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Poprawka 1
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że przed połową XXI 
wieku w Unii Europejskiej zmieni się 
radykalnie stosunek do energii, jej 
dostępności oraz sposobu jej 
wykorzystania, i jeżeli Unia Europejska 
pragnie, aby zmiany te powiodły się i 
miały przystępny koszt dla społeczeństwa, 
potrzebne są usilne starania w zakresie 
badań, umożliwiające obywatelom 
łatwiejszy dostęp do technologii,

A. mając na uwadze, że jeszcze w pierwszej 
połowie XXI wieku zmieni się radykalnie 
stosunek do energii, jej dostępności oraz 
sposobu jej wykorzystania; aby zmiany te 
powiodły się i miały przystępny koszt dla 
społeczeństwa potrzebne są intensywne 
badania, inwestycje i rozwój produktów w 
dziedzinie nowych źródeł energii i 
technologii, a także należy podjąć starania 
na rzecz umożliwienia obywatelom 
łatwiejszego dostępu do nowych 
technologii i ich możliwości,

Or. fi

Poprawka 2
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że decyzje w 
sprawie energii mają poważny wpływ na 
samowystarczalność energetyczną UE, 
wzrost, zatrudnienie oraz wysiłki na rzecz 
zwalczania zmian klimatycznych; z tego 
względu Komisja i państwa członkowskie 
powinny zapewnić, w swych decyzjach, że 
rozwiązania przyjęte zarówno w okresie 
przejścia na nowe technologie, jak i w 
perspektywie długoterminowej są trwałe, 
możliwie opłacalne i efektywne z punktu 
widzenia energii i klimatu, i że skutkują 
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niskimi emisjami bez dalszej konieczności 
interwencyjnych dostaw energii 
pochodzącej z paliw kopalnych w celu 
wsparcia podjętych decyzji i wybranych 
technologii,

Or. fi

Poprawka 3
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że technologie 
energetyczne stanowią główny filar 
europejskiej polityki w zakresie energii i 
zmian klimatu oraz przyczyniają się do 
ustanowienia wspólnego rynku energii,

Or. fr

Poprawka 4
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że lepsza synergia 
w przyszłych europejskich badaniach nad 
technologiami energetycznymi może tylko 
stymulować wzrost gospodarczy, 
przyczynić się do korzyści 
komparatywnych gospodarki europejskiej, 
poprawić zatrudnienie i tym samym 
pomóc w osiągnięciu celów strategii 
lizbońskiej oraz w walce ze zmianami 
klimatu,

Or. fr
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Poprawka 5
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na wyzwania wiążące 
się z wprowadzaniem na rynek nowych 
technologii i potrzebą publicznego 
wsparcia innowacji w dziedzinie 
energetyki; uważa jednak nadal, że należy 
unikać korzystania z krótkoterminowych 
środków wsparcia, które zakłócają 
konkurencję wśród operatorów na rynku 
energetycznym i zwiększają ceny energii;

Or. fi

Poprawka 6
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie europejskich inicjatyw 
przemysłowych, lecz wyraża ubolewanie, 
że Komisja nie wyznaczyła jasnych 
priorytetów między tymi inicjatywami; z 
niecierpliwością oczekuje komunikatu 
Komisji w sprawie finansowania SET-
Planu;

3. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie europejskich inicjatyw 
przemysłowych, lecz wyraża ubolewanie, 
że Komisja nie wyznaczyła jasnych 
priorytetów między tymi inicjatywami; z 
niecierpliwością oczekuje komunikatu 
Komisji w sprawie finansowania SET-
Planu i zawraca się do Komisji o 
zagwarantowanie, że komunikat ten 
koncentruje się wyraźnie na zapewnieniu 
odpowiedniego finansowania, stanowiąc 
integralną część debaty mającej na celu 
przegląd finansowania polityk 
europejskich, w tym udziału dochodu 
pochodzącego z uprawnień do emisji;
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Or. es

Poprawka 7
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do hierarchizacji tych inicjatyw, 
aby skupić wysiłki na tych inicjatywach,
które wykazały, że mogą zmniejszyć 
emisje w krótkim terminie, biorąc pod 
uwagę, że celem jest ich zmniejszenie o co 
najmniej 20% do roku 2020, lecz nie 
zapominając o ewentualnych środkach 
wsparcia na rzecz innych technologii 
mogących zmniejszyć emisje w 
długoterminowej perspektywie, w celu 
osiągnięcia celów wyznaczonych na rok 
2050;

