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Poprawka 1
Anders Wijkman, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp –1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. jest głęboko zaniepokojony faktem, że 
zgodnie z licznymi najnowszymi raportami 
naukowymi zmiany klimatyczne są 
bardziej gwałtowne, a także mają bardziej 
poważne negatywne skutki, niż uważano 
wcześniej; w związku z tym wzywa 
Komisję i Radę do przeprowadzenia w 
trybie pilnym analizy tego, czy ogólny cel 
ustalony do tej pory w ramach 
europejskiej polityki klimatycznej, 
mianowicie utrzymanie wzrostu 
temperatury poniżej 2°C, jest na tyle 
rozsądny, by sprostać założeniu 
określonemu w Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu, dotyczącemu zapobiegania 
antropogenicznej ingerencji w system 
klimatyczny;

Or. en

Poprawka 2
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla pilność – w związku z 
podejściem horyzontalnym – włączenia 
zmian klimatycznych jako nowego 
warunku ramowego we wszystkie obszary 
i pola polityczne oraz uwzględnienia 
przyczyn i skutków globalnego ocieplenia 
w europejskim prawodawstwie;

1. podkreśla pilność – w związku z 
podejściem horyzontalnym – włączenia 
globalnego ocieplenia i wynikających z 
niego zmian klimatycznych jako nowych 
warunków ramowych we wszystkie 
obszary i pola polityczne oraz 
uwzględnienia przyczyn i skutków 
globalnego ocieplenia w europejskim 
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prawodawstwie;

Or. en

Poprawka 3
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla pilność – w związku z 
podejściem horyzontalnym – włączenia 
zmian klimatycznych jako nowego 
warunku ramowego we wszystkie obszary i 
pola polityczne oraz uwzględnienia 
przyczyn i skutków globalnego ocieplenia 
w europejskim prawodawstwie;

1. podkreśla znaczenie – w związku z 
podejściem horyzontalnym – włączania 
zmian klimatycznych jako nowego 
warunku ramowego we wszystkie obszary i
pola polityczne oraz uwzględniania 
przyczyn i skutków globalnego ocieplenia 
w europejskim prawodawstwie;

Or. pl

Poprawka 4
Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Nie dotyczy wersji angielskiej.

Or. sl

Poprawka 5
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla pilność – w związku z 
podejściem horyzontalnym – włączenia 
zmian klimatycznych jako nowego 

1. podkreśla pilność – w związku z 
podejściem horyzontalnym – włączenia 
zmian klimatycznych jako nowego 
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warunku ramowego we wszystkie obszary i 
pola polityczne oraz uwzględnienia 
przyczyn i skutków globalnego ocieplenia
w europejskim prawodawstwie;

warunku ramowego we wszystkie obszary i 
pola polityczne oraz uwzględnienia ich 
globalnych przyczyn i skutków w 
europejskim prawodawstwie;

Or. pl

Poprawka 6
Peter Liese

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla pilność – w związku z 
podejściem horyzontalnym – włączenia 
zmian klimatycznych jako nowego 
warunku ramowego we wszystkie obszary i 
pola polityczne oraz uwzględnienia 
przyczyn i skutków globalnego ocieplenia 
w europejskim prawodawstwie;

1. podkreśla pilność – w związku z 
podejściem horyzontalnym – włączenia 
zmian klimatycznych jako nowego 
warunku ramowego we wszystkie obszary i 
pola polityczne oraz uwzględnienia 
przyczyn i skutków globalnego ocieplenia 
w każdym odnośnym obszarze 
europejskiego prawodawstwa;

Or. de

Poprawka 7
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że zahamowanie zmian 
klimatycznych będzie prowadzić do zmian
społecznych, które umożliwią tworzenie 
nowych miejsc pracy i branż, zwalczanie 
ubóstwa energetycznego oraz przyniosą 
takie korzyści społeczne, jak poprawę 
stanu zdrowia i środowiska naturalnego 
dla obywateli; podkreśla, że współpraca 
na szczeblu międzynarodowym, 
regionalnym i lokalnym będzie miała 
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podstawowe znaczenie, jeżeli to założenie 
ma zostać osiągnięte;

Or. en

Poprawka 8
Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. jest przekonany, że zmiany 
klimatyczne mogą zostać skutecznie 
zahamowane, jeżeli obywatele zostaną 
zaangażowani w ten proces oraz chronieni 
w czasie okresu przejścia do gospodarki 
neutralnej pod względem emisji; w 
związku z tym podkreśla fakt, że strategie 
ograniczające skutki i służące 
dostosowaniu pozwolą przesuwać się Unii 
Europejskiej w kierunku nowego modelu 
zrównoważonego rozwoju, który powinien 
wspierać jej społeczny charakter w celu 
osiągnięcia porozumienia społecznego;

Or. en

Poprawka 9
Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że działania mające na celu 
dostosowanie się do zmian klimatycznych 
są tak samo ważne, jak działania 
ograniczające ich skutki;

Or. sl
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Poprawka 10
Anders Wijkman, Peter Liese, John Bowis, Satu Hassi, Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że społeczność ludzka stoi 
przed podwójnym wyzwaniem w 
odniesieniu do systemu podtrzymywania 
życia na ziemi: zmian klimatycznych oraz 
nadmiernego wykorzystania i niszczenia 
wielu najważniejszych ekosystemów; 
podkreśla liczne powiązania między 
systemem klimatycznym i ekosystemami –
zwłaszcza zdolność oceanów i 
ekosystemów lądowych do z – oraz 
zaznacza, że zmiany klimatyczne mogą 
zostać zahamowane w sposób skuteczny 
jedynie w ramach zdrowych ekosystemów;

Or. en

Poprawka 11
Peter Liese

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina zwłaszcza o pilnych 
założeniach celowych w walce ze 
zmianami klimatycznymi i podkreśla 
potrzebę jasnego wyznaczenia celu 
średnioterminowego w zakresie redukcji 
gazów cieplarnianych o 20% do 30% do 
2020 r. i celu długoterminowego, jakim 
jest obniżenie emisji o 50% do 80% do 
roku 2050, aby ograniczyć wzrost średnich 
temperatur w skali globalnej do 2% w 
porównaniu z poziomem 
przedindustrialnym przy 50% 

2. przypomina zwłaszcza o pilnych 
założeniach celowych w walce ze 
zmianami klimatycznymi i podkreśla 
potrzebę jasnego wyznaczenia celu 
średnioterminowego w zakresie redukcji 
gazów cieplarnianych o 30%, jeżeli istnieć 
będzie międzynarodowe porozumienie 
przewidujące, że inne kraje 
uprzemysłowione podejmą podobne 
działania oraz że bardziej zaawansowane 
kraje rozwijające się podejmą 
odpowiednie działania, i celu 
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prawdopodobieństwie; długoterminowego, jakim jest obniżenie 
emisji o 60% do 80% do roku 2050, aby 
ograniczyć wzrost średnich temperatur w 
skali globalnej do 2°C w porównaniu z 
poziomem przedindustrialnym przy 50% 
prawdopodobieństwie;

Or. de

Poprawka 12
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina zwłaszcza o pilnych 
założeniach celowych w walce ze 
zmianami klimatycznymi i podkreśla 
potrzebę jasnego wyznaczenia celu 
średnioterminowego w zakresie redukcji 
gazów cieplarnianych o 20% do 30% do 
2020 r. i celu długoterminowego, jakim 
jest obniżenie emisji o 50% do 80% do 
roku 2050, aby ograniczyć wzrost średnich 
temperatur w skali globalnej do 2% w 
porównaniu z poziomem 
przedindustrialnym przy 50%
prawdopodobieństwie;

2. przypomina zwłaszcza o pilnych 
założeniach celowych w walce ze 
zmianami klimatycznymi i podkreśla 
potrzebę jasnego wyznaczenia celu 
średnioterminowego w zakresie redukcji 
gazów cieplarnianych o 30% do 2020 r. i 
celu długoterminowego, jakim jest 
obniżenie emisji w UE i innych krajach 
uprzemysłowionych o 80% do roku 2050 w 
porównaniu z rokiem 1990, aby 
ograniczyć wzrost średnich temperatur w 
skali globalnej do 2°C w porównaniu z 
poziomem przedindustrialnym przy 50% 
prawdopodobieństwie;

Or. en

Poprawka 13
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Riitta Myller, Inés Ayala 
Sender

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina zwłaszcza o pilnych 2. przypomina zwłaszcza o pilnych 
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założeniach celowych w walce ze 
zmianami klimatycznymi i podkreśla 
potrzebę jasnego wyznaczenia celu 
średnioterminowego w zakresie redukcji 
gazów cieplarnianych o 20% do 30% do 
2020 r. i celu długoterminowego, jakim 
jest obniżenie emisji o 50% do 80% do 
roku 2050, aby ograniczyć wzrost średnich 
temperatur w skali globalnej do 2% w 
porównaniu z poziomem 
przedindustrialnym przy 50% 
prawdopodobieństwie;

założeniach celowych w walce ze 
zmianami klimatycznymi i podkreśla 
potrzebę jasnego wyznaczenia celu 
średnioterminowego w zakresie redukcji 
gazów cieplarnianych o 25% do 40% do 
2020 r., jak uzgodniono w mapie drogowej 
przyjętej na konferencji NZ w sprawie 
zmian klimatycznych na Bali w 2007 r., i 
celu długoterminowego, jakim jest 
obniżenie emisji o 60% do 80% do roku 
2050, koncentrując się na ograniczeniu 
wzrostu średnich temperatur w skali 
globalnej do 2°C w porównaniu z 
poziomem przedindustrialnym;

Or. en

Poprawka 14
Anders Wijkman, John Bowis

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina zwłaszcza o pilnych 
założeniach celowych w walce ze 
zmianami klimatycznymi i podkreśla 
potrzebę jasnego wyznaczenia celu 
średnioterminowego w zakresie redukcji 
gazów cieplarnianych o 20% do 30% do 
2020 r. i celu długoterminowego, jakim 
jest obniżenie emisji o 50% do 80% do 
roku 2050, aby ograniczyć wzrost średnich 
temperatur w skali globalnej do 2% w 
porównaniu z poziomem 
przedindustrialnym przy 50% 
prawdopodobieństwie;

2. przypomina zwłaszcza o pilnych 
założeniach celowych w walce ze 
zmianami klimatycznymi i podkreśla 
potrzebę jasnego wyznaczenia dla krajów 
uprzemysłowionych celu 
średnioterminowego w zakresie redukcji 
gazów cieplarnianych o 25% do 40% do 
2020 r., jak uzgodniono na Bali, i celu 
długoterminowego, jakim jest obniżenie 
emisji przynajmniej o 80% do 95% do 
roku 2050 w porównaniu z rokiem 1990,
aby ograniczyć wzrost średnich temperatur 
w skali globalnej do 2°C w porównaniu z 
poziomem przedindustrialnym przy 50% 
prawdopodobieństwie;

Or. en
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Poprawka 15
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina zwłaszcza o pilnych 
założeniach celowych w walce ze 
zmianami klimatycznymi i podkreśla 
potrzebę jasnego wyznaczenia celu 
średnioterminowego w zakresie redukcji 
gazów cieplarnianych o 20% do 30% do 
2020 r. i celu długoterminowego, jakim 
jest obniżenie emisji o 50% do 80% do 
roku 2050, aby ograniczyć wzrost średnich 
temperatur w skali globalnej do 2% w 
porównaniu z poziomem 
przedindustrialnym przy 50% 
prawdopodobieństwie;

2. przypomina zwłaszcza o pilnych 
założeniach celowych w walce ze 
zmianami klimatycznymi i podkreśla 
potrzebę jasnego wyznaczenia celu 
średnioterminowego w zakresie redukcji 
gazów cieplarnianych o 40% do 2020 r. i 
celu długoterminowego, jakim jest 
obniżenie emisji o 70% do 90% do roku 
2050, aby ograniczyć wzrost średnich 
temperatur w skali globalnej do 2°C w 
porównaniu z poziomem 
przedindustrialnym przy 50% 
prawdopodobieństwie;

Or. en

Poprawka 16
Johannes Blokland

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina zwłaszcza o pilnych 
założeniach celowych w walce ze 
zmianami klimatycznymi i podkreśla 
potrzebę jasnego wyznaczenia celu 
średnioterminowego w zakresie redukcji 
gazów cieplarnianych o 20% do 30% do 
2020 r. i celu długoterminowego, jakim 
jest obniżenie emisji o 50% do 80% do 
roku 2050, aby ograniczyć wzrost średnich 
temperatur w skali globalnej do 2% w 
porównaniu z poziomem 
przedindustrialnym przy 50% 
prawdopodobieństwie;

2. przypomina zwłaszcza o pilnych 
założeniach celowych w walce ze 
zmianami klimatycznymi i podkreśla 
potrzebę jasnego wyznaczenia celu 
średnioterminowego w zakresie redukcji 
gazów cieplarnianych o 20% do 30% do 
2020 r. i celu długoterminowego, jakim 
jest obniżenie emisji o 60% do 80% do 
roku 2050, aby ograniczyć wzrost średnich 
temperatur w skali globalnej do 2°C w 
porównaniu z poziomem 
przedindustrialnym przy 50% 
prawdopodobieństwie;
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Poprawka 17
Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że wpływ danego narodu na 
zmiany klimatyczne nie ogranicza się do 
jego emisji fizycznych; zachęca UE do 
podjęcia działań wewnętrznych, a w 
kontekście negocjacji międzynarodowych 
do opracowania zasad rachunkowości, 
które będą obejmować również całkowity 
wpływ konsumpcji, w tym wpływ lotnictwa 
międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 18
Timothy Kirkhope

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję do zbadania ilości 
emisji przyszłych europejskich inicjatyw 
politycznych, aby zapewnić osiągnięcie 
ustanowionych na szczeblu europejskim 
celów związanych ze zmianami 
klimatycznymi, jednocześnie gwarantując 
wysoki poziom ochrony środowiska 
naturalnego i zdrowia publicznego;

Or. en
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Poprawka 19
Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla zaproponowane ponownie 
przez Parlament Europejski działania 
polityczne i współpracę na rzecz ochrony 
klimatu na płaszczyźnie międzynarodowej, 
jak również na szczeblu UE i jej państw 
członkowskich;

skreślony

Or. en

Poprawka 20
Guido Sacconi

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla zaproponowane ponownie 
przez Parlament Europejski działania 
polityczne i współpracę na rzecz ochrony 
klimatu na płaszczyźnie międzynarodowej, 
jak również na szczeblu UE i jej państw 
członkowskich;

3. podkreśla zaproponowane ponownie 
przez Parlament Europejski działania 
polityczne i współpracę na rzecz ochrony 
klimatu na płaszczyźnie międzynarodowej 
(w tym regionalne porozumienia 
wielostronne) oraz na szczeblu UE i jej 
państw członkowskich;

Or. it

Poprawka 21
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. czuje się zobowiązany wobec wiodącej 
roli Unii Europejskiej w 

4. czuje się zobowiązany wobec wiodącej 
roli Unii Europejskiej w 
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międzynarodowych rokowaniach w ramach 
UNFCCC na szczeblu COP i MOP, ale 
także na innych forach międzynarodowych, 
ponadto wskazuje na pilną konieczność 
realizacji celów protokołu z Kioto dla UE i 
jej państw członkowskich, aby 
wiarygodnie pełnić tę rolę;

międzynarodowych rokowaniach w ramach 
UNFCCC na szczeblu COP i MOP, ale 
także na innych forach międzynarodowych, 
takich jak WTO, Bank Światowy oraz 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 
ponadto wskazuje na pilną konieczność 
realizacji celów protokołu z Kioto dla UE i 
jej państw członkowskich, aby 
wiarygodnie pełnić tę rolę;

Or. en

Poprawka 22
Riitta Myller, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podziela pogląd, iż rozwój, stosowanie i 
eksport nowoczesnych technologii ochrony 
środowiska naturalnego przyczyniają się 
do realizacji strategii lizbońskiej i celów 
protokołu z Kioto dla UE oraz innych 
zadań ochrony klimatu, aby tą drogą 
urzeczywistnić cele ochrony środowiska 
naturalnego i rozwój gospodarczy;

5. podziela pogląd, iż rozwój, stosowanie i 
eksport nowoczesnych technologii ochrony 
środowiska naturalnego równocześnie 
przyczyniają się do realizacji strategii 
lizbońskiej i celów protokołu z Kioto dla 
UE oraz innych zadań ochrony klimatu, a 
także zaznacza, że w celu osiągnięcia 
ambitnych celów z zakresu ochrony 
środowiska naturalnego i rozwoju 
gospodarczego strategia lizbońska i pakiet 
energetyczno-klimatyczny powinny zostać 
w pełni zintegrowane;

Or. en

Poprawka 23
Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla konieczność osiągnięcia w skreślony
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pierwszym rzędzie drastycznego wzrostu 
efektywności we wszystkich obszarach 
codziennego życia i równoległego 
wstąpienia na drogę zrównoważonego 
modelu produkcji i konsumpcji przy 
świadomej ochronie zasobów z oparciem 
na odnawialnych źródłach energii;

Or. en

Poprawka 24
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla w związku z tym konieczność 
zbadania i w razie potrzeby dostosowania 
budżetu Unii Europejskiej oraz 
istniejących i przyszłych instrumentów 
finansowych pod kątem ich zgodności z 
celami europejskiej polityki ochrony 
klimatu;

7. podkreśla w związku z tym konieczność 
zbadania i w razie potrzeby dostosowania 
budżetu Unii Europejskiej oraz 
istniejących i przyszłych instrumentów 
finansowych pod kątem ich zgodności z 
celami europejskiej polityki w zakresie 
ochrony klimatu, przeznaczenia środków z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych na dostosowanie się 
do zmian klimatycznych oraz wspierania 
zmian kulturowych w kierunku 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 25
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla w związku z tym konieczność 
zbadania i w razie potrzeby dostosowania 
budżetu Unii Europejskiej oraz 

7. podkreśla w związku z tym konieczność 
zbadania i w razie potrzeby dostosowania 
budżetu Unii Europejskiej oraz 
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istniejących i przyszłych instrumentów 
finansowych pod kątem ich zgodności z 
celami europejskiej polityki ochrony 
klimatu;

istniejących i przyszłych instrumentów 
finansowych pod kątem ich zgodności z 
celami europejskich strategii, w tym z 
celami polityki w zakresie ochrony 
klimatu;

Or. pl

Poprawka 26
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla w związku z tym konieczność 
zbadania i w razie potrzeby dostosowania 
budżetu Unii Europejskiej oraz 
istniejących i przyszłych instrumentów 
finansowych pod kątem ich zgodności z 
celami europejskiej polityki ochrony
klimatu;

7. podkreśla w związku z tym konieczność 
zbadania i w razie potrzeby dostosowania 
budżetu Unii Europejskiej oraz 
istniejących i przyszłych instrumentów 
finansowych pod kątem ich zgodności z 
celami europejskiej polityki w zakresie
ochrony klimatu, a także do podjęcia 
działań zapobiegających negatywnym 
skutkom zmian klimatycznych;

Or. pl

Poprawka 27
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że dopiero praktyczne 
wdrożenie nowych technologii poprzez ich 
wprowadzenie na rynek zapewni 
skuteczność polityki badań naukowych i 
rozwoju;

skreślony

Or. en
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Poprawka 28
Nikolaos Vakalis

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina, że wysiłki na rzecz 
ograniczania skutków oraz 
dostosowywania się muszą być 
podejmowane jednocześnie, ponieważ 
sprostanie już istniejącym konsekwencjom 
zmian klimatycznych ma największe 
znaczenie dla wielu regionów i sektorów 
gospodarki UE; 

Or. en

Poprawka 29
Anders Wijkman, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że prawie połowa populacji 
na świecie ma mniej niż 25 lat i że 
podejmowane teraz decyzje w odniesieniu 
do polityki klimatycznej będą miały daleko 
idące konsekwencje dla najliczniejszego 
pokolenia młodych osób w historii 
człowieka; w szczególności wzywa 
planistów i projektantów do 
uwzględniania w kontekście zmian 
klimatycznych specyficznych potrzeb 
dzieci w zakresie infrastruktury domowej, 
transportowej, szkolnej, zdrowotnej i 
innych;

Or. en
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Poprawka 30
Peter Liese

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że inteligentna polityka w 
zakresie ochrony klimatu może również 
rozwiązać inne problemy, np. ograniczyć 
zależność od przywozu ropy naftowej, 
gazu i innych paliw kopalnych, 
ograniczyć rosnące koszty energii oraz 
stworzyć bodźce dla rozwoju 
gospodarczego i wzrostu zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 31
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina, że w traktacie lizbońskim 
w bardziej przejrzysty sposób określono 
założenia i kompetencje Unii w obszarze 
zmian klimatycznych i – jak tylko zostanie 
ratyfikowany – wzmocni zdolność UE do 
wspierania zrównoważonego rozwoju i do 
zwalczania zmian klimatycznych1;
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 
lutego 2008 r. w sprawie traktatu z Lizbony (Teksty 
przyjęte P6_TA(2008)0055).

