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Poprawka 402
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w
dekarbonizacji sektora energetycznego;

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii odgrywają kluczową rolę w 
zrównoważonym systemie energetycznym i 
w związku z tym muszą być traktowane 
jako kamienie węgielne unijnej polityki w 
zakresie klimatu i energii; podkreśla, że 
efektywność energetyczna i oszczędności 
w zakresie energii są najbardziej 
efektywnym pod względem kosztów
sposobem ograniczenia uciążliwego 
importu energii, podniesienia poziomu 
konkurencyjności Europy, obniżenia 
kosztów energii, zwiększenia udziału 
źródeł energii odnawialnej w końcowym
zużyciu energii, ograniczenia skutków dla 
zdrowia oraz tworzenia lokalnych i 
stabilnych miejsc pracy, a jednocześnie 
ułatwiają one osiągnięcie większych 
ograniczeń emisji gazów cieplarnianych 
we wszystkich sektorach gospodarki oraz 
obniżają koszt takich działań;

Or. en

Poprawka 403
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
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dekarbonizacji sektora energetycznego; dekarbonizacji sektora energetycznego; 
dodaje, że efektywność energetyczna 
niesie głęboki i w zaledwie niewielkim 
stopniu wykorzystany potencjał obniżenia 
zużycia energii w Europie; podkreśla, że 
dobrowolne zobowiązanie państw 
członkowskich nie przyniosło jak dotąd 
zadowalających rezultatów; wzywa w 
związku z tym Komisję Europejską do 
zmiany kierunku działania, polegającej na 
ustanowieniu ambitnego i wiążącego 
ogólnounijnego celu w zakresie 
efektywności energetycznej na 2030 r.
oraz na zwiększeniu inwestycji w zakresie 
efektywności energetycznej;

Or. de

Poprawka 404
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego; 
uważa, że słusznym posunięciem byłoby 
wskazanie celu w zakresie efektywności 
energetycznej określonego w oparciu o 
poziom energochłonności i 
uwzględniającego potencjał każdego 
sektora gospodarki, a także sytuację 
gospodarczą; powyższy cel nie może 
prowadzić do wprowadzenia 
bezwzględnego limitu w odniesieniu do 
zużycia energii, ale powinien pobudzać 
konkurencyjność i zrównoważony wzrost; 
zgadza się z Komisją, że każde kolejne 
działanie legislacyjne na szczeblu unijnym 
dotyczące efektywności energetycznej 
powinno zostać przedyskutowane w 
kontekście przeprowadzenia przeglądu 
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dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i skuteczności 
przewidzianych w niej narzędzi;

Or. en

Poprawka 405
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego; 
przypomina, że racjonalne 
wykorzystywanie energii ma kluczowe 
znaczenie dla wydajności ekonomicznej i 
w związku z tym stanowi istotny czynnik 
decydujący o efektywności gospodarczej i 
konkurencyjności Europy; podkreśla, że 
efektywność energetyczna i środki w 
zakresie oszczędności energii są w stanie 
w znaczący sposób ograniczyć zależność 
Europy od importowanych paliw 
kopalnych, a tym samym zmniejszyć jej 
deficyt handlowy; podtrzymuje swoje 
stanowisko, że ograniczenia w zużyciu 
energii uzyskiwane poprzez zastosowanie 
środków w zakresie efektywności 
energetycznej powodują obniżenie emisji 
gazów cieplarnianych, a zwiększona w ten 
sposób efektywność energetyczna 
umożliwia osiągnięcie ambitniejszych 
celów dotyczących obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych bez ponoszenia żadnych 
dodatkowych kosztów;

Or. en
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Poprawka 406
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego; 
podkreśla zatem, że usprawnienia w 
zakresie efektywności energetycznej są 
niezbędne w celu ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w sektorach 
objętych i nieobjętych unijnym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji; apeluje 
zatem o wskazanie wiążącego unijnego 
celu w zakresie efektywności 
energetycznej określonego na podstawie 
zużycia energii pierwotnej w budynkach 
oraz energochłonności obliczonej na 
podstawie oceny zużycia energii 
pierwotnej w przemyśle przeprowadzonej 
w oparciu o poszczególny potencjał 
każdego sektora gospodarki;

