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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 1
Ustęp 1

1. podkreśla, że czynniki, takie jak zmiany klimatyczne (skreślenie) i wzrastające koszty 
energii narażają w coraz większym stopniu nasze społeczeństwa i gospodarki;

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 2
Ustęp 1 a (nowy)

1a. ubolewa, że nadal w UE daje się zaobserwować zbyt małe zainteresowanie władz 
regionalnych i lokalnych możliwością pozyskiwania i wykorzystywania energii 
odnawialnych;

Or. pl



PE 388.430v01-00 2/16 AM\663131PL.doc

PL

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Poprawka 3
Ustęp 2

2. zwraca ponadto uwagę, iż sektor energii odnawialnej może ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczenie, przyczynić się do wykorzystania lokalnych źródeł 
energii, (skreślenie) pomóc w osiągnięciu celów lizbońskich, poprawy dostaw poprzez 
większą dywersyfikację źródeł energii oraz osiągnięciu celów Europy w odniesieniu 
do wzrostu, zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju;

Or. de

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 4
Ustęp 2

2. zwraca ponadto uwagę, iż sektor energii odnawialnej może ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczenie, przyczynić się do wykorzystania lokalnych źródeł 
energii, zagwarantować bezpieczeństwo dostaw energii, jak również pomóc w 
osiągnięciu celów lizbońskich;

Or. el

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 5
Ustęp 2 a (new)

2a. z radością przyjmuje uznanie przez Komisję faktu, iż cena paliw kopalnych nie 
odzwierciedla w sprawiedliwy sposób ich kosztów zewnętrznych, w tym ich 
oddziaływania na zmiany klimatyczne; podkreśla potrzebę zreformowania obecnego 
modelu ekonomicznego tak, by uwzględniał on negatywne skutki zewnętrzne, 
zapewniając równe szanse dla różnych źródeł energii oraz poprawiając tym samym 
konkurencyjność odnawialnych źródeł energii; wzywa ponadto Komisję do 
zaproponowania legislacji, która znosiłaby dotacje stanowiące sztuczną promocję 
paliw kopalnych;

Or. en
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Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 6
Ustęp 2 b (nowy)

2b. ubolewa nad faktem, że wspólnotowy cel osiągnięcia 12% energii odnawialnych w 
wachlarzu źródeł energii EU do 2010 r. najprawdopodobniej nie zostanie 
zrealizowany;  podkreśla zatem, że obok celów wyznaczonych w Mapie drogowej na 
rzecz energii odnawialnych należy przewidzieć szczegółowe plany wdrożenia z 
określonymi celami krajowymi oraz wiążącymi celami połówkowymi dla różnych 
sektorów energetycznych, jak również sankcje w przypadku niespełnienia tych 
celów; 

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 7
Ustęp 3

3. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady Europejskiej z marca 2007 r. dotyczące 
energii odnawialnej (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer

Poprawka 8
Ustęp 3

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady Europejskiej z marca 2007 r. dotyczącą 
osiągnięcia do 2020 r. (skreślenie) celu 20% udziału energii odnawialnej w zużyciu 
energii; apeluje o ambitną strategię racjonalnego zużycia energii w dążeniu do  
wspomożenia realizacji tego celu;

Or. de

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Margrete Auken on behalf of the Greens/EFA

Poprawka 9
Ustęp 3

3. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady Europejskiej z marca 2007 r. dotyczące 
energii odnawialnej, jest jednak przekonany, iż do 2020 r. można byłoby osiągnąć
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wyższy niż 20% udział energii odnawialnej w zużyciu energii; ponownie wyraża swe 
stanowisko, że UE powinna dążyć do osiągnięcia do 2020 r. 25% udziału; nalega 
ponadto, by propozycję legislacyjną w sprawie celów UE wniesiono w oparciu o 
art. 175 ust. 1 traktatu WE w celu zapewnienia pełnego zaangażowania się Rady i 
Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 10
Ustęp 3

3. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady Europejskiej z marca 2006 r. dotyczące 
energii odnawialnej, jest jednak przekonany, iż do 2020 r. można byłoby osiągnąć 
wyższy niż 20% udział energii odnawialnej w zużyciu energii; uznaje jednocześnie 
przyjęcie tymczasowych celów za szczególnie użyteczne;