Or. en
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Poprawka 32
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Projekt rezolucji
Nagłówek po ustępie 8 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Wymiar międzynarodowy: okres po roku 
2012, polityka zagraniczna i handel 
międzynarodowy

Wpływ człowieka

Or. en

Poprawka 33
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (po nagłówku „Wpływ człowieka”) (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa Komisję do zainicjowania 
unijnej strategii mającej na celu 
zapewnienie miejsca zamieszkania 
ludności, która została zmuszona do 
migracji ze względu na zmiany 
klimatyczne oraz do ochrony jej praw;

Or. en

Poprawka 34
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. wzywa do utworzenia 
międzynarodowego funduszu w celu 
wsparcia zarządzania migracjami 
powodowanymi przez zmiany klimatyczne 
oraz do przeprowadzania w ramach IPCC 
dalszych ocen naukowych dotyczących 
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migracji ludności spowodowanych 
zmianami klimatycznymi;

Or. en

Poprawka 35
Dorette Corbey, Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i kolejnych 
przewodniczących Rady do przejęcia 
wiodącej roli w międzynarodowych 
rokowaniach w sprawie porozumienia 
dotyczącego okresu po roku 2012 i 
doprowadzenia do jego zawarcia do roku 
2009, aby zostało wystarczająco dużo 
czasu na ratyfikację przyszłego 
porozumienia klimatycznego i aby uniknąć 
luki pomiędzy poszczególnymi okresami 
zobowiązań;

9. wzywa Komisję i kolejne prezydencje
Rady do przejęcia wiodącej roli w 
międzynarodowych rokowaniach w 
sprawie porozumienia dotyczącego okresu 
po roku 2012 oraz międzynarodowych 
porozumień sektorowych i doprowadzenia 
do ich zawarcia do roku 2009, aby zostało 
wystarczająco dużo czasu na ratyfikację 
przyszłego porozumienia klimatycznego i 
aby uniknąć luki pomiędzy 
poszczególnymi okresami zobowiązań;

Or. en

Poprawka 36
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że nowa umowa w sprawie 
ochrony klimatu pod auspicjami Narodów 
Zjednoczonych powinna opierać się na 
zasadzie „wspólnie, ale przy różnej 
odpowiedzialności”, przy czym 
uprzemysłowiona część świata wnosi 
jednoznaczny wkład w redukcję 
szkodliwych emisji, podczas gdy kraje 
rozwijające się również zobowiązują się do 

10. podkreśla, że nowe porozumienie w 
sprawie zmian klimatycznych powinno 
zostać zawarte pod auspicjami Narodów 
Zjednoczonych i że powinno opierać się na 
zasadzie „wspólna, ale różnorodna 
odpowiedzialność”, przy czym kraje 
uprzemysłowionej części świata powinny 
przejąć inicjatywę w ograniczaniu 
własnych emisji przynajmniej w zakresie 
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działań na rzecz ochrony klimatu w 
ramach swoich możliwości;

ustalonym przez IPCC na poziomie 25–
40% do 2020 r. w porównaniu z rokiem 
1990, podczas gdy kraje rozwijające się 
również powinny osiągnąć znaczną 
poprawę rezultatów w porównaniu z ich 
działalnością jako punktem odniesienia, 
otrzymując wymierne, podlegające 
zgłoszeniu i weryfikacji wsparcie w 
zakresie budowania potencjału oraz 
transfer technologii ze strony krajów 
uprzemysłowionych;

Or. en

Poprawka 37
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że nowa umowa w sprawie 
ochrony klimatu pod auspicjami Narodów 
Zjednoczonych powinna opierać się na 
zasadzie „wspólnie, ale przy różnej 
odpowiedzialności”, przy czym 
uprzemysłowiona część świata wnosi 
jednoznaczny wkład w redukcję 
szkodliwych emisji, podczas gdy kraje 
rozwijające się również zobowiązują się do 
działań na rzecz ochrony klimatu w ramach 
swoich możliwości; 

10. podkreśla, nowe porozumienie w 
sprawie zmian klimatycznych powinno 
zostać zawarte pod auspicjami Narodów 
Zjednoczonych i że powinno opierać się na 
zasadzie „wspólnie, ale przy różnej 
odpowiedzialności”, przy czym 
uprzemysłowiona część świata wnosi 
jednoznaczny, społecznie i ekonomicznie 
uzasadniony wkład w redukcję 
szkodliwych emisji, podczas gdy kraje 
rozwijające się również zobowiązują się do 
działań na rzecz ochrony klimatu w ramach 
swoich możliwości; 

Or. de

Poprawka 38
Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że nowa umowa w sprawie 
ochrony klimatu pod auspicjami Narodów 
Zjednoczonych powinna opierać się na 
zasadzie „wspólnie, ale przy różnej 
odpowiedzialności”, przy czym 
uprzemysłowiona część świata wnosi 
jednoznaczny wkład w redukcję 
szkodliwych emisji, podczas gdy kraje 
rozwijające się również zobowiązują się do 
działań na rzecz ochrony klimatu w ramach 
swoich możliwości; 

10. podkreśla, że nowe porozumienie w 
sprawie zmian klimatycznych powinno 
zostać zawarte pod auspicjami Narodów 
Zjednoczonych i że powinno opierać się na 
zasadzie „wspólnie, ale przy różnej 
odpowiedzialności”, przy czym 
uprzemysłowiona część świata wnosi 
jednoznaczny wkład w redukcję 
szkodliwych emisji, podczas gdy kraje 
rozwijające się również zobowiązują się do 
działań na rzecz ochrony klimatu i 
zrównoważonego rozwoju w ramach 
swoich możliwości; 

Or. sl

Poprawka 39
Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Nie dotyczy wersji angielskiej.

Or. sl

Poprawka 40
Peter Liese

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do określenia polityki 
zagranicznej w zakresie zmian 
klimatycznych oraz do wielokrotnego 
zwracania uwagi na cele UE w zakresie 
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ochrony klimatu podczas misji 
dyplomatycznych UE i państw 
członkowskich; ze swojej strony 
zobowiązuje się wielokrotnie poruszać 
kwestię celów UE w zakresie zmian 
klimatycznych oraz bronić tych celów w 
swoich kontaktach w parlamentarzystami 
z innych państw;

Or. de

Poprawka 41
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że powstające inicjatywy 
mające na celu finansowanie i wspieranie 
reakcji na zmiany klimatyczne muszą 
mieć formalny związek z procesem 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
oraz z osiąganiem milenijnych celów 
rozwoju, aby zapewnić pełną integrację 
dodatkowego wsparcia działań w zakresie 
zapobiegania zmianom klimatycznym ze 
wsparciem rozwojowym, dzięki czemu 
działania związane z rozwiązaniem wielu 
problemów w zakresie rozwoju i zmian 
klimatycznych będą mogły wzajemnie się 
wspierać; podkreśla jednak, że większość 
kosztów związanych z ograniczaniem 
skutków i dostosowywaniem się w krajach
rozwijających się nie powinna być 
pokrywana ze środków przeznaczonych na 
oficjalną pomoc na rzecz rozwoju, ale że 
należy uruchomić dodatkowe środki, aby 
pomóc krajom rozwijającym się sprostać 
wyzwaniu związanemu ze zmianami 
klimatycznymi;

Or. en
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Poprawka 42
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zintegrowania z 
programami pomocowymi wymogów 
redukcji emisji i działań dostosowawczych 
do skutków zmian klimatu, względnie 
wskazania na taką konieczność w 
procesach decyzyjnych międzynarodowych 
agencji rozwoju, włączając przy tym 
poprzez związki partnerskie również 
sektor prywatny i instytucje publiczne 
zainteresowanych krajów lub regionów;

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zintegrowania z 
programami pomocowymi wymogów 
redukcji emisji i działań dostosowawczych 
do skutków zmian klimatycznych, 
względnie wskazania na taką konieczność 
w procesach decyzyjnych 
międzynarodowych agencji rozwoju;
podkreśla, że finansowanie działań 
dostosowawczych powinno być niezależne 
od obecnego poziomu pomocy i nie 
powinno polegać jedynie na przesunięciu 
środków;

Or. en

Poprawka 43
Fiona Hall, Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zintegrowania z 
programami pomocowymi wymogów 
redukcji emisji i działań dostosowawczych 
do skutków zmian klimatu, względnie 
wskazania na taką konieczność w 
procesach decyzyjnych międzynarodowych 
agencji rozwoju, włączając przy tym 
poprzez związki partnerskie również sektor 
prywatny i instytucje publiczne 
zainteresowanych krajów lub regionów;

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zintegrowania z 
programami pomocowymi wymogów 
redukcji emisji i działań dostosowawczych 
do skutków zmian klimatycznych, 
względnie wskazania na taką konieczność 
w procesach decyzyjnych 
międzynarodowych agencji rozwoju,
włączając przy tym poprzez związki 
partnerskie również sektor prywatny i 
instytucje publiczne oraz organizacje 
pozarządowe odnośnych krajów lub 
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regionów;

Or. en

Poprawka 44
Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że większość kosztów 
związanych z ograniczaniem skutków i 
dostosowywaniem się w krajach 
rozwijających się nie powinna być 
pokrywana ze środków przeznaczonych na 
oficjalną pomoc na rzecz rozwoju, której 
zadaniem jest umożliwienie krajom 
partnerskim osiągania krajowych 
priorytetów i uzgodnionych 
międzynarodowych celów w zakresie 
rozwoju, ale że należy uruchomić 
dodatkowe środki, aby pomóc krajom 
rozwijającym się sprostać wyzwaniu 
związanemu ze zmianami klimatycznymi;

Or. en

Poprawka 45
Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. z zadowoleniem przyjmuje stworzenie 
przez UE światowego sojuszu na rzecz 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym 
(Global Climate Change Alliance –
GCCA) w celu wsparcia dostosowywania 
się do zmian klimatycznych w krajach 
rozwijających się; zauważa, że suma 60 
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mln euro przeznaczonych przez Komisję 
jest stanowczo niewystarczająca; wzywa 
państwa członkowskie do przyjęcia 
większej odpowiedzialności za 
finansowanie i dostosowanie własnych 
działań na rzecz rozwoju do GCCA; 
ponadto wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pilnego określenia 
dodatkowych, innowacyjnych źródeł 
finansowania;

Or. en

Poprawka 46
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa UE i państwa członkowskie do 
zbadania, w ramach europejskiej strategii 
bezpieczeństwa i europejskiej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (EPBiO), 
skutków zmian klimatycznych i 
wywoływanych tymi zmianami katastrof 
naturalnych dla obrony cywilnej i 
bezpieczeństwa ludzi;

14. wzywa UE i państwa członkowskie do 
ustanowienia „dyplomacji klimatycznej”, 
w ramach europejskiej strategii 
bezpieczeństwa i europejskiej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (EPBiO), oraz do 
zapobiegania, monitorowania i podjęcia 
działań w celu ograniczenia skutków 
zmian klimatycznych i wywoływanych 
tymi zmianami katastrof naturalnych dla 
obrony cywilnej i bezpieczeństwa ludzi, 
jak również możliwych konfliktów 
wywołanych zmianami w dostępności 
wody i lądu, spowodowanymi zmianami 
klimatycznymi;

Or. en

Poprawka 47
Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa UE i państwa członkowskie do 
tworzenia z krajami docelowymi związków 
partnerskich, które pozwolą przezwyciężyć 
bariery na drodze skutecznego transferu 
technologii i wypracować indywidualne 
rozwiązania, które uwzględnią kwestie 
związane z ochroną własności 
intelektualnej, stanem rozwoju 
technologicznego, instytucjonalną 
stabilnością oraz istniejącymi w kraju 
docelowym zasobami ludzkimi i 
finansowymi;

15. wzywa UE i państwa członkowskie do 
wzmocnienia istniejących związków 
partnerskich w zakresie ochrony klimatu z 
docelowymi krajami rozwijającymi się 
oraz gospodarkami wschodzącymi oraz do 
ustanawiania nowych więzów 
partnerskich tam, gdzie one obecnie nie 
istnieją, zapewniając znacznie zwiększone 
wsparcie finansowe na rzecz rozwoju i 
transferu technologii, ochrony własności 
intelektualnej oraz budowania potencjału 
instytucjonalnego;

Or. en

Poprawka 48
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa UE i państwa członkowskie do 
tworzenia z krajami docelowymi związków 
partnerskich, które pozwolą przezwyciężyć
bariery na drodze skutecznego transferu 
technologii i wypracować indywidualne 
rozwiązania, które uwzględnią kwestie 
związane z ochroną własności 
intelektualnej, stanem rozwoju 
technologicznego, instytucjonalną 
stabilnością oraz istniejącymi w kraju 
docelowym zasobami ludzkimi i 
finansowymi;

15. wzywa UE i państwa członkowskie do 
przezwyciężenia barier na drodze
skutecznego transferu technologii do 
krajów trzecich, obejmującego takie 
kwestie, jak własność intelektualna, stan 
rozwoju technologicznego, stabilność 
instytucjonalna oraz istniejące w kraju 
docelowym zasoby ludzkie i finansowe;

Or. en
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Poprawka 49
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa UE i państwa członkowskie do 
tworzenia z krajami docelowymi związków 
partnerskich, które pozwolą przezwyciężyć 
bariery na drodze skutecznego transferu 
technologii i wypracować indywidualne 
rozwiązania, które uwzględnią kwestie 
związane z ochroną własności 
intelektualnej, stanem rozwoju 
technologicznego, instytucjonalną 
stabilnością oraz istniejącymi w kraju 
docelowym zasobami ludzkimi i 
finansowymi;

15. wzywa UE i państwa członkowskie do 
tworzenia z krajami docelowymi związków 
partnerskich, które pozwolą przezwyciężyć 
bariery na drodze skutecznego transferu 
technologii i wypracować indywidualne 
rozwiązania, które uwzględnią kwestie 
związane z ochroną własności 
intelektualnej, stanem rozwoju 
technologicznego, instytucjonalną 
stabilnością oraz istniejącymi w kraju 
docelowym zasobami ludzkimi i 
finansowymi; w tym względzie zaznacza, 
że partnerstwo Azja–Pacyfik sprawdza się 
jako skuteczny instrument w ramach 
działań na rzecz ograniczenia emisji w 
przyszłości;

Or. en

Poprawka 50
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję – wobec braku 
nowego porozumienia międzynarodowego 
– do przeprowadzenia negocjacji i 
nawiązania stosunków partnerskich o 
charakterze sektorowym z krajami, które 
nie uczestniczą w systemie handlu 
uprawnieniami do emisji;

Or. en
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Poprawka 51
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do prowadzenia, w 
ramach rund rokowań WTO i procesu 
dotyczącego okresu po roku 2012, strategii 
rokowań zharmonizowanej z polityką 
handlową i polityką ochrony środowiska 
naturalnego, aby wiarygodnie przedstawić 
partnerom rokowań europejskie cele 
ochrony klimatu oraz opracowane 
instrumenty i rozproszyć obawy przed 
wprowadzeniem barier handlowych lub 
innej dyskryminacji w stosunkach 
handlowych z krajami trzecimi, które nie 
wyznaczyły celów ochrony klimatu oraz, 
aby urzeczywistnić zasadę wzajemności w 
sensie globalnej ochrony klimatu;

16. wzywa Komisję do prowadzenia, w 
ramach rund rokowań WTO i procesu 
dotyczącego okresu po roku 2012, strategii 
rokowań zharmonizowanej z polityką 
handlową i polityką ochrony środowiska 
naturalnego, aby wiarygodnie przedstawić 
partnerom rokowań europejskie cele 
ochrony klimatu;

Or. pl

Poprawka 52
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do prowadzenia, w 
ramach rund rokowań WTO i procesu 
dotyczącego okresu po roku 2012, strategii 
rokowań zharmonizowanej z polityką 
handlową i polityką ochrony środowiska 
naturalnego, aby wiarygodnie przedstawić 
partnerom rokowań europejskie cele 
ochrony klimatu oraz opracowane 
instrumenty i rozproszyć obawy przed 
wprowadzeniem barier handlowych lub 
innej dyskryminacji w stosunkach 
handlowych z krajami trzecimi, które nie 

