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Projekt rezolucji Poprawka 

8. przypomina o swoich rezolucjach z dni 

5 lutego 2014 r., 26 listopada 2014 r. i 15 

października 2015 r., w których wzywa 

m.in. do wprowadzenia celu w zakresie 

efektywności energetycznej na poziomie 
40 % do 2030 r.; uważa, że wiążący cel 

ogólny w połączeniu z indywidualnymi 

celami krajowymi na 2030 r. zwiększy 

niezależność UE od importu energii, 

będzie sprzyjać innowacjom i pomoże 

zapewnić Unii rolę technologicznego lidera 

w dziedzinie efektywności energetycznej; 

ponadto uważa, że wiążące wymogi są 

nieodzowne dla osiągnięcia maksymalnego 

poziomu ambicji oraz wysiłków w 

państwach członkowskich oraz dla 

umożliwienia dostatecznej elastyczności w 

kwestii dostosowania zbioru instrumentów 

i środków na szczeblu krajowym; 

8. wzywa do określenia celu w zakresie 

efektywności energetycznej na 2030 r. na 

poziomie co najmniej 30 % z myślą o 

osiągnięciu wyższego celu 40 % 

odzwierciedlającego pełny potencjał 

ekonomiczny; uważa, że zmieniona 

dyrektywa w sprawie efektywności 

energetycznej służąca osiągnięciu tego 

celu do 2030 r. zwiększy niezależność UE 

od importu energii, będzie sprzyjać 

innowacjom i pomoże zapewnić Unii rolę 

technologicznego lidera w dziedzinie 

efektywności energetycznej; ponadto 

uważa, że ciągłość i bezpieczeństwo 

planowania są nieodzowne dla osiągnięcia 

maksymalnego poziomu ambicji oraz 

wysiłków w państwach członkowskich 

oraz dla umożliwienia dostatecznej 

elastyczności w kwestii dostosowania 

zbioru instrumentów i środków na szczeblu 

krajowym; podkreśla, że cel w zakresie 

efektywności energetycznej nie może 

koncentrować się wyłącznie na 

oszczędnościach, powinien dotyczyć 

również sektora nieobjętego systemem 

handlu emisjami, a ponadto nie może 

stanowić bezwzględnego limitu zużycia i 

wzrostu gospodarczego w przemyśle; 

Or. en 
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11. wyraża ubolewanie z powodu mało 

ambitnego charakteru celu (poprawa 

efektywności energetycznej o co najmniej 

27 % do 2030 r.) przyjętego przez Radę 

Europejską w 2014 r., dla którego 

uzasadnieniem jest głównie skrajnie 

nierealistyczna i wysoka stopa dyskontowa 

ujęta w poprzedniej ocenie skutków; 

przypomina, że ta stopa dyskontowa (17,5 

%) jest zbyt wysoka; wzywa Komisję do 

zastosowania wszechstronnej oceny 

kosztów i korzyści, z uwzględnieniem 

licznych korzyści płynących z 

efektywności energetycznej, oraz 

społecznej stopy dyskontowej zgodnie z jej 

własnymi wytycznymi dotyczącymi 

lepszego stanowienia prawa; zwraca się do 

Komisji i państw członkowskich o 

przegląd celu poprawy efektywności 

energetycznej o 27 % do 2030 r. w 

kontekście porozumienia klimatycznego z 

Paryża, aby zrealizować cel ograniczenia 

globalnego ocieplenia wyraźnie poniżej 

2°C, oraz o dążenie do ograniczenia 

wzrostu temperatury do 1,5°C zgodnie z 

przyjętym przez Parlament celem w 

zakresie efektywności energetycznej; 

zwraca się do Komisji o określenie 

wiążącego celu w zakresie efektywności 

energetycznej na poziomie 40 % do 2030 

r., odzwierciedlającego poziom 

11. wyraża ubolewanie z powodu mało 

ambitnego charakteru celu (poprawa 

efektywności energetycznej o co najmniej 

27 % do 2030 r.) przyjętego przez Radę 

Europejską w 2014 r., dla którego 

uzasadnieniem jest głównie skrajnie 

nierealistyczna i wysoka stopa dyskontowa 

ujęta w poprzedniej ocenie skutków; 

przypomina, że ta stopa dyskontowa (17,5 

%) jest zbyt wysoka; wzywa Komisję do 

zastosowania wszechstronnej oceny 

kosztów i korzyści, z uwzględnieniem 

licznych korzyści płynących z 

efektywności energetycznej, oraz 

społecznej stopy dyskontowej zgodnie z jej 

własnymi wytycznymi dotyczącymi 

lepszego stanowienia prawa; zwraca się do 

Komisji i państw członkowskich o 

przegląd celu poprawy efektywności 

energetycznej o 27 % do 2030 r. w 

kontekście porozumienia klimatycznego z 

Paryża, aby zrealizować cel ograniczenia 

globalnego ocieplenia wyraźnie poniżej 

2°C, oraz o dążenie do ograniczenia 

wzrostu temperatury do 1,5°C zgodnie z 

przyjętym przez Parlament celem w 

zakresie efektywności energetycznej; 

wzywa do określenia celu w zakresie 

efektywności energetycznej na 2030 r. na 

poziomie co najmniej 30 % z myślą o 

osiągnięciu wyższego celu 40 % 
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racjonalnego pod względem kosztów 

potencjału w zakresie efektywności 

energetycznej; 

odzwierciedlającego pełny potencjał 

ekonomiczny; 

Or. en 

 

 