4. wzywa do hierarchizacji tych inicjatyw, 
aby te inicjatywy, które wykazały, że mogą 
zmniejszyć emisje w krótkim terminie, 
były skuteczne z punktu widzenia 
produkcji energii i zmniejszania emisji, 
umożliwiając realizację celu, którym jest 
ich zmniejszenie o co najmniej 20% do 
roku 2020, lecz nie zapominając o 
ewentualnych środkach wsparcia na rzecz 
innych technologii mogących zmniejszyć 
emisje w długoterminowej perspektywie, w 
celu osiągnięcia celów wyznaczonych na 
rok 2050;

Or. fi

Poprawka 8
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do unikania prawnie wiążących 
celów, które nie są oparte na dostatecznie 
długoterminowych badaniach dotyczących 
ich prawdziwego wpływu na klimat;

Or. fi
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Poprawka 9
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się, aby wyznaczaniu 
priorytetów między poszczególnymi 
inicjatywami uwzględniono cykl życia 
każdej technologii oraz jej wpływ na 
środowisko; zwraca się o rozważenie 
możliwości przekazania tych technologii 
gospodarkom rozwijającym się, tak aby 
zmniejszyć przepaść technologiczną;

5. zwraca się, aby wyznaczaniu 
priorytetów między poszczególnymi 
inicjatywami uwzględniono cykl życia 
każdej technologii oraz jej wpływ na 
środowisko na każdym etapie procesu 
produkcji; zwraca się o rozważenie 
możliwości przekazania tych technologii 
gospodarkom rozwijającym się, tak aby 
zmniejszyć przepaść technologiczną;

Or. en

Poprawka 10
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. domaga się rozszerzonego transferu 
technologii z krajami rozwiniętymi oraz 
ustanowienia z tymi krajami współpracy 
naukowej w celu rozwoju nowych 
technologii energetycznych;

Or. en

Poprawka 11
Rebecca Harms

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że finansowanie badań w 
zakresie odnawialnych i wydajnych 
technologii musi być przynajmniej dwa 
razy większe od finansowania innych 
nieodnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 12
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości rozszerzenia inicjatyw 
skierowanych do innych sektorów 
przemysłowych ze znaczącym potencjałem 
w odniesieniu do zmniejszenia emisji, jak 
np. kogeneracja, wodór, sektor 
budownictwa i mieszkalnictwa, systemy 
grzewcze i chłodzące, lepsza 
infrastruktura magazynowania i 
dystrybucji energii oraz połączenia 
międzysieciowe;

Or. es

Poprawka 13
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. popiera utworzenie grupy sterującej 
wysokiego szczebla oraz przejrzystego i 
łatwo dostępnego systemu informacji w 
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zakresie technologii energetycznych, 
szczególnie dla MŚP i zwraca się do 
Komisji o informowanie Parlamentu 
o utworzeniu tej grupy i jej pracach oraz 
strategii informacyjnej;

Or. es

Poprawka 14
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji o rozwinięcie 
inicjatyw, biorąc pod uwagę zagrożenie w 
zakresie zanieczyszczenia środowiska i 
zdrowia publicznego, jakie stanowi 
stosowanie pewnych technologii, w 
szczególności w odniesieniu do 
ewentualnego przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji oraz
składowania odpadów radioaktywnych;
zaleca, aby zwrócić uwagę na podmioty 
społeczne, aby podnieść poziom akceptacji 
nowych technologii energetycznych przez 
społeczeństwo;

7. zwraca się do Komisji o rozwinięcie 
inicjatyw, biorąc pod uwagę zagrożenie w 
zakresie zanieczyszczenia środowiska i 
zdrowia publicznego, jakie stanowi 
stosowanie pewnych technologii, w 
szczególności w odniesieniu do 
ewentualnej emisji cząstek stałych,
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
oraz składowania odpadów 
radioaktywnych; zaleca, aby zwrócić 
uwagę na podmioty społeczne, aby 
podnieść poziom akceptacji nowych 
technologii energetycznych przez 
społeczeństwo;

Or. fi

Poprawka 15
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla potrzebę zwiększenia 
potencjału badawczego UE; z tego 
względu domaga się zwiększenia 
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finansowania zasobów ludzkich i szkoleń 
w sektorze technologii energetycznych;
wzywa do większej koordynacji działań 
pomiędzy Wspólnotą i krajowymi 
instrumentami finansowymi w celu 
wspierania szkoleń i badań, w 
szczególności siódmego programu 
ramowego;

Or. es

Poprawka 16
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zwraca się do Komisji o wzięcie pod 
uwagę możliwości wykorzystania 
technologii energetycznych w nowych 
państwach członkowskich i o 
wprowadzenie mechanizmów wsparcia 
opartych na politykach UE;

Or. en

Poprawka 17
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. popiera potrzebę wzmocnienia 
współpracy międzynarodowej w celu 
wprowadzenia w życie spójnej strategii 
dostosowanej do specyfiki krajów 
rozwiniętych, rozwijających się i 
wschodzących;

Or. fr
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