16. Wzywa Komisję do prowadzenia, w 
ramach rund rokowań WTO i procesu 
dotyczącego okresu po roku 2012, strategii 
rokowań zharmonizowanej z polityką 
handlową i polityką ochrony środowiska 
naturalnego, aby znaleźć część rozwiązania 
dotyczącego zwalczania zmian 
klimatycznych poprzez wdrożenie strategii 
handlowych i inwestycyjnych, które 
tworzyłyby ekonomiczne bodźce 
ukierunkowane na osiągnięcie założeń 
polityki w zakresie zmian klimatycznych;
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wyznaczyły celów ochrony klimatu oraz, 
aby urzeczywistnić zasadę wzajemności w 
sensie globalnej ochrony klimatu;

podkreśla, że UE może być zmuszona do 
wykorzystania tych zasad w celu 
zniechęcania do prowadzenia działań 
niekorzystnych dla klimatu; zauważa, że
partnerzy negocjacyjni UE w ten sposób 
otrzymają wiarygodny sygnał dotyczący 
europejskich celów w zakresie ochrony 
klimatu oraz opracowanych w tym celu 
instrumentów;

Or. en

Poprawka 53
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Radę i Komisję do 
zagwarantowania spójnego działania 
Organu Rozstrzygania Sporów WTO z 
postanowieniami GATT, pozwalając ich 
członkom wykorzystywać środki, w tym 
środki zapobiegawcze, mające na celu 
ochronę zdrowia ludzi i ochronę zasobów 
naturalnych ulegających wyczerpaniu, w 
celu zapobiegania dumpingowi 
ekologicznemu produktów pochodzących z 
krajów, które nie ratyfikują porozumienia 
dotyczącego okresu po wygaśnięciu 
protokołu z Kioto;

Or. en

Poprawka 54
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję i Radę do 
opracowania w zakresie polityki 
międzynarodowej możliwości 
ukierunkowanych na wspieranie działań 
dostosowawczych w morskim środowisku 
Arktyki oraz na rozwiązanie głównych 
problemów związanych ze zmianami 
klimatycznymi, jakie dotykają ten region, 
poprzez uwzględnienie wszystkich 
odnośnych obszarów polityki; 

Or. en

Poprawka 55
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję, urzędujących 
przewodniczących Rady oraz państwa 
członkowskie na płaszczyźnie dwustronnej 
do przejęcia w procesie rokowań w 
sprawie porozumienia dotyczącego okresu 
po roku 2012 roli pośredniczącej między 
stanowiskami państw uprzemysłowionych, 
Grupą G5 i krajami rozwijającymi się, aby 
zagwarantować powodzenie rozmów w 
sprawie ochrony klimatu drogą wyważenia 
interesów przy włączeniu wszystkich 
wielkich emitentów gazów cieplarnianych; 

17. wzywa Komisję, urzędujących 
przewodniczących Rady oraz państwa 
członkowskie na płaszczyźnie dwustronnej 
do przejęcia w procesie rokowań w 
sprawie porozumienia dotyczącego okresu 
po roku 2012 roli pośredniczącej, aby 
zagwarantować powodzenie rozmów w 
sprawie ochrony klimatu, mających na 
celu osiągnięcie celu w zakresie 2ºC;

Or. en

Poprawka 56
Dorette Corbey, Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję, urzędujących 
przewodniczących Rady oraz państwa 
członkowskie na płaszczyźnie dwustronnej 
do przejęcia w procesie rokowań w 
sprawie porozumienia dotyczącego okresu 
po roku 2012 roli pośredniczącej między 
stanowiskami państw uprzemysłowionych, 
Grupą G5 i krajami rozwijającymi się, aby 
zagwarantować powodzenie rozmów w 
sprawie ochrony klimatu drogą wyważenia 
interesów przy włączeniu wszystkich 
wielkich emitentów gazów cieplarnianych;

17. wzywa Komisję, urzędujących 
przewodniczących Rady oraz państwa 
członkowskie na płaszczyźnie dwustronnej 
do przejęcia w procesie rokowań w 
sprawie porozumienia dotyczącego okresu 
po roku 2012 oraz międzynarodowych 
porozumień sektorowych roli 
pośredniczącej między stanowiskami 
państw uprzemysłowionych, grupą G5 i 
krajami rozwijającymi się, aby 
zagwarantować powodzenie rozmów w 
sprawie ochrony klimatu drogą wyważenia 
interesów przy włączeniu wszystkich 
wielkich emitentów gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 57
Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że Europie potrzebna jest 
perspektywiczna strategiczna polityka 
energetyczna i polityka zagraniczna w 
kwestiach energetycznych, w celu 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa energetycznego przy 
założeniu zrównoważonego rozwoju, 
efektywności wykorzystywania zasobów i 
neutralności klimatycznej, przy czym obok 
rozwiązania kwestii dostępności energii 
trzeba również rozwiązać kwestie 
transportu i magazynowania energii pod 
wspólnym pojęciem infrastruktury 
energetycznej;

18. podkreśla, że Europie potrzebna jest 
wspólna perspektywiczna strategiczna 
polityka energetyczna i polityka 
zagraniczna w kwestiach energetycznych, 
w celu zagwarantowania wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa energetycznego 
przy założeniu zrównoważonego rozwoju, 
efektywności wykorzystywania zasobów i 
neutralności klimatycznej, przy czym obok 
rozwiązania kwestii dostępności energii 
trzeba również rozwiązać kwestie 
transportu i magazynowania energii pod 
wspólnym pojęciem infrastruktury 
energetycznej;

Or. sl
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Poprawka 58
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że Europie potrzebna jest 
perspektywiczna strategiczna polityka 
energetyczna i polityka zagraniczna w 
kwestiach energetycznych, w celu 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa energetycznego przy 
założeniu zrównoważonego rozwoju, 
efektywności wykorzystywania zasobów i 
neutralności klimatycznej, przy czym obok 
rozwiązania kwestii dostępności energii 
trzeba również rozwiązać kwestie 
transportu i magazynowania energii pod 
wspólnym pojęciem infrastruktury 
energetycznej;

18. podkreśla, że Europie potrzebna jest 
perspektywiczna strategiczna polityka 
energetyczna i polityka zagraniczna w 
kwestiach energetycznych, w celu 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa energetycznego przy 
założeniu zrównoważonego rozwoju, 
efektywności wykorzystywania zasobów i 
neutralności klimatycznej oraz działania 
na rzecz przejrzystości i 
niedyskryminującej polityki energetycznej, 
zwłaszcza w odniesieniu do źródeł energii 
neutralnych pod względem emisji CO2, 
przy czym obok rozwiązania kwestii 
dostępności energii trzeba również 
rozwiązać kwestie transportu i 
magazynowania energii pod wspólnym 
pojęciem infrastruktury energetycznej;

Or. en

Poprawka 59
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie oraz kraje sąsiadujące do 
przeprowadzenia dokładnej oceny 
strategicznego znaczenia regionu 
arktycznego z myślą o osiągnięciu 
odpowiedniej równowagi między 
potrzebami z zakresu energii i środowiska 
naturalnego, a także jest przekonany, że
moratorium w sprawie morskiej produkcji 
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ropy naftowej i transportu w Arktyce 
mogłoby stanowić rozwiązanie problemu 
ochrony tego wrażliwego pod względem 
środowiskowym regionu świata;

Or. en

Poprawka 60
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa UE do stworzenia europejskiej 
wspólnoty energii odnawialnej w celu 
wspierania dalszych projektów 
badawczych i pilotażowych w tym obszarze 
oraz rozwoju sieci, aby umożliwić 
optymalną integrację źródeł energii 
odnawialnej; 

Or. en

Poprawka 61
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa UE i państwa członkowskie do 
zagwarantowania rozwoju priorytetowych 
projektów z zakresu energii leżących w 
interesie Europy, jak określono w decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
1364/2006/WE z dnia 6 września 2006 r. 
ustanawiającej wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych1, 
takich jak Nabucco, w celu zapewnienia 
różnorodności pod względem źródeł 
energii dla UE;
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______
1 Dz.U. L 262 z 22.9.2006, str. 1.

Or. en

Poprawka 62
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa UE i państwa członkowskie do 
zagwarantowania rozwoju europejskiej 
infrastruktury transportu energii, 
koniecznej do zapewnienia różnorodności 
pod względem źródeł energii dla UE;

Or. en

Poprawka 63
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa UE i państwa członkowskie do 
przygotowania fazy przejściowej w 
odniesieniu do mieszanki energetycznej, 
sterowanej politycznie i ekonomicznie 
prowadzonej, w czasie której, przy pomocy 
aktywnego wsparcia ze strony ręki 
publicznej w państwach członkowskich i 
na szczeblu europejskim, dokona się 
stopniowe uzupełnienie, a w późniejszym 
okresie zastąpienie paliw kopalnych przez 
odnawialne źródła energii;

19. wzywa UE i państwa członkowskie, na 
których działania mają wpływ politycy i 
przedsiębiorcy, do zwiększenia udziału 
odnawialnych źródeł energii, szybko 
zastępując stosowanie paliw kopalnych,
przy pomocy aktywnego wsparcia ze 
strony władz publicznych w państwach 
członkowskich i na szczeblu europejskim;

Or. en
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Poprawka 64
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa UE i państwa członkowskie do 
przygotowania fazy przejściowej w 
odniesieniu do mieszanki energetycznej, 
sterowanej politycznie i ekonomicznie 
prowadzonej, w czasie której, przy pomocy 
aktywnego wsparcia ze strony ręki 
publicznej w państwach członkowskich i 
na szczeblu europejskim, dokona się 
stopniowe uzupełnienie, a w późniejszym 
okresie zastąpienie paliw kopalnych przez 
odnawialne źródła energii; 

19. wzywa UE i państwa członkowskie do 
przygotowania fazy przejściowej w 
odniesieniu do koszyka energetycznego, 
powiązanej z emisjami CO2 oraz 
sterowanej centralnie przez państwa 
członkowskie na szczeblu politycznym i 
biznesowym, w czasie której, przy pomocy 
aktywnego wsparcia ze strony władz 
publicznych w państwach członkowskich i 
na szczeblu europejskim, dokona się 
uzupełnienie, a w późniejszym okresie 
stopniowe zastąpienie paliw kopalnych 
przez inne źródła energii;

Or. pl

Poprawka 65
Dorette Corbey, Silvia-Adriana Ţicău, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa UE i państwa członkowskie do 
przygotowania fazy przejściowej w 
odniesieniu do mieszanki energetycznej, 
sterowanej politycznie i ekonomicznie 
prowadzonej, w czasie której, przy pomocy 
aktywnego wsparcia ze strony ręki 
publicznej w państwach członkowskich i 
na szczeblu europejskim, dokona się 
stopniowe uzupełnienie, a w późniejszym 
okresie zastąpienie paliw kopalnych przez 
odnawialne źródła energii;

19. wzywa UE i państwa członkowskie do 
przygotowania fazy przejściowej w 
odniesieniu do koszyka energetycznego, 
sterowanej politycznie i ekonomicznie 
prowadzonej, w czasie której, przy pomocy 
aktywnego wsparcia ze strony władz 
publicznych w państwach członkowskich i 
na szczeblu europejskim, dokona się 
stopniowe uzupełnienie, a w późniejszym 
okresie ograniczenie i zastąpienie paliw 
kopalnych przez odnawialne źródła 
energii;

Or. en
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Poprawka 66
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa UE i państwa członkowskie do 
przygotowania fazy przejściowej w 
odniesieniu do mieszanki energetycznej,
sterowanej politycznie i ekonomicznie 
prowadzonej, w czasie której, przy pomocy 
aktywnego wsparcia ze strony ręki 
publicznej w państwach członkowskich i 
na szczeblu europejskim, dokona się 
stopniowe uzupełnienie, a w późniejszym 
okresie zastąpienie paliw kopalnych przez 
odnawialne źródła energii;

19. wzywa UE i państwa członkowskie do 
przygotowania fazy przejściowej w 
odniesieniu do koszyka energetycznego,
sterowanej politycznie i ekonomicznie 
prowadzonej, w czasie której, przy pomocy 
aktywnego wsparcia ze strony władz
publicznych w państwach członkowskich i 
na szczeblu europejskim, dokona się 
stopniowe uzupełnienie, a w późniejszym 
okresie zastąpienie paliw kopalnych przez 
wszystkie źródła energii o niskiej emisji 
CO2;

Or. en

Poprawka 67
Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa UE i państwa członkowskie do 
przygotowania fazy przejściowej w 
odniesieniu do mieszanki energetycznej,
sterowanej politycznie i ekonomicznie 
prowadzonej, w czasie której, przy pomocy 
aktywnego wsparcia ze strony ręki 
publicznej w państwach członkowskich i 
na szczeblu europejskim, dokona się 
stopniowe uzupełnienie, a w późniejszym 
okresie zastąpienie paliw kopalnych przez 
odnawialne źródła energii; 

19. wzywa UE i państwa członkowskie do 
przygotowania fazy przejściowej w 
odniesieniu do koszyka energetycznego,
sterowanej politycznie i ekonomicznie 
prowadzonej, w czasie której, przy pomocy 
aktywnego wsparcia ze strony władz 
publicznych w państwach członkowskich i 
na szczeblu europejskim, dokona się 
stopniowe uzupełnienie, a w późniejszym 
okresie zastąpienie paliw kopalnych przez 
zrównoważone źródła energii; 

Or. sl
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Poprawka 68
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa UE i państwa członkowskie do 
przygotowania fazy przejściowej w 
odniesieniu do mieszanki energetycznej,
sterowanej politycznie i ekonomicznie 
prowadzonej, w czasie której, przy pomocy 
aktywnego wsparcia ze strony ręki 
publicznej w państwach członkowskich i 
na szczeblu europejskim, dokona się 
stopniowe uzupełnienie, a w późniejszym 
okresie zastąpienie paliw kopalnych przez 
odnawialne źródła energii;

19. wzywa UE i państwa członkowskie do 
przygotowania fazy przejściowej w 
odniesieniu do koszyka energetycznego,
sterowanej politycznie i ekonomicznie 
prowadzonej, w czasie której, przy pomocy 
aktywnego wsparcia ze strony władz 
publicznych w państwach członkowskich i 
na szczeblu europejskim oraz przy 
największym możliwym stopniu 
współpracy z innym krajami i 
organizacjami międzynarodowymi, 
dokona się stopniowe uzupełnienie, a w 
późniejszym okresie zastąpienie paliw 
kopalnych przez odnawialne źródła 
energii;

Or. en

Poprawka 69
Michl Ebner

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania poczucia własności wśród 
regionów i obywateli oraz do zachęcania 
do większego wykorzystania dostępnych 
lokalnie źródeł energii odnawialnej przy 
pomocy bodźców o charakterze prawnym i 
podatkowym;

Or. de
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Poprawka 70
Elisa Ferreira, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zauważa, że z doświadczenia wynika, 
iż konsumenci końcowi zostaną obciążeni 
w największym stopniu oraz że 
potencjalnie może mieć to skutek 
inflacyjny; podkreśla fakt, że zmiany 
klimatyczne muszą być zwalczane w 
sposób zrównoważony pod względem 
społecznym i gospodarczym oraz że 
wszelkie inicjatywy muszą obejmować 
środki przeznaczone na 
zrekompensowanie negatywnych 
konsekwencji społecznych dla wrażliwych 
sektorów/grup społecznych;

Or. en

Poprawka 71
Dorette Corbey, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie do 
zachęcania dostawców energii elektrycznej 
drogą systemów odpisów amortyzacyjnych 
i przy pomocy bodźców podatkowych do 
wprowadzania niezbędnych modernizacji 
elektrowni opalanych surowcami 
kopalnymi, aby tym sposobem osiągnąć 
znaczący wzrost efektywności w 
konwencjonalnej produkcji prądu;

20. wzywa państwa członkowskie do 
zachęcania dostawców energii elektrycznej 
drogą systemów odpisów amortyzacyjnych 
i przy pomocy bodźców podatkowych do 
wprowadzania niezbędnych modernizacji 
elektrowni opalanych surowcami 
kopalnymi oraz sieci transportowej, aby 
tym sposobem osiągnąć znaczący wzrost 
efektywności w konwencjonalnej produkcji 
prądu i transporcie;

Or. en
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Poprawka 72
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do aktywnego wspierania 
programów pilotażowych w zakresie 
systemów zdecentralizowanej produkcji, 
opartych na technologiach informacyjno-
komunikacyjnych (obejmujących 
wykorzystanie skojarzonego wytwarzania 
ciepła i energii elektrycznej);

Or. en

Poprawka 73
Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. proponuje, aby programy badawcze 
były finansowane w taki sposób, by 
wspierać wykorzystanie nowych 
technologii w celu osiągnięcia 
oszczędności energii oraz by wspierać 
wzrost udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w ramach koszyka 
energetycznego jako całości;

Or. en

Poprawka 74
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania dostępu do sieci dla 
energii i elektryczności wytwarzanej w 
sposób zdecentralizowany, zniesienia 
ograniczeń w dostępie do rynku dla 
innowacyjnych dostawców energii 
elektrycznej w sektorze odnawialnych 
źródeł energii oraz popierania rozbudowy 
lokalnej skojarzonej gospodarki cieplno-
elektrycznej i kierowania się 
średnioterminowymi założeniami 
celowymi;

21. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania dostępu do sieci dla 
energii, gazu i elektryczności wytwarzanej 
w sposób zdecentralizowany, zniesienia 
ograniczeń w dostępie do rynku dla 
innowacyjnych dostawców energii 
elektrycznej w sektorze odnawialnych 
źródeł energii oraz popierania rozbudowy 
lokalnej skojarzonej gospodarki cieplno-
elektrycznej oraz trójgeneracji i 
kierowania się średnioterminowymi 
założeniami celowymi;

Or. en

Poprawka 75
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. proponuje uznanie związków 
partnerskich z krajami trzecimi basenu 
Morza Śródziemnego w zakresie produkcji 
energii słonecznej za element europejskiej 
polityki zagranicznej w kwestiach 
energetycznych, stanowiących fundament 
wytwarzania wodoru, a tym samym drogę 
w kierunku gospodarki wytwarzającej 
niewielkie emisje dwutlenku węgla, opartej 
na wodorze;

22. proponuje uznanie związków 
partnerskich z krajami trzecimi basenu 
Morza Śródziemnego w zakresie produkcji 
energii słonecznej za element europejskiej 
polityki zagranicznej w kwestiach 
energetycznych, których celem w fazie 
początkowej jest wytwarzanie energii 
słonecznej i jej przesyłanie do Unii 
Europejskiej za pośrednictwem 
przewodów wysokiego napięcia, a w 
drugiej fazie mogą one stanowić 
fundament wytwarzania wodoru, a tym 
samym drogę w kierunku gospodarki 
wytwarzającej niewielkie emisje 
dwutlenku węgla, opartej na wodorze;

Or. de
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Poprawka 76
Peter Liese