Or. en

Poprawka 407
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego; 
oraz podkreśla, że realizacja 
przewidzianych na 2020 r. celów jest 
zasadniczym warunkiem dalszych 
postępów w tej dziedzinie, i zaleca w tym 
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względzie, aby państwa członkowskie 
zintensyfikowały swoje wysiłki na rzecz 
pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej, oraz zaleca, 
aby kampanie uświadamiające i 
efektywność energetyczna zostały 
włączone do krajowych programów 
nauczania w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 408
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego; 
wzywa państwa członkowskie do 
ambitnego wdrażania dyrektywy w 
sprawie efektywności energetycznej, tak 
aby wykorzystać potencjał na rynku ciepła 
poprzez wykorzystanie źródeł energii 
odpadowej i rozwój źródeł energii 
odnawialnej w miastach i gminach;

Or. fr

Poprawka 409
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
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dekarbonizacji sektora energetycznego; dekarbonizacji sektora energetycznego; 
uważa, że przestawienie się na politykę 
większej efektywności energetycznej 
powinno koncentrować się na całym 
łańcuchu podaży energii i popytu na nią,
włączając przetwarzanie, przesył, 
dystrybucję i zaopatrzenie, wraz ze 
zużyciem w przemyśle, budynkach i 
gospodarstwach domowych;

Or. en

Poprawka 410
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii w sektorach nieobjętych systemem 
handlu uprawnieniami do emisji pomogą 
w zachowaniu zasobów i poprawie 
konkurencyjności na rynku 
międzynarodowym, a także w obniżaniu 
unijnych emisji gazów cieplarnianych, ale 
nie powinny one ograniczać zdolności 
przemysłu do wzrostu i inwestowania w 
Europie;

Or. en

Poprawka 411
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 

6. podkreśla, że usprawniona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
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energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji systemu energetycznego 
oraz w zabezpieczaniu zrównoważonego 
wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy; 
podkreśla znaczenie wiążącego celu w 
zakresie efektywności energetycznej dla 
realizacji założeń UE; podkreśla, że 
efektywność energetyczna jest najbardziej 
efektywnym pod względem kosztów
sposobem ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 412
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego. 
Efektywność energetyczna powinna być 
punktem wyjścia w ustanawianiu ram 
strategii politycznych na 2030 r., ponieważ 
przynosi korzyści gospodarcze, społeczne i 
korzyści związane ze środowiskiem, które 
są wynikiem ukrócenia marnowania 
energii; a także inteligentnym i 
opłacalnym sposobem na ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych;

Or. es

Poprawka 413
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

6. podkreśla, że efektywność energetyczna 
oraz oszczędności w zakresie energii 
odgrywają kluczową rolę w dekarbonizacji 
sektora energetycznego; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji o 
wzięcie pod uwagę wiążącego celu 
dotyczącego oszczędności w zakresie 
energii, aby zapewnić spójność i 
wzajemne wspieranie się strategii 
politycznych realizowanych w ramach na 
okres do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 414
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
łańcucha procesów konwersji 
energetycznej, w tym również energii 
pierwotnej ze źródeł kopalnych, oraz 
oszczędności w zakresie użytkowania
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
niskoemisyjności sektora energetycznego;

Or. pl

Poprawka 415
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
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energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego i w 
perspektywie długoterminowej mogą 
pomóc w zwiększeniu konkurencyjności 
europejskiej gospodarki;

Or. en

Poprawka 416
Salvador Sedó i Alabart

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego, 
zapewniając większe i tańsze ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 417
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
ograniczeniu emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. fr
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Poprawka 418
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

6. podkreśla, że wiążący cel w zakresie
efektywności energetycznej oraz 
oszczędności w zakresie energii będą 
odgrywać kluczową rolę w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

Or. en

Poprawka 419
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
obniżaniu poziomu emisji pochodzących z
sektora energetycznego;

Or. en

Poprawka 420
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
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energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego i 
należy je traktować priorytetowo;

Or. en

Poprawka 421
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji całej gospodarki unijnej;

Or. en

Poprawka 422
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna oraz oszczędności w zakresie 
energii będą odgrywać kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora energetycznego;

