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11.1.2018 A8-0392/328 

Poprawka  328 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Należy zatem ustanowić wiążący 

unijny cel osiągnięcia co najmniej 27-

procentowego udziału energii ze źródeł 

odnawialnych. Państwa członkowskie 

powinny określić swój wkład w 

osiągnięcie tego celu w swoich 

zintegrowanych krajowych planach w 

zakresie energii i klimatu z 

wykorzystaniem procesu zarządzania 

określonego w rozporządzeniu [w sprawie 

zarządzania]. 

(7) Należy zatem ustanowić wiążący 

unijny cel osiągnięcia co najmniej 35-

procentowego udziału energii ze źródeł 

odnawialnych, któremu towarzyszą 

wiążące cele krajowe. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/329 

Poprawka  329 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 

ramy dla promowania energii ze źródeł 

odnawialnych. Określa ona wiążący unijny 

cel ogólny w odniesieniu do całkowitego 

udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

końcowym zużyciu energii brutto w 2030 

r. Ustanawia ona również zasady 

dotyczące wsparcia finansowego na rzecz 

energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych, prosumpcji odnawialnej 

energii elektrycznej oraz wykorzystania 

energii odnawialnej w sektorach 

ogrzewania, chłodzenia i transportu, 

współpracy regionalnej między państwami 

członkowskimi i z państwami trzecimi, 

gwarancji pochodzenia, procedur 

administracyjnych oraz informacji i 

szkoleń . Określa ona kryteria 

zrównoważonego rozwoju i ograniczania 

emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw, 

biopłynów i paliw z biomasy . 

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 

ramy dla promowania energii ze źródeł 

odnawialnych. Określa ona wiążący unijny 

cel minimalny w odniesieniu do 

całkowitego udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu 

energii brutto w 2030 r. Cel Unii ma zostać 

osiągnięty wspólnie przez państwa 

członkowskie za pomocą wiążących celów 

krajowych. Ustanawia ona również zasady 

dotyczące wsparcia finansowego na rzecz 

energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych, prosumpcji odnawialnej 

energii elektrycznej, społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej oraz wykorzystania 

energii odnawialnej w sektorach 

ogrzewania, chłodzenia i transportu, 

współpracy regionalnej między państwami 

członkowskimi i z państwami trzecimi, 

gwarancji pochodzenia, procedur 

administracyjnych oraz informacji i 

szkoleń, a także dostępu energii ze źródeł 

odnawialnych do sieci energetycznych 

oraz infrastruktury ciepłowniczej i 

chłodniczej. Określa ona kryteria 

zrównoważonego rozwoju i ograniczania 

emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw, 

biopłynów i paliw z biomasy . 
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11.1.2018 A8-0392/330 

Poprawka  330 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wiążący ogólny cel unijny na 2030 r. Wiążący ogólny cel unijny oraz wiążące 

cele krajowe na 2030 r. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/331 

Poprawka  331 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wspólnie 

dążą do tego, aby udział energii ze źródeł 

odnawialnych w Unii w końcowym 

zużyciu energii brutto w 2030 r. wynosił co 

najmniej 27 %. 

1. Każde państwo członkowskie dba o 

to, aby udział energii ze źródeł 

odnawialnych, obliczany zgodnie z 

niniejszą dyrektywą, w jego końcowym 

zużyciu energii brutto w 2030 r. był równy 

co najmniej jego krajowemu celowi 

ogólnemu określającemu udział energii ze 

źródeł odnawialnych w tym roku, ujętemu 

w czwartej kolumnie tabeli w części A 

załącznika I. Owe obowiązkowe cele 

krajowe są spójne z wiążącym celem 

unijnym zakładającym co najmniej 

35-procentowy udział energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu 

energii brutto w Unii w 2030 r. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/332 

Poprawka  332 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wkład poszczególnych państw 

członkowskich w realizację tego ogólnego 

celu na 2030 r. jest ustalany i zgłaszany 

Komisji w zintegrowanych planach 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie art. 3–5 i art. 9–11 

rozporządzenia [w sprawie zarządzania]. 

skreśla się 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/333 

Poprawka  333 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja wspiera ambicje państw 

członkowskich, wprowadzając ramy 

umożliwiające zwiększone wykorzystanie 

funduszy unijnych, w szczególności 

instrumentów finansowych, zwłaszcza w 

celu zmniejszenia kosztów kapitału w 

przypadku projektów dotyczących energii 

ze źródeł odnawialnych. 