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. proponuje uznanie związków 
partnerskich z krajami trzecimi basenu 
Morza Śródziemnego w zakresie produkcji 
energii słonecznej za element europejskiej 
polityki zagranicznej w kwestiach 
energetycznych, stanowiących fundament 
wytwarzania wodoru, a tym samym drogę 
w kierunku gospodarki wytwarzającej 
niewielkie emisje dwutlenku węgla, opartej 
na wodorze;

22. proponuje uznanie związków 
partnerskich z krajami trzecimi basenu 
Morza Śródziemnego w zakresie produkcji 
energii słonecznej za element europejskiej 
polityki zagranicznej w kwestiach 
energetycznych, stanowiących fundament 
wytwarzania energii słonecznej i jej 
przesyłania do Unii Europejskiej za 
pośrednictwem wodoru i innych nowych 
technologii, a tym samym przejście do
gospodarki wytwarzającej niewielkie 
emisje dwutlenku węgla, opartej na 
wodorze;

Or. de

Poprawka 77
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. proponuje uznanie związków 
partnerskich z krajami trzecimi basenu 
Morza Śródziemnego w zakresie produkcji 
energii słonecznej za element europejskiej 
polityki zagranicznej w kwestiach 
energetycznych, stanowiących fundament 
wytwarzania wodoru, a tym samym drogę 
w kierunku gospodarki wytwarzającej 
niewielkie emisje dwutlenku węgla, 
opartej na wodorze;

22. proponuje uznanie związków 
partnerskich z krajami trzecimi basenu 
Morza Śródziemnego w zakresie produkcji 
energii słonecznej za element europejskiej 
polityki zagranicznej w kwestiach 
energetycznych, stanowiących fundament 
wytwarzania energii elektrycznej i wodoru, 
a tym samym drogę w kierunku gospodarki 
opartej na odnawialnych źródłach energii;

Or. en
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Poprawka 78
Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa politykę i gospodarkę do 
inwestowania w infrastrukturę, sieci i 
przewody dla pozyskiwania energii 
słonecznej dla produkcji wodoru i do 
zaoferowania krajom trzecim w ramach 
partnerstwa energetycznego programów 
budowy niezbędnych instytucji,
infrastruktury oraz programów 
szkoleniowych dla miejscowej siły 
roboczej, a także dostępu do sieci na 
potrzeby własne;

23. wzywa polityków i środowisko 
przedsiębiorców do inwestowania w 
infrastrukturę, sieci i przewody dla 
pozyskiwania energii słonecznej dla 
produkcji wodoru;

Or. sl

Poprawka 79
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa politykę i gospodarkę do 
inwestowania w infrastrukturę, sieci i 
przewody dla pozyskiwania energii 
słonecznej dla produkcji wodoru i do 
zaoferowania krajom trzecim w ramach 
partnerstwa energetycznego programów 
budowy niezbędnych instytucji, 
infrastruktury oraz programów 
szkoleniowych dla miejscowej siły 
roboczej, a także dostępu do sieci na 
potrzeby własne;

23. wzywa polityków i środowisko 
przedsiębiorców do inwestowania w 
infrastrukturę, sieci i przewody dla 
pozyskiwania energii słonecznej dla 
produkcji energii elektrycznej, wodoru i
wody oraz do zaoferowania krajom trzecim 
w ramach partnerstwa energetycznego 
programów budowy niezbędnych 
instytucji, infrastruktury oraz programów 
szkoleniowych dla miejscowych ekspertów, 
a także dostępu do sieci na potrzeby 
własne;

Or. en
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Poprawka 80
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa politykę i gospodarkę do 
inwestowania w infrastrukturę, sieci i 
przewody dla pozyskiwania energii 
słonecznej dla produkcji wodoru i do 
zaoferowania krajom trzecim w ramach 
partnerstwa energetycznego programów 
budowy niezbędnych instytucji, 
infrastruktury oraz programów 
szkoleniowych dla miejscowej siły 
roboczej, a także dostępu do sieci na 
potrzeby własne;

23. wzywa polityków i środowisko 
przedsiębiorców do inwestowania w 
infrastrukturę, sieci i przewody dla 
pozyskiwania energii słonecznej oraz dla 
produkcji wodoru i do zaoferowania 
krajom trzecim w ramach partnerstwa 
energetycznego programów budowy 
niezbędnych instytucji, infrastruktury oraz 
programów szkoleniowych dla 
miejscowych ekspertów, a także dostępu do 
sieci na potrzeby własne;

Or. de

Poprawka 81
Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa polityków i środowisko 
przedsiębiorców do zaoferowania krajom 
trzecim w ramach partnerstwa
energetycznych programów budowy 
niezbędnych instytucji, infrastruktury 
oraz programów szkoleniowych dla 
miejscowych ekspertów, a także dostępu 
do sieci na potrzeby własne;

Or. sl
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Poprawka 82
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa państwa członkowskie do 
dalszego zwiększania, odpowiednio do 
lokalnych lub regionalnych możliwości, 
udziału energii wiatrowej, która dzięki 
intensywnej promocji już stała się 
utrwaloną formą pozyskiwania energii, jak 
również udziału energii wodnej i 
geotermicznej w mieszance energetycznej 
oraz do dalszego wykorzystywania 
potencjału rozwojowego, również przy 
pomocy europejskich inicjatyw 
badawczych i koordynacji sieci 
energetycznych;

24. (Poprawka językowa – dotyczy jedynie 
wersji angielskiej).

Or. en

Poprawka 83
Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Nie dotyczy wersji angielskiej.

Or. sl

Poprawka 84
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)



AM\746497PL.doc 45/104 PE414.179v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla, że skuteczne 
wykorzystanie energii wiatrowej i innych 
form energii odnawialnej na szeroką skalę 
będzie wymagać inwestycji w europejskie 
sieci energetyczne;

Or. en

Poprawka 85
Peter Liese

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla ogromny potencjał tkwiący 
w stosowaniu biomasy dla wytwarzania 
energii, celem obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych i oczekuje wdrożenia 
europejskiej strategii stosowania biomasy 
dla celów grzewczych i chłodniczych;

25. podkreśla ogromny potencjał tkwiący 
w stosowaniu biomasy dla wytwarzania 
energii w celu obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. de

Poprawka 86
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla ogromny potencjał tkwiący 
w stosowaniu biomasy dla wytwarzania 
energii, celem obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych i oczekuje wdrożenia 
europejskiej strategii stosowania biomasy 
dla celów grzewczych i chłodniczych;

25. podkreśla ogromny potencjał tkwiący 
w stosowaniu otrzymywanej w sposób 
zrównoważony biomasy dla wytwarzania 
energii w celu obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych i oczekuje wdrożenia 
europejskiej strategii stosowania biomasy 
dla celów grzewczych i chłodniczych, 
jednocześnie przestrzegając zasady 
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„pierwszeństwo dla żywności”;

Or. en

Poprawka 87
Johannes Blokland

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla ogromny potencjał tkwiący 
w stosowaniu biomasy dla wytwarzania 
energii, celem obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych i oczekuje wdrożenia 
europejskiej strategii stosowania biomasy 
dla celów grzewczych i chłodniczych;

25. podkreśla ogromny potencjał tkwiący 
w stosowaniu zrównoważonej biomasy dla 
wytwarzania energii w celu obniżenia 
emisji gazów cieplarnianych i oczekuje 
wdrożenia europejskiej strategii stosowania 
zrównoważonej biomasy dla celów 
grzewczych i chłodniczych;

Or. nl

Poprawka 88
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla ogromny potencjał tkwiący 
w stosowaniu biomasy dla wytwarzania 
energii, celem obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych i oczekuje wdrożenia 
europejskiej strategii stosowania biomasy 
dla celów grzewczych i chłodniczych;

25. podkreśla ogromny potencjał tkwiący 
w stosowaniu biomasy dla wytwarzania 
energii w celu obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych i oczekuje wdrożenia 
europejskiej strategii stosowania biomasy 
dla celów grzewczych i chłodniczych oraz 
do wytwarzania gazu/H2;

Or. en
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Poprawka 89
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla ogromny potencjał tkwiący 
w stosowaniu biomasy dla wytwarzania 
energii, celem obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych i oczekuje wdrożenia 
europejskiej strategii stosowania biomasy 
dla celów grzewczych i chłodniczych;

25. podkreśla ogromny potencjał tkwiący 
w stosowaniu biomasy dla wytwarzania 
energii w celu obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych i oczekuje wdrożenia 
europejskiej strategii zrównoważonego 
stosowania biomasy dla celów grzewczych 
i chłodniczych;

Or. en

Poprawka 90
Peter Liese

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa do określenia europejskiej 
strategii na rzecz wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii dla celów 
grzewczych i chłodniczych;

Or. de

Poprawka 91
Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję do przedłożenia 
wszechstronnej analizy wszystkich emisji 
produkowanych przez cały cykl życia 
bioenergii w celu określenia, jaką rolę w 

26. wzywa Komisję do przedłożenia 
wszechstronnej analizy wszystkich emisji 
produkowanych przez cały cykl życia 
poszczególnych źródeł bioenergii w celu 
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przyszłości może odegrać biomasa jako 
dostawca energii; przy tej okazji należy, 
nie przesądzając z góry o wyniku, zbadać 
zalety i wady możliwości poprawy 
wartości opałowej biomasy, wynikającej z 
nowych rodzajów upraw lub zastosowania 
biotechnologii;

określenia, jaką rolę w przyszłości może 
odegrać biomasa jako dostawca energii; 
przy tej okazji należy, nie przesądzając z 
góry o wyniku, zbadać zalety i wady 
możliwości poprawy wartości opałowej 
biomasy, wynikającej z nowych rodzajów 
upraw lub zastosowania biotechnologii;

Or. sl

Poprawka 92
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję do przedłożenia 
wszechstronnej analizy wszystkich emisji 
produkowanych przez cały cykl życia 
bioenergii w celu określenia, jaką rolę w 
przyszłości może odegrać biomasa jako 
dostawca energii; przy tej okazji należy, 
nie przesądzając z góry o wyniku, zbadać 
zalety i wady możliwości poprawy 
wartości opałowej biomasy, wynikającej z 
nowych rodzajów upraw lub zastosowania 
biotechnologii;

26. wzywa Komisję do przedłożenia 
wszechstronnej analizy wszystkich emisji 
produkowanych przez cały cykl życia 
bioenergii w celu określenia, jaką rolę w 
przyszłości może odegrać biomasa z 
pozostałości i upraw dedykowanych jako 
dostawca energii; przy tej okazji należy, 
nie przesądzając z góry o wyniku, zbadać 
zalety i wady możliwości poprawy 
wartości opałowej biomasy, wynikającej z 
nowych rodzajów upraw lub zastosowania 
biotechnologii;

Or. en

Poprawka 93
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún + Inés Ayala Sender, María Sornosa 
Martínez + Adam Gierek + Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wyraża pogląd, że przyszła polityka 
energetyczna mająca na względzie 

skreślony
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zmniejszenie emisji CO2 powinna również 
zbadać możliwy udział energii jądrowej w 
energetycznej mieszance przyszłości, przy 
czym rozważania nie powinny obejmować 
jedynie uniknięcia produkcji dwutlenku 
węgla, ale również potrzeby inwestycyjne, 
bezpieczeństwo dostaw uranu, 
eksploatację obiektu, kwestie 
bezpieczeństwa technologicznego i 
międzynarodowego jak również do tej pory 
nierozwiązany problem składowania 
odpadów, w porównaniu z odnawialnymi 
źródłami energii;

Or. en

Poprawka 94
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wyraża pogląd, że przyszła polityka 
energetyczna mająca na względzie 
zmniejszenie emisji CO2 powinna również 
zbadać możliwy udział energii jądrowej w
energetycznej mieszance przyszłości, przy 
czym rozważania nie powinny obejmować 
jedynie uniknięcia produkcji dwutlenku 
węgla, ale również potrzeby inwestycyjne, 
bezpieczeństwo dostaw uranu, 
eksploatację obiektu, kwestie 
bezpieczeństwa technologicznego i 
międzynarodowego jak również do tej pory 
nierozwiązany problem składowania 
odpadów, w porównaniu z odnawialnymi 
źródłami energii;

27. wyraża pogląd, że przyszła polityka 
energetyczna mająca na względzie 
zmniejszenie emisji CO2 powinna również 
uwzględniać udział energii jądrowej w 
przyszłym koszyku energetycznym, 
porównując wydajność energii jądrowej z 
wydajnością innych opcji energetycznych, 
stanowiących ten sam rodzaj usługi, np. 
zcentralizowane wytwarzanie energii 
elektrycznej na rynkach europejskich; 
wskazuje, że zgodnie z Europejskim 
Forum Energii Jądrowej, ustanowionym 
przez Radę, energia jądrowa nie emituje 
CO2 i jest konkurencyjna oraz 
przewidywalna pod względem kosztów jej 
wytworzenia, niewielkiego oddziaływania 
na środowisko naturalne oraz 
doskonałych wyników w zakresie 
bezpieczeństwa; uważa, że sektor energii 
jądrowej stanowi znaczącą wewnętrzną 
wartość dodaną, ponieważ znaczna część 
łańcucha dostaw znajduje się państwach 
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UE; wskazuje, że odpowiedzialne 
wykorzystywanie energii jądrowej pociąga 
za sobą zobowiązanie przestrzegania 
obowiązujących ograniczeń 
instytucjonalnych i technicznych, aby 
uniemożliwić rozprzestrzenianie oraz aby 
utworzyć niezbędną długoterminową 
infrastrukturę dla przechowywania 
odpadów radioaktywnych;

Or. en

Poprawka 95
Anne Laperrouze, Philippe Busquin, Françoise Grossetête, Jacques Toubon

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wyraża pogląd, że przyszła polityka 
energetyczna mająca na względzie 
zmniejszenie emisji CO2 powinna również 
zbadać możliwy udział energii jądrowej w 
energetycznej mieszance przyszłości, przy 
czym rozważania nie powinny obejmować 
jedynie uniknięcia produkcji dwutlenku 
węgla, ale również potrzeby inwestycyjne, 
bezpieczeństwo dostaw uranu, 
eksploatację obiektu, kwestie 
bezpieczeństwa technologicznego i 
międzynarodowego jak również do tej pory 
nierozwiązany problem składowania 
odpadów, w porównaniu z odnawialnymi 
źródłami energii;

27. wyraża pogląd, że w celu znacznego 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w sektorze energetycznym należy w 
większym stopniu wykorzystywać 
technologie o niskiej emisji dwutlenku 
węgla, takie jak energia jądrowa, które 
przyczyniają się również do zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw;

Or. fr

Poprawka 96
Dorette Corbey, Riitta Myller, Silvia-Adriana Ţicău, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. wyraża pogląd, że przyszła polityka 
energetyczna mająca na względzie 
zmniejszenie emisji CO2 powinna również 
zbadać możliwy udział energii jądrowej w 
energetycznej mieszance przyszłości, przy 
czym rozważania nie powinny obejmować 
jedynie uniknięcia produkcji dwutlenku 
węgla, ale również potrzeby inwestycyjne, 
bezpieczeństwo dostaw uranu, eksploatację 
obiektu, kwestie bezpieczeństwa 
technologicznego i międzynarodowego jak 
również do tej pory nierozwiązany 
problem składowania odpadów, w 
porównaniu z odnawialnymi źródłami 
energii;

27. wyraża pogląd, że jeżeli przyszła 
polityka energetyczna ukierunkowana na 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla 
będzie obejmować energię jądrową, to nie 
może ona koncentrować się jedynie na 
możliwym ograniczeniu emisji dwutlenku 
węgla, ale również na potrzebach 
inwestycyjnych, bezpieczeństwie dostaw 
uranu, funkcjonowaniu elektrowni, 
kwestiach bezpieczeństwa 
technologicznego i międzynarodowego, jak 
również na do tej pory nierozwiązanym 
problemie składowania odpadów;

Or. en

Poprawka 97
Fiona Hall, Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wyraża pogląd, że przyszła polityka 
energetyczna mająca na względzie 
zmniejszenie emisji CO2 powinna również 
zbadać możliwy udział energii jądrowej w 
energetycznej mieszance przyszłości, przy 
czym rozważania nie powinny obejmować 
jedynie uniknięcia produkcji dwutlenku 
węgla, ale również potrzeby inwestycyjne, 
bezpieczeństwo dostaw uranu, 
eksploatację obiektu, kwestie 
bezpieczeństwa technologicznego i 
międzynarodowego jak również do tej pory 
nierozwiązany problem składowania 
odpadów, w porównaniu z odnawialnymi 
źródłami energii;

27. wyraża pogląd, że przyszła polityka 
energetyczna mająca na względzie 
zmniejszenie emisji CO2, przewidująca
możliwy udział energii jądrowej w 
przyszłym koszyku energetycznym, nie 
powinna koncentrować się jedynie na
ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, ale 
również na potrzebach inwestycyjnych, 
ograniczonych światowych zasobach 
uranu i bezpieczeństwie jego dostaw,
funkcjonowaniu elektrowni, kwestiach
bezpieczeństwa technologicznego i 
międzynarodowego, jak również na do tej 
pory nierozwiązanym problemie
składowania odpadów, w porównaniu z 
odnawialnymi źródłami energii;
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Or. en

Poprawka 98
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wyraża pogląd, że przyszła polityka 
energetyczna mająca na względzie 
zmniejszenie emisji CO2 powinna również 
zbadać możliwy udział energii jądrowej w 
energetycznej mieszance przyszłości, przy 
czym rozważania nie powinny obejmować 
jedynie uniknięcia produkcji dwutlenku 
węgla, ale również potrzeby inwestycyjne, 
bezpieczeństwo dostaw uranu, eksploatację 
obiektu, kwestie bezpieczeństwa 
technologicznego i międzynarodowego jak 
również do tej pory nierozwiązany problem 
składowania odpadów, w porównaniu z 
odnawialnymi źródłami energii;

27. wyraża pogląd, że przyszła polityka 
energetyczna mająca na względzie 
zmniejszenie emisji CO2 powinna również 
zbadać możliwy udział energii jądrowej w 
przyszłym koszyku energetycznym, przy 
czym rozważania nie powinny obejmować 
jedynie możliwego ograniczenia emisji
dwutlenku węgla, ale również potrzeby 
inwestycyjne, bezpieczeństwo dostaw 
uranu, funkcjonowanie elektrowni, 
rozpoczęcie wykorzystywania do 
wytwarzania broni jądrowej, kwestie 
bezpieczeństwa technologicznego i 
międzynarodowego, jak również do tej 
pory nierozwiązany problem składowania 
odpadów, w porównaniu z odnawialnymi 
źródłami energii;