6. podkreśla, że zwiększona efektywność 
energetyczna, zmniejszona
energochłonność oraz oszczędności w 
zakresie energii będą odgrywać kluczową 
rolę w dekarbonizacji sektora 
energetycznego;

Or. de

Poprawka 423
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage
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Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny ewolucji 
oszczędności energii w UE; z 
zadowoleniem przyjmuje przewidziany na 
2014 r. przegląd dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej, dzięki 
któremu wyraźnie wskazane zostaną 
najlepsze sposoby określania celów w 
zakresie efektywności energetycznej na 
okres po 2020 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje przeprowadzone w tym celu 
przez Instytut Fraunhofera ISI badanie 
dla potrzeb Komisji Europejskiej i 
niemieckiego Ministerstwa Środowiska; 
zwraca uwagę na wniosek końcowy 
wspomnianej analizy, w myśl którego 
Europa jest w stanie w sposób efektywny 
pod względem kosztów i przy 
wykorzystaniu istniejącej technologii 
obniżyć do 2030 r. swoje zużycie energii o 
40% w stosunku do poziomów z 2005 r.; 
zwraca uwagę zwłaszcza na wynikające z 
badania ustalenie, że największy potencjał 
w zakresie efektywności energetycznej 
kryje się w budynkach (61%) i transporcie 
(41%), które znajdują się poza unijnym 
systemem handlu uprawnieniami do 
emisji;

Or. en

Poprawka 424
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przyznaje, że obecne strategie 
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polityczne nie będą w stanie zapewnić 
realizacji unijnego celu na okres do 
2020 r. w zakresie efektywności 
energetycznej; przypomina o obietnicach 
Komisji dotyczących ustalenia na okres do 
2020 r. wiążących celów w zakresie
efektywności energetycznej oraz 
określenia dodatkowych środków w 
odniesieniu do państw członkowskich w 
przypadku i w chwili gdyby ich 
indywidualne cele zsumowane razem nie 
były w stanie zagwarantować realizacji 
unijnego celu wynoszącego 20%; 
przypomina, że cele na okres do 2030 r. 
muszą być traktowane jako cele cząstkowe
w dłuższej perspektywie czasowej na okres 
do 2050 r., co pozwoli uwzględnić długie 
cykle inwestycyjne; zwraca się do Rady 
Europejskiej o ustalenie wiążących celów 
w zakresie efektywności energetycznej na 
okresy do 2020 r. i do 2030 r. 
traktowanych jako kamienie węgielne 
zrównoważonej polityki w zakresie energii 
i klimatu;

Or. en

Poprawka 425
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że przestawienie się na politykę 
większej efektywności energetycznej 
powinno koncentrować się na całym 
łańcuchu podaży energii i popytu na nią, 
włączając przetwarzanie, przesył, 
dystrybucję i zaopatrzenie, wraz ze 
zużyciem w przemyśle, budynkach i 
gospodarstwach domowych;

Or. en
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Poprawka 426
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla znaczący potencjał 
technologii wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla dla zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz zauważa, że 
paradoksalnie brakuje publicznych i 
prywatnych inwestycji w tej dziedzinie;

Or. fr

Poprawka 427
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina, że efektywność 
energetyczna, jeżeli jest właściwie 
wdrażana, stanowi dla Europy efektywny 
pod względem kosztów sposób osiągnięcia 
długoterminowych celów w zakresie 
oszczędności energii, zmiany klimatu oraz 
bezpieczeństwa gospodarczego i 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 428
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca się do Komisji o dokonanie 
korekty prognoz energetycznych w świetle 
określonych pozagospodarczych 
czynników dotyczących usprawnień w 
zakresie efektywności energetycznej i 
korzyści płynących z oszczędności energii;

Or. en

Poprawka 429
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia środków ujętych w dyrektywie 
2010/31/UE w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (EPBD);

Or. ro

Poprawka 430
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. zwraca się do państw członkowskich o 
poczynienie kroków niezbędnych do 
realizacji celów określonych w art. 9 
dyrektywy 2010/31/UE w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków. 
Państwa członkowskie powinny upewnić 
się, że do dnia 31 grudnia 2020 r.
wszystkie nowe budynki będą stanowić 
budynki o niemal zerowym zużyciu 
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energii, zaś po dniu 31 grudnia 2018 r.
nowe budynki zajmowane przez władze 
publiczne i stanowiące ich własność będą 
budynkami o niemal zerowym zużyciu 
energii. Państwa członkowskie powinny 
również opracować krajowe plany 
zwiększenia liczby budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii;