4. Komisja wspiera ambicje państw 

członkowskich, wprowadzając ramy 

umożliwiające zwiększone wykorzystanie 

funduszy unijnych, zwłaszcza w celu 

zmniejszenia kosztów kapitału w 

przypadku projektów dotyczących energii 

ze źródeł odnawialnych. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/334 

Poprawka  334 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Jiří 

Maštálka, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 18 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Państwa członkowskie dążą do 

zwiększenia liczby wysokiej jakości miejsc 

pracy w sektorze. W tym celu opracowują 

wspólnie z partnerami społecznymi 

globalną strategię w zakresie szkoleń i 

rozwoju umiejętności w sektorze energii 

odnawialnej. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/335 

Poprawka  335 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – ustęp 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

14. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 32 zawierającego zasady wykonywania 

uprawnień w celu monitorowania 

funkcjonowania systemu określonego w 

niniejszym artykule. 

14. Państwa członkowskie co dwa lata 

dokonują oceny i przedstawiają 

sprawozdanie w zakresie funkcjonowania 

ich systemów gwarancji pochodzenia. 

Sprawozdania te mają charakter 

publiczny i zawierają niezależną ocenę 

wkładu państwa członkowskiego w rozwój 

stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych. Komisja jest uprawniona 

do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 

z art. 32 zawierającego zasady 

wykonywania uprawnień w celu 

monitorowania funkcjonowania systemu 

określonego w niniejszym artykule. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/336 

Poprawka  336 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część A 

Tekst proponowany przez Komisję 

Krajowe cele ogólne w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 

energii brutto w 2020 r.1 

A. Ogólne cele krajowe 

 Udział energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym 

zużyciu energii brutto, 2005 r. 

(S2005) 

Docelowy udział energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu 

energii brutto, 2020 r. (S2020) 

Belgia 2,2 % 13 % 

Bułgaria 9,4 % 16 % 

Republika 

Czeska 

6,1 % 13 % 

Dania 17,0 % 30 % 

Niemcy 5,8 % 18 % 

Estonia 18,0 % 25 % 

Irlandia 3,1 % 16 % 

Grecja 6,9 % 18 % 

Hiszpania 8,7 % 20 % 

Francja 10,3 % 23 % 

Chorwacja 12,6%  20 %  

Włochy 5,2 % 17 % 

Cypr 2,9 % 13 % 

Łotwa 32,6 % 40 % 

Litwa 15,0 % 23 % 

Luksemburg 0,9 % 11 % 

Węgry 4,3 % 13 % 

Malta 0,0 % 10 % 

Niderlandy 2,4 % 14  % 

Austria 23,3 % 34 % 

Polska 7,2 % 15 % 

                                                 
1 Podkreśla się, że, aby móc osiągnąć cele krajowe określone w niniejszym załączniku, w wytycznych w 

sprawie pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska uznano ciągłą potrzebę stosowania krajowych 

mechanizmów wsparcia, po to, by promować energię ze źródeł odnawialnych. 



 

AM\1143327PL.docx  PE614.327v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Portugalia 20,5 % 31 % 

Rumunia 17,8 % 24 % 

Słowenia 16,0 % 25 % 

Republika 

Słowacka 

6,7 % 14 % 

Finlandia 28,5 % 38 % 

Szwecja 39,8 % 49% 

Zjednoczone 

Królestwo 

1,3 % 15 % 

 

Poprawka 

Krajowe cele ogólne w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 

energii brutto w 2030 r.1 

A. Ogólne cele krajowe 

 Udział energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym 

zużyciu energii brutto, 2005 r. 

(S2005) 

Docelowy udział energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu 

energii brutto, 2030 r. (S2030) 

Belgia 2,2 % 26 % 

Bułgaria 9,4 % 29 % 

Republika 

Czeska 6,1 % 26 % 

Dania 17,0 % 45 % 

Niemcy 5,8 % 34 % 

Estonia 18,0 % 38 % 

Irlandia 3,1 % 33 % 

Grecja 6,9 % 33 % 

Hiszpania 8,7 % 36 % 

Francja 10,3 % 38 % 

Chorwacja   12,6%   34 % 

Włochy 5,2 % 32 % 

Cypr 2,9 % 27 % 

Łotwa 32,6 % 52 % 

Litwa 15,0 % 38 % 

Luksemburg 0,9 % 24 % 

Węgry 4,3 % 27 % 

Malta 0,0 % 28 % 

Niderlandy 2,4 % 29 % 

Austria 23,3 % 48 % 

Polska 7,2 % 28 % 

Portugalia 20,5 % 46 % 

Rumunia 17,8 % 39 % 

Słowenia 16,0 % 38 % 

                                                 
1 Podkreśla się, że, aby móc osiągnąć cele krajowe określone w niniejszym załączniku, w wytycznych w 

sprawie pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska uznano ciągłą potrzebę stosowania krajowych 

mechanizmów wsparcia, po to, by promować energię ze źródeł odnawialnych. 
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Republika 

Słowacka 6,7 % 27 % 

Finlandia 28,5 % 50 % 

Szwecja 39,8 % 63 % 

Zjednoczone 

Królestwo 1,3 % 32 % 

Or. en 

 

 