Or. en

Poprawka 99
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wyraża pogląd, że przyszła polityka 
energetyczna mająca na względzie 
zmniejszenie emisji CO2 powinna również 
zbadać możliwy udział energii jądrowej w 
energetycznej mieszance przyszłości, przy 
czym rozważania nie powinny obejmować 
jedynie uniknięcia produkcji dwutlenku 

27. wyraża pogląd, że przyszła polityka 
energetyczna mająca na względzie 
zmniejszenie emisji CO2 powinna również 
zbadać możliwy udział energii jądrowej w 
energetycznej mieszance przyszłości, przy 
czym rozważania nie powinny obejmować 
jedynie możliwego ograniczenia emisji 



AM\746497PL.doc 53/104 PE414.179v01-00

PL

węgla, ale również potrzeby inwestycyjne, 
bezpieczeństwo dostaw uranu, eksploatację 
obiektu, kwestie bezpieczeństwa 
technologicznego i międzynarodowego jak 
również do tej pory nierozwiązany 
problem składowania odpadów, w 
porównaniu z odnawialnymi źródłami 
energii;

dwutlenku węgla, ale również potrzeby 
inwestycyjne, bezpieczeństwo dostaw 
uranu, funkcjonowanie elektrowni, kwestie 
bezpieczeństwa technologicznego i 
międzynarodowego, jak również problem 
składowania odpadów, w porównaniu z 
odnawialnymi źródłami energii;

Or. en

Poprawka 100
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. wzywa UE i państwa członkowskie do 
zapewnienia równych warunków w 
odniesieniu do energii jądrowej w Europie 
jako głównego priorytetu w kontekście 
konkurencyjnego europejskiego rynku 
energetycznego; wskazuje, że przyjęcie 
jeszcze bardziej zaawansowanych ram 
prawnych w odniesieniu do energii 
jądrowej, zgodnych z najwyższymi 
standardami bezpieczeństwa i ochrony, 
powinno zapewnić zwiększone 
odpowiedzialne wykorzystanie tego źródła 
energii;

Or. en

Poprawka 101
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. uznaje skojarzone ciepło i energię za 
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skuteczną, oszczędną i rozsądną pod 
względem środowiskowym opcję;

Or. en

Poprawka 102
Anne Laperrouze, Philippe Busquin, Françoise Grossetête, Jacques Toubon

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. stwierdza, że większość 
wspólnotowych środków finansowych 
przydzielonych na rozszczepienie jąder 
atomowych w ramach siódmego 
programu ramowego Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) 
w zakresie działań badawczych i 
szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 
(2007–2011) przeznaczono na badania 
związane z bezpieczeństwem, a także 
stwierdza, że w celu jak najlepszego 
spełnienia strategicznych kryteriów Unii 
wysiłki Wspólnoty powinny zostać 
połączone z badaniami, mającymi na celu 
opracowanie zrównoważonej technologii 
jądrowej nowej generacji, pozwalającej na 
rozszerzenie potencjału energii jądrowej 
na okres tysięcy lat dzięki zwiększeniu 
wydajności paliwa i znaczne ograniczenie 
ilości odpadów końcowych;

Or. fr

Poprawka 103
Rebecca Harms + Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún + Dorette Corbey, 
Riitta Myller, Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 28
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Projekt rezolucji Poprawka

28. za pierwszy krok w kierunku 
komercyjnego wykorzystania energii 
jądrowej uważa zbadanie technologicznej 
wykonalności syntezy jądrowej w 
reaktorze badawczym ITER i podkreśla, 
że osiągnięcie tego celu zależy w znacznej 
mierze od zagwarantowania 
długofalowego finansowania badań 
naukowych i że rozważa zwiększenie 
dostępnych środków w celu szybszej 
realizacji projektu;

skreślony

Or. en

Poprawka 104
Fiona Hall, Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. za pierwszy krok w kierunku 
komercyjnego wykorzystania energii 
jądrowej uważa zbadanie technologicznej 
wykonalności syntezy jądrowej w 
reaktorze badawczym ITER i podkreśla, że 
osiągnięcie tego celu zależy w znacznej 
mierze od zagwarantowania długofalowego 
finansowania badań naukowych i że 
rozważa zwiększenie dostępnych środków 
w celu szybszej realizacji projektu;

28. za pierwszy krok w kierunku 
komercyjnego wykorzystania energii 
jądrowej uważa zbadanie technologicznej 
wykonalności syntezy jądrowej w 
międzynarodowym eksperymentalnym 
reaktorze termojądrowym ITER i 
podkreśla, że osiągnięcie tego celu zależy 
w znacznej mierze od zagwarantowania 
długofalowego finansowania badań 
naukowych;

Or. en

Poprawka 105
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Projekt rezolucji
Ustęp 28
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Projekt rezolucji Poprawka

28. za pierwszy krok w kierunku 
komercyjnego wykorzystania energii 
jądrowej uważa zbadanie technologicznej 
wykonalności syntezy jądrowej w 
reaktorze badawczym ITER i podkreśla, że 
osiągnięcie tego celu zależy w znacznej 
mierze od zagwarantowania długofalowego 
finansowania badań naukowych i że 
rozważa zwiększenie dostępnych środków 
w celu szybszej realizacji projektu;

28. za pierwszy krok w kierunku 
komercyjnego wykorzystania energii 
jądrowej uważa zbadanie technologicznej 
wykonalności syntezy jądrowej w 
międzynarodowym eksperymentalnym 
reaktorze termojądrowym ITER i 
podkreśla, że osiągnięcie tego celu zależy 
w znacznej mierze od zagwarantowania 
długofalowego finansowania z budżetu UE 
badań naukowych i że rozważa 
zwiększenie tych środków w celu szybszej 
realizacji projektu;

Or. pl

Poprawka 106
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. za pierwszy krok w kierunku 
komercyjnego wykorzystania energii 
jądrowej uważa zbadanie technologicznej 
wykonalności syntezy jądrowej w 
reaktorze badawczym ITER i podkreśla, że 
osiągnięcie tego celu zależy w znacznej 
mierze od zagwarantowania długofalowego 
finansowania badań naukowych i że 
rozważa zwiększenie dostępnych środków 
w celu szybszej realizacji projektu; 

28. za pierwszy krok w kierunku 
komercyjnego i naukowego wykorzystania 
energii jądrowej uważa zbadanie 
technologicznej wykonalności syntezy 
jądrowej w międzynarodowym 
eksperymentalnym reaktorze 
termojądrowym ITER i podkreśla, że 
osiągnięcie tego celu zależy w znacznej 
mierze od zagwarantowania długofalowego 
finansowania badań naukowych i że 
rozważa zwiększenie dostępnych środków 
w celu szybszej realizacji projektu;

Or. en
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Poprawka 107
Nikolaos Vakalis

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. stwierdza, że produkcja biopaliw po 
części odpowiada za wzrost cen żywności, 
jednakże rezygnacja z biopaliw ani nie 
rozwiąże problemu głodu na świecie, ani 
też nie rozwiąże problemu migracji 
związanych z klimatem;

29. stwierdza, że produkcja biopaliw po 
części odpowiada za wzrost cen żywności, 
coraz większą utratę bioróżnorodności i 
wylesianie, jednakże rezygnacja z biopaliw 
ani nie rozwiąże problemu głodu na 
świecie, ani też nie rozwiąże problemu 
migracji związanych z klimatem;

Or. en

Poprawka 108
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. stwierdza, że produkcja biopaliw po 
części odpowiada za wzrost cen żywności, 
jednakże rezygnacja z biopaliw ani nie 
rozwiąże problemu głodu na świecie, ani 
też nie rozwiąże problemu migracji 
związanych z klimatem;

29. stwierdza, że produkcja biopaliw musi 
być podejmowana w ramach możliwego 
do sprawdzenia zrównoważonego procesu 
oraz że rezygnacja z biopaliw ani nie 
rozwiąże problemu głodu na świecie, ani 
też nie rozwiąże problemu migracji 
związanych z klimatem;

Or. en

Poprawka 109
Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. stwierdza, że produkcja biopaliw po 29. stwierdza, że określony sposób 
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części odpowiada za wzrost cen żywności, 
jednakże rezygnacja z biopaliw ani nie 
rozwiąże problemu głodu na świecie, ani 
też nie rozwiąże problemu migracji 
związanych z klimatem;

produkcji biopaliw może mieć negatywny 
wpływ na ceny żywności, jednakże 
równocześnie zauważa, że biopaliwa mogą 
być produkowane w sposób 
odpowiedzialny;

Or. en

Poprawka 110
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. proponuje Komisji przemyślenie 
koncepcji stałej kwoty dla biopaliw, a w 
zamian przygotowanie elastycznych 
scenariuszy, uwzględniających nie tylko 
rosnący popyt światowy na powierzchnie 
przeznaczone pod rolniczą uprawę roślin 
konsumpcyjnych i paszowych, ale i 
niezbędny import biopaliw w UE, 
umożliwiający spełnienie przyszłych 
wymogów indywidualnej mobilności i 
transportu towarowego;

skreślony

Or. en

Poprawka 111
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. proponuje Komisji przemyślenie 
koncepcji stałej kwoty dla biopaliw, a w 
zamian przygotowanie elastycznych 
scenariuszy, uwzględniających nie tylko 
rosnący popyt światowy na powierzchnie 
przeznaczone pod rolniczą uprawę roślin 

30. zaleca Komisji zrezygnowanie z 
koncepcji stałej kwoty dla biopaliw, a w 
zamian przygotowanie elastycznych 
scenariuszy, uwzględniających nie tylko 
rosnący popyt światowy na powierzchnie 
przeznaczone pod rolniczą uprawę roślin 
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konsumpcyjnych i paszowych, ale i 
niezbędny import biopaliw w UE, 
umożliwiający spełnienie przyszłych 
wymogów indywidualnej mobilności i 
transportu towarowego;

konsumpcyjnych i paszowych;

Or. en

Poprawka 112
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Dan 
Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. proponuje Komisji przemyślenie 
koncepcji stałej kwoty dla biopaliw, a w 
zamian przygotowanie elastycznych 
scenariuszy, uwzględniających nie tylko 
rosnący popyt światowy na powierzchnie 
przeznaczone pod rolniczą uprawę roślin 
konsumpcyjnych i paszowych, ale i 
niezbędny import biopaliw w UE, 
umożliwiający spełnienie przyszłych 
wymogów indywidualnej mobilności i 
transportu towarowego;

30. zaleca Komisji przygotowanie 
scenariuszy dotyczących stałych kwot dla 
biopaliw wykorzystywanych w transporcie, 
uwzględniających nie tylko rosnący popyt 
światowy na powierzchnie przeznaczone 
pod rolniczą uprawę roślin 
konsumpcyjnych i paszowych oraz wpływ 
na zasoby wodne, ale i niezbędny import 
biopaliw w UE, umożliwiający spełnienie 
przyszłych wymogów indywidualnej 
mobilności i transportu towarowego;

Or. en

Poprawka 113
Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. proponuje Komisji przemyślenie 
koncepcji stałej kwoty dla biopaliw, a w 
zamian przygotowanie elastycznych 
scenariuszy, uwzględniających nie tylko 
rosnący popyt światowy na powierzchnie 

30.zaleca Komisji przemyślenie koncepcji 
stałej kwoty dla biopaliw, a w zamian 
przygotowanie elastycznych strategii, w 
lepszy sposób uwzględniających złożony 
charakter produkcji biopaliw, w tym 
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przeznaczone pod rolniczą uprawę roślin 
konsumpcyjnych i paszowych, ale i 
niezbędny import biopaliw w UE, 
umożliwiający spełnienie przyszłych 
wymogów indywidualnej mobilności i 
transportu towarowego;

emisje gazów cieplarnianych w ich cyklu 
życia oraz ocenę skutków pośrednich;

Or. en

Poprawka 114
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa za nieodzowne włączenie 
krajów rozwijających się w długofalową 
strategię rozwoju i produkcji biopaliw, aby 
zbadać możliwości planowania 
ekonomicznego i efektywności 
gospodarczej, odpowiedzieć na pytania o 
równowagę ekologiczną i wreszcie 
umożliwić rozwój społeczny i trwałą 
poprawę dochodów;

31. uważa za nieodzowne włączenie 
krajów rozwijających się w długofalową 
strategię rozwoju i produkcji biopaliw, aby 
zbadać możliwości planowania 
ekonomicznego i efektywności 
gospodarczej, odpowiedzieć na pytania o 
równowagę ekologiczną, zagwarantować 
wystarczającą produkcję żywności i 
wreszcie umożliwić rozwój społeczny i 
trwałą poprawę dochodów;

Or. en

Poprawka 115
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa za nieodzowne włączenie 
krajów rozwijających się w długofalową 
strategię rozwoju i produkcji biopaliw, aby 
zbadać możliwości planowania 
ekonomicznego i efektywności 
gospodarczej, odpowiedzieć na pytania o 

31. uważa za nieodzowne włączenie 
krajów rozwijających się w długofalową 
strategię rozwoju i produkcji biopaliw, aby 
zbadać możliwości planowania 
ekonomicznego i efektywności 
gospodarczej, odpowiedzieć na pytania o 
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równowagę ekologiczną i wreszcie 
umożliwić rozwój społeczny i trwałą 
poprawę dochodów;

równowagę ekologiczną i wreszcie 
umożliwić rozwój społeczny i trwałą 
poprawę dochodów, a także aby 
zagwarantować, że kraje rozwijające się 
otrzymają niezbędne szkolenie, aby być w 
stanie przestrzegać kryteriów UE w 
zakresie zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 116
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do intensyfikacji badań i 
rozwoju biopaliw drugiej generacji,
przeznaczenia na ten cel potrzebnych 
środków finansowych i powiązania ich ze 
stałymi celami rozwoju w odniesieniu do 
uprawy i użytkowania biomasy;

32. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do intensyfikacji badań i 
rozwoju biopaliw drugiej generacji oraz do
przeznaczenia na ten cel potrzebnych 
środków finansowych;

Or. en

Poprawka 117
Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do intensyfikacji badań i 
rozwoju biopaliw drugiej generacji, 
przeznaczenia na ten cel potrzebnych 
środków finansowych i powiązania ich ze 
stałymi celami rozwoju w odniesieniu do
uprawy i użytkowania biomasy;

32. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do intensyfikacji badań i 
rozwoju zaawansowanych biopaliw, 
przeznaczenia na ten cel potrzebnych 
środków finansowych i powiązania ich ze 
stałymi celami rozwoju w odniesieniu do 
wytwarzania bioenergii;



PE414.179v01-00 62/104 AM\746497PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 118
Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystywania 
doświadczenia zdobytego dzięki 
opracowywaniu kryteriów z zakresu 
zrównoważonego rozwoju w UE do 
aktywnego wspierania opracowywania 
światowych norm dotyczących biopaliw;

Or. en

Poprawka 119
Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa Komisję do zweryfikowania 
niewiążącego charakteru celu, jakim jest 
20% wzrost efektywności energetycznej do 
2020 r. i ewentualnego zaproponowania 
Radzie nadania temu celowi mocy 
wiążącej;

33. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uzgodnienia wiążącego 
celu z zakresu efektywności energetycznej 
na 2020 r. na poziomie co najmniej 20%;

Or. en

Poprawka 120
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 33
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Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa Komisję do zweryfikowania 
niewiążącego charakteru celu, jakim jest 
20% wzrost efektywności energetycznej do 
2020 r. i ewentualnego zaproponowania 
Radzie nadania temu celowi mocy 
wiążącej;

33. wzywa Komisję do przedstawienia 
Parlamentowi i Radzie wniosku 
legislacyjnego w sprawie nadania celowi 
20% wzrostu efektywności energetycznej 
mocy wiążącej;

Or. en

Poprawka 121
Johannes Blokland

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa Komisję do zweryfikowania 
niewiążącego charakteru celu, jakim jest 
20% wzrost efektywności energetycznej do 
2020 r. i ewentualnego zaproponowania 
Radzie nadania temu celowi mocy 
wiążącej;

33. wzywa Komisję do zweryfikowania 
niewiążącego charakteru celu, jakim jest 
20% wzrost efektywności energetycznej do 
2020 r. i zaproponowania Radzie nadania 
temu celowi mocy wiążącej;

Or. nl

Poprawka 122
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa Komisję do zweryfikowania 
niewiążącego charakteru celu, jakim jest 
20% wzrost efektywności energetycznej do 
2020 r. i ewentualnego zaproponowania 
Radzie nadania temu celowi mocy 
wiążącej;

33. wzywa Komisję do zweryfikowania 
niewiążącego charakteru celu, jakim jest 
20% wzrost efektywności energetycznej do 
2020 r. i zaproponowania Radzie nadania 
temu celowi mocy wiążącej za 
pośrednictwem przejrzystych środków w 
każdym odnośnym sektorze, które określą 
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konkretne cele;

Or. en

Poprawka 123
Elisa Ferreira, Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, Inés Ayala Sender, María Sornosa 
Martínez, Riitta Myller, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa Komisję do zweryfikowania 
niewiążącego charakteru celu, jakim jest 
20% wzrost efektywności energetycznej do 
2020 r. i ewentualnego zaproponowania 
Radzie nadania temu celowi mocy 
wiążącej;

33. wzywa Komisję do zweryfikowania 
niewiążącego charakteru celu, jakim jest 
20% wzrost efektywności energetycznej do 
2020 r. i ewentualnego zaproponowania 
Radzie nadania temu celowi mocy 
wiążącej; podkreśla także konieczność 
przeanalizowania możliwości 
ustanowienia tymczasowych założeń w 
zakresie ograniczeń;

Or. en

Poprawka 124
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. wzywa Komisję do zagwarantowania 
osiągnięcia przez zrównoważone uprawy 
biomasy dla światowej produkcji biopaliw 
poziomu, który spełnia wymogi 
europejskiego prawodawstwa z zakresu 
ochrony środowiska naturalnego oraz 
współzależności na mocy wspólnej polityki 
rolnej;

Or. de
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Poprawka 125
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa do rozpoczęcia szerokiej 
kampanii reklamowej, prowadzonej na 
szczeblach lokalnych, wzywającej do 
zwiększenia miejscowej efektywności 
energetycznej, w ramach której
właścicielom domów i mieszkań 
zaproponuje się termografie wraz z 
bilansami zużycia energii, ale również 
przedłoży się propozycje sfinansowania 
możliwych przedsięwzięć 
modernizacyjnych na bazie 
mikrokredytów;

34. wzywa do rozpoczęcia szerokiej 
publicznej kampanii informacyjnej, 
prowadzonej na szczeblach lokalnych, 
wzywającej do zwiększenia miejscowej 
efektywności energetycznej, oferując 
właścicielom domów i mieszkań darmowe, 
bezstronne i kompleksowe usługi 
energetyczne, w tym udostępnianie im 
termografii wraz z bilansami zużycia 
energii, jak również propozycje 
sfinansowania możliwych przedsięwzięć 
modernizacyjnych na bazie 
mikrokredytów;