Or. el

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Poprawka 11
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa Komisję do nadania celowi 20% udziału energii odnawialnych charakteru 
wiążącego dla państw członkowskich poprzez legislację oraz do ciągłego jego 
wdrażania, a także do zapewnienia poddawania państw członkowskich 
niedopełniających swych zobowiązań surowym sankcjom; podkreśla potrzebę 
przyjęcia krajowych planów działań, w których każde z państw członkowskich 
określiłoby wiążące cele dla poszczególnych sektorów w oparciu o swe szczególne 
meteorologiczne, geograficzne i geologiczne możliwości oraz dotychczasowe 
osiągnięcia; wzywa Komisję do przeprowadzania zarówno wstępnych, jak i 
okresowych ocen krajowych planów działania;

Or. de
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Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Poprawka 12
Ustęp 3 b (nowy)

3b. zwraca uwagę na potencjał ukryty w biomasie, zwłaszcza dla sektorów 
elektrycznego, grzewczego czy chłodniczego, dzięki której można by ożywić 
gospodarki zwłaszcza obszarów wiejskich zgodnie z dobrymi wzorami rolniczymi i 
przy zachowaniu zrównoważonej produkcji biomasy oraz bez szkody dla lokalnej 
produkcji żywności, i uczynić dzisiejszych rolników producentami energii jutra; 

Or. de

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer

Poprawka 13
Ustęp 4

4. wzywa Komisję, by poza celem ogólnym, dotyczącym udziału energii ze źródeł 
odnawialnych, przyjęła również szczegółowe cele odnośnie do proporcji zużycia 
elektryczności, a przynajmniej poziom obowiązujących celów w tym zakresie;

Or. de

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Margrete Auken on behalf of the Greens/EFA

Poprawka 14
Ustęp 4

4. jest zaniepokojony brakiem prawnie wiążących sektorowych celów do 2020 r. ogólnie 
w zakresie energii odnawialnej; wzywa zatem Komisję do zachowania oraz 
poprawienia istniejących odnawialnych dyrektyw w zakresie elektryczności i 
transportu oraz do wprowadzenia nowej dla sektora ogrzewania i chłodzenia w 
szczególności; wzywa o zapewnienie przez Komisję niezbędnych środków na surowe 
oceny krajowych planów działania w zakresie odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 15
Ustęp 4

4. jest zaniepokojony brakiem polityk oraz prawnie wiążących celów ogólnie w zakresie 
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energii odnawialnej oraz w sektorze ogrzewania i chłodzenia, jak również 
niewystarczającymi ramami prawnymi w zakresie wykorzystania źródeł energii 
odnawialnej w sektorze transportowym UE;

Or. en

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Peter Liese, Péter Olajos, Thomas Ulmer

Poprawka 16
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa Komisję do ustanowienia prawa celem propagowania wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w sektorze ogrzewania  i chłodzenia, gdyż w tym 
obszarze można zrealizować duży potencjał w krótkim czasie po stosunkowo niskich 
kosztach; 

Or. de

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 17
Ustęp 4 a (nowy)

4a. ponawia swój apel do Komisji o ustanowienia prawa celem propagowania 
odnawialnych źródeł energii w sektorze ogrzewania  i chłodzenia, gdyż w tym 
obszarze można zrealizować duży potencjał w krótkim czasie po stosunkowo niskich 
kosztach;

Or. de

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 18
Ustęp 4 b (nowy)

4b. ubolewa nad tym, iż biorąc pod uwagę ogólną legislację, ani Rada ani Komisja nie 
prowadzą obecnie prac nad dyrektywą tego rodzaju, więc jako rozwiązanie drugiego 
rzędu wzywa o przyjęcie minimalnych wiążących celów dla sektora ogrzewania i 
chłodzenia; 

Or. de
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Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 19
Ustęp 5

5. podkreśla, iż w dążeniu do osiągnięcia celu UE dotyczącego zmian klimatycznych, 
należy dokonać przejścia na większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
poprzez wniesienie podstawowych poprawek do aspektu wydajności energetycznej, 
przyjęcie strategii dotyczących oczyszczania paliw kopalnych, jak również poprzez 
zmiany wzorców stylu życia i konsumpcji celem rozważniejszego wykorzystywania 
energii oraz uzyskania oszczędności wszędzie tam, gdzie to możliwe;

Or. en

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 20
Ustęp 5

5. podkreśla znaczenie, jakie ma zmiana naszych zwyczajów konsumpcyjnych i 
produkcyjnych; wzywa do zniesienia dotacji publicznych dla niezrównoważonych pod 
względem ochrony środowiska rozwiązań produkcyjnych oraz do rychłego 
wprowadzenia w całej UE podatków energetycznego i od środowiska naturalnego;

