej 

dostosować obecne i przyszłe budŜety UE 

do priorytetów politycznych UE, 

szczególnie w zakresie badań naukowych, 

działań na rzecz klimatu i bezpieczeństwa 

dostaw energii; 

7. wzywa ponadto Radę i Komisję do 

skorzystania z debaty nad śródokresowym 

przeglądem bieŜącej perspektywy 

finansowej i debaty nad kolejną 

perspektywą finansową, tak aby dzięki 
nowym, większym środkom lepiej 
dostosować obecne i przyszłe budŜety UE 

do priorytetów politycznych UE, 

szczególnie w zakresie badań naukowych, 

działań na rzecz klimatu i bezpieczeństwa 

dostaw energii; 

Or. en 
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Poprawka  16 

Anni Podimata i Teresa Riera Madurell 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Europejskie Stowarzyszenie 

Badań nad Energią (EERA), Ŝeby 
zainicjowało i wdraŜało wspólne programy 

stosowania planu EPSTE, zacieśniając 

związki z EII, oraz Ŝeby rozszerzało swoją 

działalność; 

18. wzywa Europejskie Stowarzyszenie 

Badań nad Energią (EERA), Ŝeby 
zainicjowało i wdraŜało wspólne programy 

stosowania planu EPSTE, zacieśniając 

związki z EII, oraz Ŝeby rozszerzało swoją 

działalność; podkreśla, Ŝe jeŜeli EERA ma 
w pełni realizować swoją funkcję, naleŜy 
przeznaczyć wystarczające fundusze z 
budŜetu UE i budŜetów krajowych; 

Or. en 
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Anni Podimata i Teresa Riera Madurell 
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S&D, ALDE, Verts/ALE 

Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. z zadowoleniem przyjmuje propozycję, 

Ŝeby do istniejących sześciu EII dodano 

„inicjatywę inteligentnych miast”, która 

skupia się na wydajności energetycznej w 

miastach europejskich (w szczególności 
sygnatariuszach „porozumienia między 

burmistrzami”), w celu stworzenia 

warunków skłaniających rynek masowy do 

przyjęcia na obszrach miejskich 

technologii z zakresu wydajności 

energetycznej i energii odnawialnej, jak 

równieŜ inteligentnych sieci dystrybucji; 

wzywa Komisję i państwa członkowskie, 

Ŝeby szybko wdroŜyły tę nową inicjatywę, 

w której w pełni uczestniczą władze 

lokalne i regionalne, mające kluczowe 

znaczenie dla wspierania i stosowania 

technologii niskoemisyjnych; 

21. z zadowoleniem przyjmuje propozycję, 

Ŝeby do istniejących sześciu EII dodano 

„inicjatywę inteligentnych miast”, która 

skupia się na wydajności energetycznej w 

miastach europejskich (w szczególności 
sygnatariuszach „porozumienia między 

burmistrzami”), w celu stworzenia 

warunków skłaniających rynek masowy do 

przyjęcia na obszrach miejskich 

technologii z zakresu wydajności 

energetycznej i energii odnawialnej, jak 

równieŜ inteligentnych sieci dystrybucji; 

wzywa Komisję i państwa członkowskie, 

Ŝeby szybko wdroŜyły tę nową inicjatywę, 
która napędza lokalną gospodarkę i 
wspiera spójność społeczną i w której w 
pełni uczestniczą władze lokalne i 

regionalne, mające kluczowe znaczenie dla 

wspierania i stosowania technologii 

niskoemisyjnych; 

Or. en 
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Ustęp 27 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 27a. jako Ŝe koszty badań naukowych i 
rozwoju zwiększają się w proporcji do 
obrotów sektora energetycznego, wzywa 
do tworzenia zachęt ku realizacji unijnego 
rynku dzielenia się i handlu własnością 
intelektualną, Ŝeby umoŜliwić szkołom 
wyŜszym, organizacjom badawczym i MŚP 
znalezienie inwestorów i sprawiedliwszych 
cen dla ich własności intelektualnej oraz 
Ŝeby uzyskać dostęp do 
niewykorzystywanej własności 
intelektualnej; 

Or. en 

 

 