Or. ro

Poprawka 431
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. podkreśla, że pojedynczy cel dotyczący 
obniżenia emisji gazów cieplarnianych 
realizowany głównie poprzez mechanizm 
handlu uprawnieniami do emisji nie 
będzie w stanie wykorzystać ogromnego 
potencjału w zakresie efektywności 
energetycznej obecnego w sektorach 
nieobjętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji, a jednocześnie 
jego skutkiem będzie to, że duża część 
wysiłków na rzecz dekarbonizacji w 
okresie do 2030 r. podejmowana będzie w 
sektorach objętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji po kosztach 
wyższych niż jest to konieczne; zauważa, 
że wiele barier utrudniających 
wprowadzenie usprawnień w zakresie 
efektywności energetycznej ma 
pozafinansowy charakter i w systemie
handlu uprawnieniami do emisji nie 
można rozwiązać tego problemu w 
ramach podejścia opierającego się na 
pojedynczym celu dotyczącym obniżenia 
emisji gazów cieplarnianych;

Or. en
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Poprawka 432
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa państwa członkowskie do 
terminowego i pełnego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 433
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. zwraca uwagę, że UE potrzebuje 
kompleksowych ram polityki na okres do 
2030 r., które będą stanowiły zachętę do 
inwestycji i do długoterminowej 
dekarbonizacji sektorów nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do 
emisji, które to sektory są odpowiedzialne 
za 60% unijnych emisji gazów 
cieplarnianych; podkreśla, że sektory 
nieobjęte systemem handlu 
uprawnieniami do emisji mogą właściwie 
ułatwić wysiłki na rzecz dekarbonizacji, 
które potrzebne są w innych sektorach 
gospodarki UE, a jednocześnie 
umożliwiają określenie bardziej 
ambitnego celu dotyczącego obniżenia 
emisji gazów cieplarnianych bez żadnych 
dodatkowych kosztów; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do określenia celu 
w zakresie efektywności energetycznej w 
sektorach nieobjętych systemem handlu 
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uprawnieniami do emisji równolegle z 
celem dotyczącym obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych; zauważa, że takie 
rozwiązanie nie kolidowałoby z limitem 
określonym w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji i zapewniłoby to, 
że w środowisku zbudowanym (budynki 
mieszkalne i nieruchomości komercyjne) i 
w sektorach transportu podejmowano by 
więcej istotnych działań służących 
ograniczeniu emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 434
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6d. podkreśla, że jednym z głównych 
elementów długoterminowej polityki UE w 
dziedzinie efektywności energetycznej 
powinno być zmniejszenie zużycia energii 
w budynkach, jako że renowacja 
istniejących budynków może być źródłem 
ogromnych oszczędności energii; 
podkreśla, że konieczne jest znaczne 
zwiększenie obecnego tempa i jakości 
renowacji budynków, aby umożliwić UE 
znaczące zmniejszenie do 2050 r. zużycia 
energii przez obecny zasób budynków o 
80% w porównaniu z poziomem z 2010 r.;

Or. en

Poprawka 435
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 6 e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6e. zauważa, że sektorowy cel w zakresie 
efektywności energetycznej budynków 
sprzyjałby potrzebnej transformacji 
istniejącego zasobu budynków, ostatecznie 
zapewniając wykorzystanie obecnych w 
tym sektorze ogromnych zasobów 
energetycznych. Przyznaje, że większość 
barier w tej dziedzinie ma charakter 
prawny, administracyjny i finansowy, a 
nie technologiczny, oraz że transformacja 
rynkowa wymaga czasu i będzie w dużej 
mierze uzależniona od długoterminowych 
celów, którym towarzyszyć będą cele 
pośrednie na okresy do 2020 r., do 2030 r. 
i do 2040 r., aby do 2050 r. doprowadzić 
do stanu, w którym poziom zużycia energii 
przez cały zasób budynków będzie bliski 
zeru;