Or. fi

Poprawkę złożył Andres Tarand

Poprawka 21
Ustęp 5

5. podkreśla znaczenie, jakie ma zmiana naszych zwyczajów konsumpcyjnych dla 
rozsądniejszego wykorzystywania energii i oszczędzania jej (skreślenie); wzywa w 
szczególności do wymiany między państwami członkowskimi dobrych wzorów w 
zakresie oszczędzania energii oraz do maksymalnego wykorzystania funduszy 
strukturalnych na rozwiązania prowadzące do oszczędzania energii w nowych 
państwach członkowskich, w których istnieje największy potencjał;

Or. en
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Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Poprawka 22
Ustęp 5 a (nowy)

5a. podkreśla nade wszystko potrzebę tworzenia małych, zdecentralizowanych struktur 
dostaw energii, osiągnięcia celu drastycznego zwiększenia udziału czystej energii ze 
źródeł lokalnych oraz zwraca uwagę na możliwości, jakie w tym obszarze daje 
połączenie energii cieplnej i geotermalnej;

Or. de

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 23
Ustęp 5 a (nowy)

5a. uznaje potrzebę rozwijania wydajnych rozwiązań w celu zwiększenia wykorzystania 
biomasy w zastosowaniach energetycznych;

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 24
Ustęp 5 b (nowy)

5b. podkreśla, że rozszerzenie konieczne do osiągnięcia celów Mapy drogowej na rzecz 
energii odnawialnych musi być prowadzone z większą uwagą, jeśli chodzi o szeroko 
pojęte aspekty środowiska naturalnego (zrównoważoną gospodarkę lasami, 
bioróżnorodność, zapobieganie degradacji gleby, itp.), a nie ograniczać się 
wyłącznie do emisji gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 25
Ustęp 6

6. podkreśla, że biopaliw nie powinno się używać w transporcie motorowym, jeśli 
istnieje zagrożenie, że w efekcie tego wzrosną światowe ceny żywności lub ilość 
uwalnianych gazów cieplarnianych w wyniku zniszczenia lasów tropikalnych lub 
torfowisk;
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Or. en

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Poprawka 26
Ustęp 6

6. wzywa Komisję do rozwijania nowych kryteriów dla importu olejów roślinnych 
wykorzystywanych w produkcji biopaliw oraz wzywa do przyjęcia mających ogólne 
zastosowanie norm produkcji oraz wykorzystania biopaliw w celu zapewnienia 
sprawiedliwej równowagi pomiędzy produkcją żywności a wytwarzaniem energii, jak 
również ochrony bioróżnorodności oraz obszarów o wysokiej sekwestracji węgla;

Or. en

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Margrete Auken, on behalf of the Greens/EFA

Poprawka 27
Ustęp 6

6. przypomina, że w odniesieniu do biopaliw należy dążyć do osiągnięcia sprawiedliwej 
równowagi pomiędzy produkcją żywności a wytwarzaniem energii; nalega, iż zanim 
przyjmie się wiążące cele, konieczne jest sporządzenie obowiązkowego bilansu emisji 
od produkcji do spalenia w silniku auta (tzw. well-to-wheel) i kryteriów w zakresie 
ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju; 

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 28
Ustęp 6

6. przypomina, że w odniesieniu do biopaliw należy dążyć do osiągnięcia sprawiedliwej 
równowagi pomiędzy produkcją żywności a wytwarzaniem energii; uznaje, że podaż 
lokalnych upraw energetycznych jest ograniczona; podkreśla zatem potrzebę 
obowiązkowej certyfikacji tych paliw w zakresie ochrony środowiska i norm 
socjalnych, a także konieczność niekwestionowania ich wpływu na klimat w ciągu 
ich całego cyklu wegetacyjnego oraz ich wydajności energetycznej;

Or. en
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Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 29
Ustęp 6 a (nowy)

6a. zwraca uwagę, że produkcję biopaliw należy prowadzić w oparciu o zasady 
ekonomiczne i zrównoważonej ochrony środowiska, biorąc pod uwagę całość cyklu 
produkcji; wzywa Komisję do podjecia środków zmierzających do stworzenia 
całościowego, ekologicznego systemu dla biopaliw; uważa, że istotne jest 
promowanie technologii biopaliw trzeciej generacji;

Or. fi

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 30
Ustęp 6 a (nowy)

6a. odrzuca 10% wiążący cel dla biopaliw i wzywa do przyjęcia podejścia opartego na 
rzeczywistej redukcji emisji gazów cieplarnianych jak to, które zawarte jest we 
wniosku Komisji dotyczącym nowej dyrektywy w odniesieniu do jakości paliw 
(COM(2007)0018);