Or. en

Poprawka 126
Katerina Batzeli, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa do rozpoczęcia szerokiej 
kampanii reklamowej, prowadzonej na 
szczeblach lokalnych, wzywającej do 
zwiększenia miejscowej efektywności 
energetycznej, w ramach której 
właścicielom domów i mieszkań 
zaproponuje się termografie wraz z 
bilansami zużycia energii, ale również 
przedłoży się propozycje sfinansowania 
możliwych przedsięwzięć 
modernizacyjnych na bazie 
mikrokredytów;

34. wzywa do rozpoczęcia szerokiej 
publicznej kampanii informacyjnej, 
prowadzonej na szczeblach lokalnych, 
wzywającej do zwiększenia miejscowej 
efektywności energetycznej, w ramach 
której właścicielom domów i mieszkań 
zaproponuje się termografie wraz z 
bilansami zużycia energii, zawierające 
przykłady z życia codziennego, jak również 
przedłoży się propozycje sfinansowania 
możliwych przedsięwzięć 
modernizacyjnych na bazie mikrokredytów 
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lub dotacji; proponuje także stworzenie 
bodźców do modernizacji wynajmowanych 
nieruchomości w celu ograniczenia ilości 
wykorzystywanej energii oraz tam, gdzie 
to właściwe, w celu ograniczenia stawek 
podatku od czynszu zgodnie z kosztami 
inwestycji;

Or. en

Poprawka 127
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia aktywnych 
działań w celu zwiększenia świadomości w 
zakresie znaczenia technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w 
odniesieniu do zwiększenia efektywności 
energetycznej, zrównoważonego rozwoju i 
jakości życia obywateli UE;

Or. en

Poprawka 128
Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. domaga się jasnej europejskiej 
koordynacji w zakresie rozbudowy 
skojarzonej gospodarki energetycznej i jej 
zintegrowania z obiektami przemysłowymi 
celem stworzenia lokalnych i regionalnych 
punktów zaczepienia dla działań na rzecz 
ochrony klimatu przy jednoczesnym 

(Nie dotyczy wersji polskiej).
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wzroście efektywności zużycia energii;

Or. sl

Poprawka 129
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. domaga się jasnej europejskiej 
koordynacji w zakresie rozbudowy 
skojarzonej gospodarki energetycznej i jej 
zintegrowania z obiektami przemysłowymi 
celem stworzenia lokalnych i regionalnych 
punktów zaczepienia dla działań na rzecz 
ochrony klimatu przy jednoczesnym 
wzroście efektywności zużycia energii;

36. domaga się jasnej europejskiej 
koordynacji w zakresie rozbudowy 
skojarzonej gospodarki energetycznej i 
trójgeneracji oraz ich zintegrowania z 
obiektami przemysłowymi celem 
stworzenia lokalnych i regionalnych 
punktów zaczepienia dla działań na rzecz 
ochrony klimatu przy jednoczesnym 
wzroście efektywności zużycia energii;

Or. en

Poprawka 130
Fiona Hall, Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. proponuje państwom członkowskim 
stworzenie bodźców dla modernizacji 
drogą obniżenia stawek podatku VAT od 
przedsięwzięć modernizacyjnych i użytego 
przy nich sprzętu, powiązania wysokości 
podatków od gruntu i nieruchomości z 
charakterystyką energetyczną budynków 
lub też wystawiania świadectw 
efektywności energetycznej;

37. wzywa ECOFIN do wprowadzenia 
obniżonej stawki podatku VAT na 
energooszczędne towary i usługi; w 
szczególności proponuje państwom 
członkowskim stworzenie bodźców dla 
modernizacji drogą obniżenia stawek 
podatku VAT od przedsięwzięć 
modernizacyjnych i użytego przy nich 
sprzętu, powiązania wysokości podatków 
od gruntu i nieruchomości z 
charakterystyką energetyczną budynków 
lub też pełnego wdrożenia i wspierania 
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świadectw charakterystyki energetycznej;

Or. en

Poprawka 131
Katerina Batzeli, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. proponuje, jako system motywacyjny 
dla modernizacji wynajmowanych lub 
dzierżawionych nieruchomości, obniżenie 
stawek podatkowych od dochodów z 
wynajmu lub dzierżawy odpowiednio do 
poniesionych kosztów inwestycji;

skreślony

Or. en

Poprawka 132
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. proponuje, jako system motywacyjny 
dla modernizacji wynajmowanych lub 
dzierżawionych nieruchomości, obniżenie 
stawek podatkowych od dochodów z 
wynajmu lub dzierżawy odpowiednio do 
poniesionych kosztów inwestycji;

38. proponuje, jako system motywacyjny 
dla modernizacji wynajmowanych lub 
dzierżawionych nieruchomości, obniżenie 
stawek podatkowych od dochodów z 
wynajmu lub dzierżawy odpowiednio do 
inwestycji w systemy urządzeń grzewczych 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii i systemy wykorzystujące 
odnawialną energię elektryczną, a także 
do zwiększonej wydajności;

Or. en
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Poprawka 133
Fiona Hall, Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. zauważa, biorąc pod uwagę długi 
okres istnienia budynków i nadrzędne 
znaczenie zagwarantowania budowania 
nowych budynków zgodnie z najwyższymi 
normami z zakresu wydajności 
energetycznej, że istniejące budynki są 
dostosowywane do współczesnych norm 
oraz że minimalne poziomy energii ze 
źródeł odnawialnych są stosowane we 
wszystkich nowych lub remontowanych 
budynkach wymagających urządzeń 
grzewczych i chłodniczych;

Or. en

Poprawka 134
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, 
Riitta Myller, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. wzywa odpowiedzialne władze 
terytorialne i stowarzyszenia zawodowe w 
państwach członkowskich do 
wprowadzenia, jako motyw przewodni dla 
architektów i inżynierów budowlanych, 
kryterium efektywności energetycznej 
nowych budowli, przy czym pierwszym 
krokiem w tym kierunku mogłyby być 
przepisy prawa budowlanego w 
odniesieniu do stopnia efektywności 
energetycznej nowych obiektów;

skreślony

Or. en
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Poprawka 135
Fiona Hall, Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. wzywa odpowiedzialne władze 
terytorialne i stowarzyszenia zawodowe w 
państwach członkowskich do 
wprowadzenia, jako motyw przewodni dla 
architektów i inżynierów budowlanych,
kryterium efektywności energetycznej 
nowych budowli, przy czym pierwszym 
krokiem w tym kierunku mogłyby być 
przepisy prawa budowlanego w 
odniesieniu do stopnia efektywności 
energetycznej nowych obiektów;

39. wzywa do określenia minimalnych 
unijnych norm z zakresu efektywności 
energetycznej nowych i remontowanych 
budynków; wzywa właściwe władze 
lokalne i stowarzyszenia zawodowe w 
państwach członkowskich do współpracy z 
architektami i inżynierami budowlanymi 
w celu opracowania przepisów 
budowlanych i określenia najlepszej 
praktyki w odniesieniu do różnych 
rodzajów budynków, aby 
zmaksymalizować efektywność 
energetyczną w nowych i remontowanych 
budynkach;

Or. en

Poprawka 136
Riitta Myller

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. wzywa odpowiedzialne władze 
terytorialne i stowarzyszenia zawodowe w 
państwach członkowskich do 
wprowadzenia, jako motyw przewodni dla 
architektów i inżynierów budowlanych, 
kryterium efektywności energetycznej 
nowych budowli, przy czym pierwszym 
krokiem w tym kierunku mogłyby być 
przepisy prawa budowlanego w 
odniesieniu do stopnia efektywności 
energetycznej nowych obiektów;

39. wzywa odpowiedzialne władze 
terytorialne i stowarzyszenia zawodowe w 
państwach członkowskich do 
wprowadzenia, jako motyw przewodni dla 
architektów i inżynierów budowlanych, 
kryterium efektywności energetycznej 
nowych budynków, przy czym pierwszym 
krokiem w tym kierunku mogłyby być 
przepisy prawa budowlanego w 
odniesieniu do stopnia efektywności 
energetycznej nowych obiektów, a także 
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do zagwarantowania w tym kontekście 
zdrowego powietrza wewnątrz 
pomieszczeń;

Or. en

Poprawka 137
Fiona Hall, Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 39 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do udzielenia aktywnego 
wsparcia dla badań i rozwoju 
technologicznego, odnoszącego się do 
technologii oświetleniowych i 
inteligentnych urządzeń oświetleniowych, 
aby wprowadzanie bardziej efektywnych 
pod względem energetycznym 
wewnętrznych i zewnętrznych systemów 
oświetleniowych w przestrzeniach 
publicznych – z naciskiem na stosowanie 
wysoko wydajnych diod 
elektroluminescencyjnych (LED) – mogło 
być promowane w sposób bardziej 
stanowczy;

Or. en

Poprawka 138
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, 
Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis

Projekt rezolucji
Ustęp 39 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39a. wzywa państwa członkowskie wraz z 
właściwymi władzami lokalnymi i 
stowarzyszeniami zawodowymi do 
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określenia kryteriów, wytycznych i 
przepisów dotyczących efektywności 
energetycznej dla nowych budynków i 
budynków poddawanych znacznym 
pracom remontowym, a także podkreśla 
podstawową rolę władz publicznych w 
zachęcaniu do włączenia wymogów 
dotyczących efektywności energetycznej 
do zasad regulujących zamówienia 
publiczne;

Or. en

Poprawka 139
Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 39 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39b. zauważa, że remontowanie i 
zwiększenie efektywności energetycznej w 
blokach mieszkalnych, zwłaszcza w tych 
krajach, gdzie tego typu budynki stanowią 
największą część rynku mieszkaniowego, 
jest najłatwiejszym sposobem oszczędzania 
energii i ograniczenia emisji CO2; wzywa 
Komisję do skorygowania i zwiększenia 
obecnie obowiązującego limitu funduszy 
strukturalnych na poziomie 2%, mającego 
zastosowanie do dotacji na remontowanie 
bloków mieszkalnych;

Or. en

Poprawka 140
Riitta Myller, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 39 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

39c. zauważa, że długoterminowy cel w 
sektorze budowlanym w Europie powinien 
obejmować osiągnięcie zerowego zużycia 
energii netto w nowych budynkach 
mieszkalnych do 2015 r., a w nowych 
budynkach komercyjnych i publicznych 
do 2020 r., a także stwierdza, że w dłuższej 
perspektywie cel ten powinien zostać 
rozszerzony i objąć budynki 
remontowane;

Or. en

Poprawka 141
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. wzywa Komisję do dostosowywania 
wymogów efektywności energetycznej do 
zmian rynkowych dla wszelkiego rodzaju 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
odpowiednio po pięciu latach ich 
wprowadzenia na rynek, aktualizowania 
programów cechowania lub klas 
efektywności urządzeń, a tym samym 
udzielania konsumentom prawdziwych 
informacji;

40. wzywa Komisję do dostosowywania 
wymogów efektywności energetycznej do 
zmian rynkowych dla wszelkiego rodzaju 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
co najmniej co pięć lat zgodnie z zasadą 
„top runner”, aktualizowania programów 
cechowania lub klas efektywności 
urządzeń, a tym samym udzielania 
konsumentom prawdziwych informacji;

Or. en

Poprawka 142
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

40a. wzywa Komisję do wyznaczenia 
rygorystycznych celów UE oraz do 
ustanowienia zintegrowanych strategii 
przemysłowych, aby zagwarantować 
dostęp do rynku i rozwój efektywnych 
energetycznie technologii, w tym rozwój 
wspólnych celów technologicznych (takich 
jak tzw. budynki pasywne), większe 
wykorzystanie zintegrowanych strategii 
politycznych, takich jak rynki wiodące i 
ekologiczne zamówienia publiczne, oraz 
przepisy wspierające w odniesieniu do 
projektu produktu i norm minimalnych;

Or. en

Poprawka 143
Nikolaos Vakalis

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40a. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania kompleksowej polityki w 
zakresie zamówień publicznych na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym, aby zwiększyć efektywność 
energetyczną budynków publicznych i 
urządzeń elektrycznych wykorzystywanych 
w ramach usług publicznych, tym samym 
dając przykład i pobudzając większe 
zapotrzebowanie na ekologiczne produkty 
i usługi;

Or. en
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Poprawka 144
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. wzywa Komisję do sprawdzenia 
zakazu instalowania funkcji stand-by w 
nowym sprzęcie w ramach przeglądu 
dyrektywy w sprawie ekoprojektów, 
uznania za obowiązujące instalowanie 
automatycznych wyłączników i trybu 
oszczędności energii w urządzeniach 
posiadających silniki dużej mocy oraz w 
sprzęcie i maszynach stosowanych w 
produkcji przemysłowej;

41. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i europejski przemysł do 
promowania – przy pomocy kampanii 
ukierunkowanych na zwiększenie 
świadomości publicznej –
wykorzystywania inteligentnych urządzeń 
oraz do stosowania automatycznych 
wyłączników i energooszczędnego sprzętu 
i maszyn przemysłowych;

Or. en

Poprawka 145
Peter Liese

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. wzywa Komisję do sprawdzenia 
zakazu instalowania funkcji stand-by w 
nowym sprzęcie w ramach przeglądu
dyrektywy w sprawie ekoprojektów, 
uznania za obowiązujące instalowanie 
automatycznych wyłączników i trybu 
oszczędności energii w urządzeniach 
posiadających silniki dużej mocy oraz w 
sprzęcie i maszynach stosowanych w 
produkcji przemysłowej;

41. wzywa Komisję do konsekwentnego 
wprowadzania zakazu dla urządzeń z 
wysokim poziomem strat wynikających ze 
stosowania trybu czuwania w ramach 
kolejnego kroku wdrażania dyrektywy w 
sprawie ekoprojektów, do rozważenia 
wprowadzenia obowiązku wyposażania 
urządzeń w funkcję wyłączania oraz do 
wprowadzenia obowiązku instalowania 
automatycznych wyłączników i trybu 
oszczędności energii w urządzeniach 
posiadających silniki dużej mocy oraz w 
sprzęcie i maszynach przemysłowych;

Or. de
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Poprawka 146
Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. wzywa Komisję do sprawdzenia 
zakazu instalowania funkcji stand-by w 
nowym sprzęcie w ramach przeglądu 
dyrektywy w sprawie ekoprojektów, 
uznania za obowiązujące instalowanie
automatycznych wyłączników i trybu 
oszczędności energii w urządzeniach 
posiadających silniki dużej mocy oraz w 
sprzęcie i maszynach stosowanych w 
produkcji przemysłowej;

41. wzywa Komisję do rozważenia zakazu 
instalowania funkcji czuwania w nowych 
urządzeniach w ramach przeglądu 
dyrektywy w sprawie ekoprojektów, 
ustanowienia minimalnych norm z 
zakresu efektywności energetycznej oraz 
do wprowadzenia obowiązku instalowania
automatycznych wyłączników i trybu 
oszczędności energii w urządzeniach 
posiadających silniki dużej mocy oraz w 
sprzęcie i maszynach przemysłowych;

Or. en

Poprawka 147
Fiona Hall, Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 41 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41a. zaleca szybkie i dokładne wdrożenie 
wymogów z 2006 r. odnoszących się do 
instalacji inteligentnych liczników w celu 
zwiększenia świadomości konsumentów w 
zakresie wykorzystania energii 
elektrycznej oraz umożliwienia dostawcom 
energii elektrycznej bardziej efektywnego 
zarządzania zapotrzebowaniem;

Or. en
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Poprawka 148
Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42a. wzywa Europejski Bank Inwestycyjny 
i jego jednostkę zależną ds. kapitału 
podwyższonego ryzyka, Europejski 
Fundusz Inwestycyjny, do znacznego 
rozszerzenia ich wsparcia dla 
efektywności energetycznej i rozwoju 
energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 149
Johannes Blokland

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. przypomina zainteresowanym 
podmiotom, że również sektor transportu 
zobowiązany jest do włączenia się w 
realizację celów klimatycznych UE, jakimi 
są obniżenie emisji dwutlenku węgla do 
2020 r. co najmniej o 20% w porównaniu z 
rokiem 1990 oraz wzrost efektywności 
energetycznej w tym samym okresie o 
20%;

43. przypomina zainteresowanym 
podmiotom, że również sektor transportu 
zobowiązany jest do włączenia się w 
realizację celów klimatycznych UE, jakimi 
są obniżenie emisji dwutlenku węgla do 
2020 r. co najmniej o 20%, a w przypadku 
międzynarodowego porozumienia –
przynajmniej o 30%, w porównaniu z 
rokiem 1990 oraz wzrost efektywności 
energetycznej w tym samym okresie o 
20%;

Or. nl
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Poprawka 150
Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 43 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do nadania najwyższego 
priorytetu efektywności energetycznej i 
odnawialnym źródłom energii w 
kontekście współpracy na rzecz rozwoju;

Or. en

Poprawka 151
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. oczekuje wszechstronnego włączenia 
wzajemnie powiązanych działań w 
zrównoważoną politykę transportową, 
obejmującą dalszy rozwój technologii 
pojazdów (ekoinnowacje), wzmożone 
stosowanie alternatywnych form napędu, 
inteligentne zarządzanie ruchem, zmiany w 
sposobie jazdy i użytkowaniu samochodów 
osobowych oraz opodatkowanie emisji 
dwutlenku węgla, przy wsparciu ze strony 
jasnych preferencji obowiązujących w 
zaopatrzeniu publicznym; 

44. oczekuje wszechstronnego włączenia 
wzajemnie powiązanych działań w 
zrównoważoną politykę transportową, 
obejmującą dalszy rozwój technologii 
pojazdów (ekoinnowacje), zwiększone 
stosowanie alternatywnych źródeł energii 
dla transportu, stworzenie sieci 
dystrybucyjnych dla czystych paliw, 
wzmożone stosowanie alternatywnych 
form napędu, inteligentne zarządzanie 
ruchem, zmiany w sposobie jazdy i 
użytkowaniu samochodów osobowych, 
ulepszoną logistykę, tzw. „zielone 
korytarze” i centra informacji o ruchu 
(Traffic Information Centre, TIC) dla 
transportu, opodatkowanie emisji 
dwutlenku węgla oraz modernizację 
transportu publicznego w celu osiągnięcia 
zerowych emisji bez ignorowania 
zwiększonej konieczności utrzymania 
mobilności; podkreśla, że wszystkie te 
elementy mogą być wspierane poprzez 
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jasne preferencje obowiązujące w zakresie 
zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 152
Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. oczekuje wszechstronnego włączenia 
wzajemnie powiązanych działań w 
zrównoważoną politykę transportową, 
obejmującą dalszy rozwój technologii 
pojazdów (ekoinnowacje), wzmożone 
stosowanie alternatywnych form napędu, 
inteligentne zarządzanie ruchem, zmiany w 
sposobie jazdy i użytkowaniu samochodów 
osobowych oraz opodatkowanie emisji 
dwutlenku węgla, przy wsparciu ze strony 
jasnych preferencji obowiązujących w 
zaopatrzeniu publicznym; 