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 31
Ustęp 6 a (nowy)

6a. zwraca uwagę, że gospodarkę biomasą leśną oraz innymi surowcami 
wykorzystywanymi do uzyskania energii lub surowców naturalnych powinno 
prowadzić się zgodnie z powszechnie uznanymi przez społeczność międzynarodową 
wysokimi standardami zrównoważonego rozwoju; podkreśla, że wkład i 
zobowiązania sektora leśnictwa powinny znaleźć uznanie i wsparcie w obszarach 
polityki, sprzyjających lepszym osiągnięciom z punktu widzenia ekonomii, ochrony 
środowiska i społeczeństwa;

Or. en
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Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 32
Ustęp 6 a (nowy)

6a. apeluje do państw członkowskich o dążenie do najlepszych praktyk oraz 
porównywanie ich w odniesieniu do produkcji i korzystaniu z biomas i biopaliw za 
pomocą metody otwartej koordynacji;

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 33
Ustęp 8

8. wskazuje, iż w celu lepszego propagowania energii odnawialnej należy przezwyciężyć 
istniejące bariery rynkowe; wzywa tym samym Komisję i państwa członkowskie do 
stworzenia korzystnych warunków rynkowych, które powinny zawierać zniesienie 
niekorzystnych dotacji i propagowanie czynnego wykorzystywania zamówień 
publicznych w UE, aby obniżyć koszty zarówno wydajności energetycznej jak i 
technologii odnawialnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 34
Ustęp 8

8. wskazuje, iż w celu lepszego propagowania energii odnawialnej należy przezwyciężyć 
istniejące bariery rynkowe; wzywa tym samym Komisję i państwa członkowskie do 
stworzenia korzystnych warunków rynkowych, zapewniając jednocześnie energiom 
odnawialnym dostęp oraz dostęp na zasadzie pierwszeństwa do sieci elektryczności;;

Or. el
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Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Margrete Auken,

Poprawka 35
Ustęp 8

8. wskazuje, iż w celu lepszego propagowania energii odnawialnej należy przezwyciężyć 
istniejące bariery rynkowe; wzywa tym samym Komisję i państwa członkowskie do 
stworzenia korzystnych warunków rynkowych; podkreśla w związku z tym kluczową 
wagę, jaką odgrywa zapewnienie sprawiedliwego dostępu do sieci, oraz potrzebę 
aktywnego propagowania produkcji zdecentralizowanej oraz wykorzystania energii 
odnawialnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 36
Ustęp 8

8. wskazuje, iż w celu lepszego propagowania energii odnawialnej należy przezwyciężyć 
istniejące bariery rynkowe; wzywa tym samym Komisję i państwa członkowskie do 
stworzenia korzystnych warunków rynkowych, nie idąc na kompromisy jeśli chodzi o 
kwestie środowiska naturalnego, zdrowia i zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 37
Ustęp 8 a (nowy)

8a. zwraca uwagę, że systemy promowania elektryczności uzyskanej z energii 
odnawialnych znacznie się różnią w UE, co zakłóca konkurencję i nie jest 
wydajne; powtarza swój apel o stworzenie w całej Europie w skali długoterminowej 
zharmonizowanego systemu zachęt, który spełniłby następujące kryteria: 

a) udzielałby pomocy w spełnieniu obecnie obowiązujących celów oraz 
ambitniejszych celów w przyszłości;

b) byłby zgodny z zasadami rynku wewnętrznego dla elektryczności;
c) stanowiłby część systematycznego podejścia do rozwijania odnawialnych form 

energii, uwzględniając szczególne cechy każdej z nich, jak i różnorodne 
technologie oraz różnice geograficzne;

d) skutecznie promowałby wykorzystywanie energii odnawialnych, a także 
charakteryzowałby się jak największą prostotą i wydajnością, zwłaszcza z 
punktu widzenia kosztów;
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e) internalizowałby zewnętrzne koszty wszystkich źródeł energii;
f) udzielałby wystarczających okresów przejściowych dla krajowych systemów 

zachęt, tak by nie zachwiać zaufaniem inwestorów; 
jest zdania, że dzięki takim kryteriom zjednoczone przepisy wspólnotowe w zakresie 
uregulowań dostaw staną się rozsądnym rozwiązaniem w perspektywie 
długoterminowej, należy jednak uwzględnić systemy udzielania kontyngentów oraz 
zamówień publicznych biorąc pod uwagę, że da się przezwyciężyć aktualne, 
widoczne w niektórych państwach członkowskich słabości takich modelów; 