44. oczekuje wszechstronnego włączenia 
wzajemnie powiązanych działań w 
zrównoważoną politykę transportową, 
obejmującą dalszy rozwój technologii 
pojazdów (ekoinnowacje), stworzenie sieci 
dystrybucyjnych dla czystych paliw, 
wzmożone stosowanie alternatywnych 
form napędu, wzmożone stosowanie 
alternatywnych źródeł energii dla 
transportu, inteligentne zarządzanie 
ruchem, zmiany w sposobie jazdy i 
użytkowaniu samochodów osobowych,
opodatkowanie emisji dwutlenku węgla 
oraz modernizację transportu publicznego 
w celu osiągnięcia celu zerowych emisji 
bez ignorowania zwiększonej konieczności 
utrzymania mobilności jako elementu 
naszego codziennego życia; podkreśla, że 
wszystkie te elementy mogą być wspierane 
poprzez jasne preferencje obowiązujące w 
zakresie zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 153
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 44
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Projekt rezolucji Poprawka

44. oczekuje wszechstronnego włączenia 
wzajemnie powiązanych działań w 
zrównoważoną politykę transportową, 
obejmującą dalszy rozwój technologii 
pojazdów (ekoinnowacje), wzmożone 
stosowanie alternatywnych form napędu, 
inteligentne zarządzanie ruchem, zmiany w 
sposobie jazdy i użytkowaniu samochodów 
osobowych oraz opodatkowanie emisji 
dwutlenku węgla, przy wsparciu ze strony 
jasnych preferencji obowiązujących w 
zaopatrzeniu publicznym; 

44. oczekuje wszechstronnego włączenia 
wzajemnie powiązanych działań w 
zrównoważoną politykę transportową, 
obejmującą dalszy rozwój technologii 
pojazdów (ekoinnowacje), wzmożone 
stosowanie alternatywnych form napędu, 
inteligentne zarządzanie ruchem, zmiany w 
sposobie jazdy i użytkowaniu samochodów 
osobowych, mające na celu zwiększenie 
średniej prędkości przy jednoczesnym 
zmniejszeniu prędkości maksymalnej i 
mocy pojazdu, oraz opodatkowanie emisji 
dwutlenku węgla, przy wsparciu ze strony 
jasnych preferencji obowiązujących w
zakresie zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 154
Etelka Barsi-Pataky

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. oczekuje wszechstronnego włączenia 
wzajemnie powiązanych działań w 
zrównoważoną politykę transportową, 
obejmującą dalszy rozwój technologii 
pojazdów (ekoinnowacje), wzmożone 
stosowanie alternatywnych form napędu, 
inteligentne zarządzanie ruchem, zmiany w 
sposobie jazdy i użytkowaniu samochodów 
osobowych oraz opodatkowanie emisji 
dwutlenku węgla, przy wsparciu ze strony 
jasnych preferencji obowiązujących w 
zaopatrzeniu publicznym; 

44. Oczekuje wszechstronnego włączenia 
wzajemnie powiązanych działań w 
zrównoważoną politykę transportową, 
obejmującą dalszy rozwój technologii 
pojazdów (ekoinnowacje), wzmożone 
stosowanie alternatywnych form napędu, 
inteligentne zarządzanie ruchem oraz
zmiany w sposobie jazdy i użytkowaniu 
samochodów osobowych, przy wsparciu ze 
strony jasnych preferencji obowiązujących 
w zakresie zamówień publicznych;

Or. en
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Poprawka 155
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. oczekuje od wszystkich podmiotów z 
branży transportowej pełnego udziału w 
internalizacji ich kosztów zewnętrznych;

skreślony

Or. en

Poprawka 156
Etelka Barsi-Pataky

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. oczekuje od wszystkich podmiotów z 
branży transportowej pełnego udziału w 
internalizacji ich kosztów zewnętrznych;

45. jest zdania, że szczególny priorytet 
należy nadać stosowaniu zasady 
„zanieczyszczający płaci”; wzywa do 
pełnego zaangażowania wszystkich 
środków transportu w internalizację ich 
kosztów zewnętrznych; zauważa, że 
osiągnięcie tego celu będzie wymagać 
odpowiedniego otoczenia gospodarczego i 
w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie do poddania przeglądowi 
odnośnych podatków i ceł;

Or. en

Poprawka 157
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. oczekuje od wszystkich podmiotów z 45. wzywa do pełnego zaangażowania 
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branży transportowej pełnego udziału w 
internalizacji ich kosztów zewnętrznych;

wszystkich środków transportu w 
internalizację ich kosztów zewnętrznych, 
biorąc w tym względzie pod uwagę fakt, że 
z powodu światowego podziału pracy 
obecny system handlu jest odpowiedzialny 
za bardzo wysoki wkład transportu 
podobnych produktów, które z łatwością 
mogłyby być wytwarzane lokalnie; 

Or. en

Poprawka 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. oczekuje od wszystkich podmiotów z 
branży transportowej pełnego udziału w 
internalizacji ich kosztów zewnętrznych;

(Nie dotyczy wersji angielskiej.)

Or. es

Poprawka 159
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 47 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

47a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania potencjału 
systemów nawigacji satelitarnej w celu 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
obszarze transportu poprzez ulepszenie 
zarządzania i organizacji płynności ruchu, 
udostępniając informacje w czasie 
rzeczywistym, dotyczące przepływu 
towarów i osób oraz zoptymalizowany 
wybór tras i środków transportu; 
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Poprawka 160
Peter Liese

Projekt rezolucji
Ustęp 48 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

48a. podkreśla pilną konieczność 
ustanowienia średnioterminowego celu 
emisji CO2 dla samochodów osobowych, 
nieprzekraczającego 95 g;

Or. de

Poprawka 161
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. podkreśla potencjał transportu 
szynowego jako bardziej efektywnego 
nośnika transportu o niskiej emisji CO2
zarówno w ruchu towarowym na dużych 
odległościach jak i w ruchu regionalnym i 
wahadłowym na trasach krótkich i 
średnich; 

50. podkreśla potencjał transportu 
szynowego jako bardziej efektywnego 
środka transportu o niskiej emisji CO2
zarówno w ruchu towarowym na dużych 
odległościach, jak i w ruchu regionalnym i 
wahadłowym na trasach krótkich i 
średnich, a także zwraca się o to, by takie 
priorytety miały swoje odzwierciedlenie w 
kryteriach dotyczących wsparcia z 
funduszy regionalnych i spójności;

Or. en

Poprawka 162
Peter Liese

Projekt rezolucji
Ustęp 50
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Projekt rezolucji Poprawka

50. podkreśla potencjał transportu 
szynowego jako bardziej efektywnego 
nośnika transportu o niskiej emisji CO2
zarówno w ruchu towarowym na dużych 
odległościach jak i w ruchu regionalnym i 
wahadłowym na trasach krótkich i 
średnich;

50. podkreśla potencjał transportu 
szynowego jako bardziej efektywnego 
środka transportu o niskiej emisji CO2
zarówno w ruchu towarowym na dużych 
odległościach jak i w ruchu regionalnym i 
wahadłowym na trasach krótkich i 
średnich; za niezbędne uważa podjęcie 
działania, ukierunkowanego na 
ograniczenie obciążeń nakładanych na 
użytkowników transportu kolejowego, z 
wykorzystaniem zysku z aukcji jako 
możliwego źródła finansowania;

Or. de

Poprawka 163
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. z zadowoleniem przyjmuje budowę i 
rozbudowę sieci transeuropejskich i 
oczekuje możliwie szybkiego zakończenia 
najważniejszych przedsięwzięć, 
posiadających najwyższy priorytet dla 
logistyki przewozów towarowych i 
zrównoważonej europejskiej polityki 
transportu;

51. z zadowoleniem przyjmuje budowę i 
rozbudowę sieci transeuropejskich i 
oczekuje możliwie szybkiego zakończenia 
najważniejszych przedsięwzięć, zwłaszcza 
tych, które są najbardziej przyjazne dla 
środowiska naturalnego, w tym tzw. 
„zielonych korytarzy”, posiadających 
najwyższy priorytet dla logistyki 
przewozów towarowych i zrównoważonej 
europejskiej polityki transportu;

Or. en

Poprawka 164
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 51
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Projekt rezolucji Poprawka

51. z zadowoleniem przyjmuje budowę i 
rozbudowę sieci transeuropejskich i 
oczekuje możliwie szybkiego zakończenia 
najważniejszych przedsięwzięć, 
posiadających najwyższy priorytet dla 
logistyki przewozów towarowych i 
zrównoważonej europejskiej polityki 
transportu;

51. z zadowoleniem przyjmuje budowę i 
rozbudowę sieci transeuropejskich i 
oczekuje możliwie szybkiego zakończenia 
najważniejszych przedsięwzięć, zwłaszcza 
tych, które są najbardziej przyjazne dla 
środowiska naturalnego, posiadających 
najwyższy priorytet dla logistyki 
przewozów towarowych i zrównoważonej 
europejskiej polityki transportu;

Or. en

Poprawka 165
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. z zadowoleniem przyjmuje budowę i 
rozbudowę sieci transeuropejskich i 
oczekuje możliwie szybkiego zakończenia 
najważniejszych przedsięwzięć, 
posiadających najwyższy priorytet dla 
logistyki przewozów towarowych i 
zrównoważonej europejskiej polityki 
transportu;

51. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
sieci transeuropejskich i ich planowane 
rozszerzenie na kraje sąsiadujące i 
oczekuje możliwie szybkiego zakończenia 
najważniejszych przedsięwzięć, 
posiadających najwyższy priorytet dla 
logistyki przewozów towarowych i 
zrównoważonej europejskiej polityki 
transportu;

Or. en

Poprawka 166
Etelka Barsi-Pataky

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. z zadowoleniem przyjmuje budowę i 51. z zadowoleniem przyjmuje budowę i 
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rozbudowę sieci transeuropejskich i 
oczekuje możliwie szybkiego zakończenia 
najważniejszych przedsięwzięć,
posiadających najwyższy priorytet dla 
logistyki przewozów towarowych i 
zrównoważonej europejskiej polityki 
transportu;

rozbudowę sieci transeuropejskich i wzywa 
państwa członkowskie do jak najszybszego 
ukończenia przedsięwzięć priorytetowych, 
ponieważ mają one najważniejsze 
znaczenie dla logistyki przewozów 
towarowych i zrównoważonej europejskiej 
polityki transportu;

Or. en

Poprawka 167
Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Nie dotyczy wersji angielskiej.

Or. sl

Poprawka 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. z zadowoleniem przyjmuje budowę i 
rozbudowę sieci transeuropejskich i 
oczekuje możliwie szybkiego zakończenia 
najważniejszych przedsięwzięć, 
posiadających najwyższy priorytet dla 
logistyki przewozów towarowych i 
zrównoważonej europejskiej polityki 
transportu;

(Nie dotyczy wersji angielskiej.)

Or. es
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Poprawka 169
Jens Holm, Roberto Musacchio, Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. z zadowoleniem przyjmuje budowę i 
rozbudowę sieci transeuropejskich i 
oczekuje możliwie szybkiego zakończenia 
najważniejszych przedsięwzięć, 
posiadających najwyższy priorytet dla 
logistyki przewozów towarowych i 
zrównoważonej europejskiej polityki 
transportu;

51. z zadowoleniem przyjmuje budowę i 
rozbudowę transeuropejskich sieci 
kolejowych i oczekuje możliwie szybkiego 
zakończenia najważniejszych 
przedsięwzięć, posiadających najwyższy 
priorytet dla logistyki przewozów 
towarowych i zrównoważonej europejskiej 
polityki transportu;

Or. en

Poprawka 170
Johannes Blokland

Projekt rezolucji
Ustęp 51 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

51a. podkreśla istotną rolę śródlądowych 
szlaków wodnych w odniesieniu do 
transportu towarów; kładzie nacisk na 
przyjazny dla środowiska naturalnego 
charakter tego sektora i na fakt, że ma on 
wiele niewykorzystanej zdolności 
transportowej; 

Or. nl

Poprawka 171
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 51 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

51a. wyraża ubolewanie, że program 
TEN-E nie został wykorzystany do 
zagwarantowania infrastruktury 
niezbędnej do dystrybucji alternatywnych 
źródeł energii dla transportu (biopaliw, 
wodoru, energii elektrycznej itp.), 
opartych na energii odnawialnej; 

Or. en

Poprawka 172
Johannes Blokland

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. wyraża ubolewanie, że mimo 
politycznej konieczności przeniesienia 
transportów towarowych na szyny, w 
ostatnim dziesięcioleciu stwierdzono 
spadek inwestycji w rozbudowę połączeń 
szynowych;

52. wyraża ubolewanie, że mimo 
możliwości, leżącej w interesie sektora 
transportowego jako całości, dotyczącej 
zmiany środka transportu znacznej część 
ładunków na transport kolejowy i na 
transport śródlądowymi drogami 
wodnymi, w ostatnim dziesięcioleciu 
stwierdzono spadek inwestycji w 
rozbudowę połączeń szynowych;

Or. nl

Poprawka 173
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. wzywa państwa członkowskie i gminy 
do wspierania, drogą regulacji cenowych, 
przenoszenia ruchu z samochodów 

53. wzywa państwa członkowskie i władze 
lokalne do wspierania, drogą regulacji 
cenowych i za pomocą innych bodźców, 
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osobowych na osobowy transport 
publiczny, z jezdni na szyny oraz istotnego 
rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty 
poprzez znaczne inwestycje w niezbędną 
infrastrukturę;

przenoszenia ruchu z samochodów 
osobowych na osobowy transport 
publiczny, zamiany transportu drogowego 
na bardziej przyjazne dla środowiska 
naturalnego środki transportu oraz 
istotnego rozszerzenia i ulepszenia usługi
poprzez znaczne inwestycje w niezbędną 
infrastrukturę, uatrakcyjniając transport 
publiczny; w okresie pośrednim wzywa do 
poprawy integracji transportu 
prywatnego/indywidualnego z logistyką 
pasażerską/towarową i systemami 
transportu publicznego/zbiorowego; 

Or. en

Poprawka 174
Dorette Corbey, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. wzywa państwa członkowskie i gminy 
do wspierania, drogą regulacji cenowych, 
przenoszenia ruchu z samochodów 
osobowych na osobowy transport 
publiczny, z jezdni na szyny oraz istotnego 
rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty 
poprzez znaczne inwestycje w niezbędną 
infrastrukturę;

53. wzywa państwa członkowskie i władze
lokalne do wspierania, drogą regulacji 
cenowych i za pomocą innych bodźców, 
przenoszenia ruchu z samochodów 
osobowych na osobowy transport 
publiczny, zamiany transportu drogowego 
na bardziej przyjazne dla środowiska 
naturalnego środki transportu oraz 
istotnego rozszerzenia i ulepszenia usługi
poprzez znaczne inwestycje w niezbędną 
infrastrukturę, uatrakcyjniając transport 
publiczny; w okresie pośrednim wzywa do 
poprawy integracji transportu 
prywatnego/indywidualnego z systemami 
transportu publicznego/zbiorowego; 

Or. en
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Poprawka 175
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. wzywa państwa członkowskie i gminy 
do wspierania, drogą regulacji cenowych, 
przenoszenia ruchu z samochodów 
osobowych na osobowy transport 
publiczny, z jezdni na szyny oraz istotnego 
rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty 
poprzez znaczne inwestycje w niezbędną 
infrastrukturę;

53. wzywa państwa członkowskie i władze 
lokalne do wspierania, poprzez rozszerzone 
badania i innowacje, przenoszenia ruchu z 
samochodów osobowych na osobowy 
transport publiczny, zamiany transportu 
drogowego na transport kolejowy oraz 
istotnego rozszerzenia i uatrakcyjnienia 
usługi poprzez znaczne inwestycje w 
niezbędną infrastrukturę;

Or. en

Poprawka 176
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. wzywa państwa członkowskie i gminy 
do wspierania, drogą regulacji cenowych, 
przenoszenia ruchu z samochodów 
osobowych na osobowy transport 
publiczny, z jezdni na szyny oraz istotnego 
rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty 
poprzez znaczne inwestycje w niezbędną 
infrastrukturę;

53. wzywa państwa członkowskie i władze 
lokalne do wspierania, drogą regulacji 
cenowych i za pomocą innych bodźców, 
przenoszenia ruchu z samochodów 
osobowych na osobowy transport 
publiczny, zamiany transportu drogowego 
na transport kolejowy oraz istotnego 
rozszerzenia i ulepszenia usługi poprzez 
znaczne inwestycje w niezbędną 
infrastrukturę, uatrakcyjniając transport 
publiczny; w okresie pośrednim wzywa do 
poprawy integracji transportu 
prywatnego/indywidualnego z systemami 
transportu publicznego/zbiorowego; 

Or. en
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Poprawka 177
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. wzywa państwa członkowskie i gminy 
do wspierania, drogą regulacji cenowych, 
przenoszenia ruchu z samochodów 
osobowych na osobowy transport 
publiczny, z jezdni na szyny oraz istotnego 
rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty 
poprzez znaczne inwestycje w niezbędną 
infrastrukturę;

53. wzywa państwa członkowskie i władze 
lokalne do wspierania, drogą regulacji 
cenowych, przenoszenia ruchu z 
samochodów osobowych na osobowy 
transport publiczny, zamiany transportu 
drogowego na transport kolejowy oraz 
istotnego rozszerzenia i uatrakcyjnienia 
usługi poprzez znaczne inwestycje w 
niezbędną infrastrukturę; jest przekonany, 
że inwestycje w infrastrukturę kolejową 
muszą iść w parze z lepszymi usługami 
kolejowymi;

Or. nl

Poprawka 178
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 54 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

54a. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania współmodalności poprzez 
wprowadzenie uniwersalnych tablic 
rejestracyjnych zgodnych z obowiązującą 
praktyką, uatrakcyjniając obywatelom 
wykorzystywanie transportu kolejowego w 
przypadku długich podróży oraz 
energooszczędnych samochodów 
osobowych do użytku lokalnego w miejscu 
rozpoczęcia podróży i w miejscu 
przeznaczenia;