Or. de

Poprawkę złożyli Adamos Adamou, Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas 
Ulmer, Richard Seeber

Poprawka 38
Ustęp 8 a (nowy)

8a. zwraca uwagę na konieczność prowadzenia dalszych badań i rozwoju w zakresie 
przechowywania energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych biorąc przykład z 
technologii wodorowej;  podkreśla, że aby osiągnąć ten cel, trzeba uprościć przepisy 
administracyjne i procedury zatwierdzania, a także przezwyciężyć istniejące 
przeszkody;

Or. de

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 39
Ustęp 8 a (nowy)

8a. zwraca uwagę, że pewne sposoby produkcji odnawialnych są sprzeczne zarówno z 
rozwojem jak i celami ochrony środowiska; podkreśla w szczególności, że produkcja 
biopaliw nie może odbywać się za cenę zabezpieczenia podaży żywności lub 
prowadzić do niszczenia lasów tropikalnych; podkreśla ponadto, że produkowanie i 
wykorzystywanie biopaliw musi prowadzić do znacznego obniżenia CO2, aby 
osiągnąć kryteria wyznaczone dla celów biopaliw UE;

Or. en
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Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 40
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wzywa Komisję do zniesienia opłat importowych na etanol, gdyż uważa, że obecne 
próby wykorzystania opłat importowych do zablokowania wydajniejszych, bardziej 
przyjaznych dla środowiska i tańszych paliw odnawialnych są nieuzasadnione;

Or. sv

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 41
Ustęp 8 a (nowy)

8a. zwraca uwagę, że odpady paliwowe składają się zwykle w 60% z substancji 
odnawialnych; apeluje zatem o gazyfikację tych odpadów oraz o satysfakcjonujące z 
punktu widzenia środowiska naturalnego odzyskiwanie energii dzięki spalaniu gazu;

Or. en

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 42
Ustęp 8 b (nowy)

8b. zwraca uwagę, że korzyści wynikające z energii odnawialnych można znacznie 
zwiększyć, jeśliby wykorzystywano je w łącznie z energia cieplną;

Or. de

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 43
Ustęp 9

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy z władzami 
regionalnymi i lokalnymi w celu aktywniejszego propagowania odnawialnych źródeł 
energii i efektywniejszego wykorzystywania środków przeznaczonych na te cele , 
przyznaje jednak, że musi się ona opierać w maksymalnym stopniu na zadzie 
pomocniczości oraz, że działania te muszą uwzględniać dane warunki geograficzne, 
klimatyczne i gospodarcze.;
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Or. pl

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Margrete Auken, Kathalijne Maria Buitenweg on behalf of 
the Greens/EFA

Poprawka 44
Ustęp 10

10. wyraża przekonanie, iż jest zbyt wcześnie, by na poziomie UE harmonizować systemy 
wpierania energii odnawialnych; wzywa zatem do systematycznego włączania 
kosztów zewnętrznych do cen energii w celu nadania przewagi ekonomicznej 
źródłom energii odnawialnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 45
Ustęp 11 a (nowy)

11a. wyraża zaniepokojenie, że cele wyznaczone przez UE dla zwiększenia 
wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych do 2010 r. mogą nie zostać 
osiągnięte przez wszystkie państwa członkowskie, i uważa, że Mapa drogowa na 
rzecz energii odnawialnych powinna zawierać mechanizm rocznej oceny celów, 
które osiągnięto;

Or. el

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Peter Liese, Péter Olajos, Thomas Ulmer

Poprawka 46
Ustęp 11 a (nowy)

11a. wzywa operatorów energii jądrowej do rozszerzenia swej dyscypliny, włączając do 
niej odnawialne formy energii; 

Or. de
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Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 47
Ustęp 11 a (nowy)

11a. zwraca uwagę, że energia geotermalna, jak również energia fal, dysponują 
znacznym potencjałem zróżnicowania europejskich źródeł dostaw energii i należy 
prężnie przystąpić do ich wykorzystywania;

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 48
Ustęp 11 b (nowy)

11b. podkreśla, że w wielu krajach rozwijających się istnieją pomyślne warunki do 
rozwijania technologii odnawialnych;  wzywa UE do udzielenia pomocy i wspierania 
rozwoju technologii odnawialnych w krajach rozwijających się oraz do ułatwiania 
dostępu do rynków europejskich, w tym zniesienia ceł wwozowych;

Or. en
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