Or. de



PE414.179v01-00 92/104 AM\746497PL.doc

PL

Poprawka 179
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. popiera Komisję w zamiarze 
wyznaczenia wraz z państwami 
członkowskimi specjalnych autostrad 
morskich (motorways of the sea) w celu 
skrócenia dróg morskich i rozbudowy 
europejskiego transportu morskiego;

56. popiera Komisję w zamiarze 
wyznaczenia wraz z państwami 
członkowskimi specjalnych „autostrad 
morskich” i pokłada ogromne nadzieje w 
planowanej europejskiej przestrzeni 
transportu morskiego bez barier w 
odniesieniu do wspierania transportu 
morskiego w Europie i zwiększenia jego 
efektywności;

Or. nl

Poprawka 180
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. popiera propozycje Komisji odnośnie 
do pobierania opłat portowych i 
postojowych w powiązaniu z ilością spalin 
wydalanych przez statki i 
zagwarantowania dostaw prądu dla 
statków stojących w portach z lądu 
zamiast z generatorów okrętowych;

skreślony

Or. pl

Poprawka 181
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 58
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Projekt rezolucji Poprawka

58. jest zdania, że stocznie i armatorzy 
powinny intensywnie przystąpić do 
opracowania nowych technologii na rzecz 
wzrostu efektywności, jak stosowanie 
napędów latawcowych, wykorzystanie 
ciepła odlotowego do wytwarzania prądu, 
bardziej efektywne silniki, lepsze 
wyprofilowanie kadłuba i sterów, 
dokładniejsze prognozy pogodowe dla 
dostosowania kursu statku lub też 
możliwość oszczędzenia paliwa dzięki 
nowym powłokom kadłuba;

58. jest zdania, że stocznie i konstruktorzy 
statków powinni intensywnie przystąpić do 
opracowania nowych technologii na rzecz 
wzrostu efektywności;

Or. en

Poprawka 182
Johannes Blokland

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. jest zdania, że stocznie i armatorzy 
powinny intensywnie przystąpić do 
opracowania nowych technologii na rzecz 
wzrostu efektywności, jak stosowanie 
napędów latawcowych, wykorzystanie 
ciepła odlotowego do wytwarzania prądu, 
bardziej efektywne silniki, lepsze 
wyprofilowanie kadłuba i sterów, 
dokładniejsze prognozy pogodowe dla 
dostosowania kursu statku lub też 
możliwość oszczędzenia paliwa dzięki 
nowym powłokom kadłuba;

58. jest zdania, że stocznie i konstruktorzy 
statków powinni intensywnie przystąpić do 
opracowania nowych technologii na rzecz 
wzrostu efektywności, jak stosowanie 
napędów latawcowych, tzw. system pustek 
powietrznych (Air Cavity System, ACS), 
wykorzystanie ciepła odpadowego do 
wytwarzania energii elektrycznej, bardziej 
efektywne silniki, lepsze wyprofilowanie 
kadłuba i sterów, dokładniejsze prognozy 
pogodowe dla dostosowania kursu statku 
lub też możliwość oszczędzenia paliwa 
dzięki nowym powłokom kadłuba;

Or. nl
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Poprawka 183
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. wzywa Międzynarodową Organizację 
Morską do wyznaczenia wewnętrznego 
celu redukcji emisji dla sektora żeglugi i 
ustanowienia minimalnych standardów dla 
stosowania tych nowoczesnych technologii 
przy budowie nowych statków;

59. wzywa Międzynarodową Organizację 
Morską do wyznaczenia wewnętrznego 
celu redukcji emisji dla sektora żeglugi i 
ustanowienia minimalnych standardów dla 
stosowania tych nowoczesnych technologii 
przy budowie nowych statków; wzywa 
Komisję do ustanowienia celu 
ograniczenia emisji dla transportu 
morskiego, jeżeli okaże się to konieczne;

Or. en

Poprawka 184
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. jest zdania, iż niezbędne są 
zintegrowane kroki w sektorze lotnictwa, 
które zobowiążą przemysł lotniczy, linie 
lotnicze i zarządy lotnisk do wspólnego 
działania na rzecz realizacji celu redukcji 
emisji do 2020 r. bez kwestionowania przy 
tym handlu emisjami jako instrumentu 
wzrostu efektywności;

60. jest zdania, iż niezbędne są 
zintegrowane kroki w sektorze lotnictwa, 
które zobowiążą przemysł lotniczy, linie 
lotnicze i zarządy lotnisk do wspólnego 
działania na rzecz realizacji celu redukcji 
emisji do 2020 r.;

Or. pl

Poprawka 185
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 60
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Projekt rezolucji Poprawka

60. jest zdania, iż niezbędne są 
zintegrowane kroki w sektorze lotnictwa, 
które zobowiążą przemysł lotniczy, linie 
lotnicze i zarządy lotnisk do wspólnego 
działania na rzecz realizacji celu redukcji 
emisji do 2020 r. bez kwestionowania przy 
tym handlu emisjami jako instrumentu 
wzrostu efektywności;

60. jest zdania, iż niezbędne są 
zintegrowane kroki w sektorze lotnictwa, 
które zobowiążą światowy przemysł 
lotniczy, linie lotnicze i zarządy lotnisk do 
wspólnego działania na rzecz realizacji 
celu redukcji emisji do 2020 r. bez 
kwestionowania przy tym handlu emisjami 
jako instrumentu wzrostu efektywności;

Or. en

Poprawka 186
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 62 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

62a. wzywa producentów samochodów 
osobowych do zmiany samochodów w 
swojej ofercie na modele mniejsze, lżejsze 
i bardziej wydajne w celu umożliwienia 
utrzymania mobilności poszczególnych 
osób przy ograniczeniach związanych ze 
zmianami klimatycznymi i ograniczonymi 
zasobami ropy naftowej;

Or. en

Poprawka 187
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 63 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

63a. wzywa państwa członkowskie i 
instytucje UE do udzielenia pełnego 
koniecznego wsparcia działaniom 



PE414.179v01-00 96/104 AM\746497PL.doc

PL

badawczo-rozwojowym w odniesieniu do 
opracowania przełomowych technologii 
transportowych przyjaznych dla 
środowiska naturalnego, takich jak 
wodór, energia elektryczna, ogniwa 
paliwowe, hybrydy czy zaawansowane 
biopaliwa;

Or. en

Poprawka 188
Dorette Corbey, Riitta Myller

Projekt rezolucji
Ustęp 63 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

63a. wzywa państwa członkowskie i 
instytucje UE do udzielenia pełnego 
koniecznego wsparcia działaniom 
badawczo-rozwojowym w odniesieniu do 
opracowania przełomowych technologii 
transportowych przyjaznych dla 
środowiska naturalnego, takich jak 
wodór, energia elektryczna, ogniwa 
paliwowe czy hybrydy;

Or. en

Poprawka 189
Etelka Barsi-Pataky

Projekt rezolucji
Ustęp 63 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

63a. wzywa Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie do przyjęcia ram prawnych 
wspierających technologie oparte na 
wodorze, aby zagwarantować szybki 
wzrost produkcji pojazdów na wodór; jest 
zdania, że ramy te powinny odnosić się do 
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kwestii zwiększającego się wsparcia z 
budżetu UE dla zastosowań końcowych 
wodoru, udzielania przez państwa 
członkowskie wsparcia dla zastosowań 
technologii opartych na wodorze w postaci 
środków finansowych, takich jak zachęty 
podatkowe, oraz tworzenia rynków we 
wczesnym stadium penetracji poprzez 
zamówienia na pojazdy z zerowym 
poziomem emisji w ramach usług 
rządowych;

Or. en

Poprawka 190
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 64

Projekt rezolucji Poprawka

64. wzywa Komisję do sporządzenia do 
roku 2010 sprawozdania na temat kabotażu 
i innych czynników, powodujących puste 
przebiegi i straty efektywności na rynku 
wewnętrznym UE;

64. Wzywa Komisję do sporządzenia do 
roku 2010 sprawozdania na temat kabotażu 
i innych czynników, powodujących puste 
przebiegi i straty efektywności na rynku 
wewnętrznym UE; jest przekonany, że 
efektywna i skuteczna logistyka 
transportu towarowego opierająca się na 
centrach informacji o ruchu (Traffic 
Information Centre, TIC) i takich 
systemach jak Galileo, wykorzystywanych 
jako integralna część systemu 
transportowego UE, jest kluczem do 
zrównoważonej mobilności w Europie, do 
efektywności gospodarczej i 
konkurencyjności, do optymalnego 
wykorzystania zasobów energetycznych, 
do tworzenia nowych miejsc pracy, do 
ochrony środowiska naturalnego i do 
zwalczania zmian klimatycznych; wzywa 
Komisję do zintegrowania zarówno 
podejścia logistycznego, jak i „zielonych 
korytarzy”, podczas kolejnego przeglądu 
strategii TEN-T;
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Poprawka 191
Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 64

Projekt rezolucji Poprawka

64. wzywa Komisję do sporządzenia do 
roku 2010 sprawozdania na temat kabotażu 
i innych czynników, powodujących puste 
przebiegi i straty efektywności na rynku 
wewnętrznym UE;

64. wzywa Komisję do sporządzenia do 
roku 2010 sprawozdania na temat ciągle 
istniejących ograniczeń w odniesieniu do 
kabotażu i innych czynników, 
powodujących puste przebiegi i straty 
efektywności na rynku wewnętrznym UE;

Or. nl

Poprawka 192
Dorette Corbey, Riitta Myller

Projekt rezolucji
Ustęp 64

Projekt rezolucji Poprawka

64. wzywa Komisję do sporządzenia do 
roku 2010 sprawozdania na temat kabotażu 
i innych czynników, powodujących puste 
przebiegi i straty efektywności na rynku 
wewnętrznym UE;

64. wzywa Komisję do sporządzenia do 
roku 2010 sprawozdania na temat kabotażu 
i innych czynników, powodujących puste 
przebiegi i straty efektywności na rynku 
wewnętrznym UE; jest przekonany, że 
efektywna i skuteczna logistyka 
transportu towarowego, wykorzystywana 
jako integralna część systemu 
transportowego UE, jest kluczem do 
zrównoważonej mobilności w Europie, do 
efektywności gospodarczej i 
konkurencyjności, do optymalnego 
wykorzystania zasobów energetycznych, 
do tworzenia nowych miejsc pracy, do 
ochrony środowiska naturalnego i do 
zwalczania zmian klimatycznych;
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Poprawka 193
Silvia-Adriana Ţicău, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 64 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

64a. wzywa do opracowania i 
wykorzystywania inteligentnych systemów 
transportowych w celu zarządzania 
ruchem i zmniejszenia zagęszczenia 
ruchu;

Or. en

Poprawka 194
Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. wyraża obawę, iż ekstremalne zjawiska 
atmosferyczne i długofalowe zmiany 
klimatu zagrażają pomnikom kultury i 
obszarom krajobrazowym Europy;

65. wyraża obawę, iż ekstremalne zjawiska 
atmosferyczne i długofalowe zmiany 
klimatyczne zagrażają pomnikom kultury i 
obszarom krajobrazowym Europy, a także 
wzywa państwa członkowskie do 
sporządzenia skoordynowanego na 
szczeblu europejskim, jednolitego 
katalogu europejskich pomników kultury 
zagrożonych zmianami klimatycznymi;

Or. en

Poprawka 195
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 65
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Projekt rezolucji Poprawka

65. wyraża obawę, iż ekstremalne zjawiska 
atmosferyczne i długofalowe zmiany 
klimatu zagrażają pomnikom kultury i 
obszarom krajobrazowym Europy;

65. wyraża obawę, iż ekstremalne zjawiska 
atmosferyczne, długofalowe zmiany 
klimatyczne i nieskoordynowana 
interwencja człowieka zagrażają 
pomnikom kultury i obszarom 
krajobrazowym Europy;

Or. en

Poprawka 196
Michl Ebner

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. wyraża obawę, iż ekstremalne zjawiska 
atmosferyczne i długofalowe zmiany 
klimatu zagrażają pomnikom kultury i 
obszarom krajobrazowym Europy;

65. wyraża obawę, iż ekstremalne zjawiska 
atmosferyczne i długofalowe zmiany 
klimatyczne zagrażają pomnikom kultury i 
obszarom krajobrazowym Europy (np. 
lodowcom);

Or. de

Poprawka 197
Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 66

Projekt rezolucji Poprawka

66. wzywa państwa członkowskie do 
sporządzenia skoordynowanego na 
szczeblu europejskim, jednolitego 
katalogu europejskich pomników kultury 
zagrożonych zmianami klimatycznymi;

skreślony

Or. en
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Poprawka 198
Michl Ebner

Projekt rezolucji
Ustęp 67

Projekt rezolucji Poprawka

67. wzywa państwa członkowskie i regiony 
do podjęcia szerokich działań 
dostosowawczych i prewencyjnych na 
sezonowych, uwarunkowanych 
klimatycznie, a pozbawionych 
rzeczywistych ofert alternatywnych 
terenach turystycznych, jak zabezpieczenie 
dostaw wody, ochrona lasów i buszów 
przed pożarami, poprawa ochrony 
wybrzeży, aby móc wykorzystać znaczenie 
turystyki, zbudować niezbędną 
infrastrukturę tworzącą miejsca pracy i 
dającą dochody oraz przeciwdziałać 
znacznym stratom ekonomicznym 
powstającym wzdłuż całego łańcucha 
tworzenia wartości;

67. wzywa państwa członkowskie i regiony 
do podjęcia szerokich działań 
dostosowawczych i prewencyjnych na 
sezonowych, uwarunkowanych 
klimatycznie, a pozbawionych 
rzeczywistych ofert alternatywnych 
terenach turystycznych, jak zabezpieczenie 
dostaw wody, ochrona lasów i buszów 
przed pożarami, działania zapobiegające 
topnieniu lodowców, poprawa ochrony 
wybrzeży, aby móc wykorzystać znaczenie 
turystyki, zbudować niezbędną 
infrastrukturę tworzącą miejsca pracy i 
dającą dochody oraz przeciwdziałać 
znacznym stratom ekonomicznym 
powstającym wzdłuż całego łańcucha 
tworzenia wartości;

Or. de

Poprawka 199
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 67

Projekt rezolucji Poprawka

67. wzywa państwa członkowskie i regiony 
do podjęcia szerokich działań 
dostosowawczych i prewencyjnych na 
sezonowych, uwarunkowanych 
klimatycznie, a pozbawionych 
rzeczywistych ofert alternatywnych 
terenach turystycznych, jak zabezpieczenie 
dostaw wody, ochrona lasów i buszów 

67. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i regiony do podjęcia szerokich działań 
dostosowawczych i prewencyjnych na 
sezonowych, uwarunkowanych 
klimatycznie, a pozbawionych 
rzeczywistych ofert alternatywnych 
terenach turystycznych, jak zabezpieczenie 
dostaw wody, ochrona lasów i buszów 
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przed pożarami, poprawa ochrony 
wybrzeży, aby móc wykorzystać znaczenie 
turystyki, zbudować niezbędną 
infrastrukturę tworzącą miejsca pracy i 
dającą dochody oraz przeciwdziałać 
znacznym stratom ekonomicznym 
powstającym wzdłuż całego łańcucha 
tworzenia wartości;

przed pożarami, poprawa ochrony 
wybrzeży, aby móc wykorzystać znaczenie 
turystyki, zbudować niezbędną 
infrastrukturę tworzącą miejsca pracy i 
dającą dochody oraz przeciwdziałać 
znacznym stratom ekonomicznym 
powstającym wzdłuż całego łańcucha 
tworzenia wartości;

Or. en

Poprawka 200
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 67 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

67a. jest zdania, że należy uwzględnić 
turystykę w regionach peryferyjnych i na 
obszarach wyspiarskich, ponieważ ich 
największe źródło dochodu może ucierpieć 
z powodu wyższych cen lotniczych, 
będących rezultatem włączenia lotnictwa 
do unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji; 

Or. en

Poprawka 201
Michl Ebner

Projekt rezolucji
Ustęp 68

Projekt rezolucji Poprawka

68. uważa dalszą ekspansję turystyki w 
niektórych regionach za ekonomicznie 
sensowną i uzasadnioną ekologicznie 
jedynie wtedy, gdy plany przyszłego 
rozwoju danego terenu uwzględnią 
przewidywalne skutki zmian 

68. uważa dalszą ekspansję turystyki w 
niektórych regionach za ekonomicznie 
sensowną i uzasadnioną ekologicznie 
jedynie wtedy, gdy plany przyszłego 
rozwoju danego terenu uwzględnią 
przewidywalne skutki zmian 
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klimatycznych, jak np. pogłębienie 
niedoboru wody lub śniegu;

klimatycznych, jak np. pogłębienie 
niedoboru wody, śniegu lub zniknięcie 
lodowców;

Or. de

Poprawka 202
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Projekt rezolucji
Ustęp 69

Projekt rezolucji Poprawka

69. wzywa branżę turystyczną do wspólnej 
pracy z lokalnymi władzami i zrzeszeniami 
zawodowymi nad przygotowaniem 
zintegrowanych strategii osiągnięcia 
redukcji emisji i lepszej efektywności 
energetycznej w tym sektorze – przede 
wszystkim w zakresie transportu i bazy 
noclegowej oraz planowania środków 
ochrony obiektów turystycznych przed 
ekstremalnymi zjawiskami 
atmosferycznymi;

69. wzywa branżę turystyczną, wraz z 
władzami lokalnymi i stowarzyszeniami 
ekonomicznymi, do przygotowania
zintegrowanych strategii osiągnięcia 
redukcji emisji i lepszej efektywności 
energetycznej w tym sektorze – przede 
wszystkim w zakresie transportu i bazy 
noclegowej – oraz planowania środków 
mających na celu promowanie 
ekoturystyki i ochronę obiektów 
turystycznych przed ekstremalnymi 
zjawiskami atmosferycznymi;

Or. en

Poprawka 203
Silvia-Adriana Ţicău, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 69 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

69a. jest zdania, że rozwój turystyki 
powinien mieć charakter zrównoważony i 
że powinien uwzględniać ochronę 
środowiska naturalnego;

Or. en
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Poprawka 204
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 69 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

69a. zaleca opracowanie bardziej 
ekologicznych rodzajów turystyki, takich 
jak turystyka sportowa czy turystyka 
kulturalna, oraz podkreśla, że 
modelowymi ośrodkami turystycznymi 
powinny być te, które szanują i chronią 
środowisko naturalne;

Or. en

Poprawka 205
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 69 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

69a. zaleca opracowanie bardziej 
ekologicznych rodzajów turystyki, takich 
jak turystyka społeczna, turystyka 
sportowa czy turystyka kulturalna, oraz 
podkreśla, że modelowymi ośrodkami 
turystycznymi powinny być te, które 
szanują i chronią środowisko naturalne;

Or. en
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