Or. en

Poprawka 436
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego podejścia UE do efektywności 
energetycznej; wierzy, że należy zrobić 
więcej, aby wspomóc branżę przemysłową 
UE w dalszej redukcji intensywności 
energetycznej;

skreślony

Or. en
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Poprawka 437
Herbert Reul, Werner Langen, Markus Pieper, Paul Rübig, Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego podejścia UE do efektywności 
energetycznej; wierzy, że należy zrobić 
więcej, aby wspomóc branżę przemysłową 
UE w dalszej redukcji intensywności 
energetycznej;

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego podejścia UE do efektywności 
energetycznej; przy czym efektywność 
energetyczna powinna być wyrażana w 
formie energii wejściowej na jednostkę 
PKB (energochłonność); przyjmuje do 
wiadomości, że energochłonność w 
stosunku do wydajności ekonomicznej 
spada od dziesięcioleci także bez działań 
politycznych w tym kierunku; wierzy, że 
należy zrobić więcej, aby wspomóc branżę 
przemysłową UE w dalszej redukcji 
energochłonności;

Or. de

Poprawka 438
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego podejścia UE do efektywności 
energetycznej; wierzy, że należy zrobić 
więcej, aby wspomóc branżę przemysłową 
UE w dalszej redukcji intensywności 
energetycznej;

7. ma poważne zastrzeżenia w stosunku do 
metody obliczania i monitorowania 
postępów w zakresie efektywności 
energetycznej, która to metoda przyczyniła 
się do tego, że w dyrektywie w sprawie 
efektywności energetycznej wprowadzono 
jedynie orientacyjne cele; w związku z 
powyższym zwraca się do Komisji o 
opracowanie lepszych metod i narzędzi do 
obliczania i monitorowania postępów, 
które mogłyby pomóc w opracowywaniu 
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bardziej spójnego podejścia UE do 
efektywności energetycznej; wierzy, że 
należy zrobić więcej, aby wspomóc branżę 
przemysłową UE w dalszej redukcji 
energochłonności;

Or. en

Poprawka 439
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego podejścia UE do efektywności 
energetycznej; wierzy, że należy zrobić 
więcej, aby wspomóc branżę przemysłową 
UE w dalszej redukcji intensywności 
energetycznej;

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego podejścia UE do efektywności 
energetycznej; zwraca się do Komisji o 
dokonanie korekty prognoz 
energetycznych w świetle określonych 
pozagospodarczych czynników 
dotyczących usprawnień w zakresie 
efektywności energetycznej i korzyści 
płynących z oszczędności energii; wierzy, 
że należy zrobić więcej, aby wspomóc 
wszystkie sektory gospodarki UE w dalszej 
redukcji zużycia energii;

Or. en

Poprawka 440
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
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lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego podejścia UE do efektywności 
energetycznej; wierzy, że należy zrobić 
więcej, aby wspomóc branżę przemysłową 
UE w dalszej redukcji intensywności 
energetycznej;

lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
prowadzenia sprawozdawczości w zakresie
postępów, które mogłyby pomóc w 
opracowywaniu bardziej spójnego 
podejścia UE do efektywności 
energetycznej; wierzy, że należy 
obserwować równowagę między 
energochłonnością i konkurencyjnością 
europejskiej gospodarki i przemysłu;

Or. bg

Poprawka 441
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego podejścia UE do efektywności 
energetycznej; wierzy, że należy zrobić 
więcej, aby wspomóc branżę przemysłową 
UE w dalszej redukcji intensywności 
energetycznej;

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego podejścia UE do efektywności 
energetycznej; wierzy, że należy zrobić 
więcej, aby wspomóc branżę przemysłową 
UE w dalszej redukcji energochłonności
przy jednoczesnym uwzględnieniu kosztów 
produkcji i ryzyka ucieczki emisji;

Or. en

Poprawka 442
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
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pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego podejścia UE do efektywności 
energetycznej; wierzy, że należy zrobić 
więcej, aby wspomóc branżę przemysłową 
UE w dalszej redukcji intensywności 
energetycznej;

pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego podejścia UE do efektywności 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 443
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o opracowanie
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego podejścia UE do efektywności 
energetycznej; wierzy, że należy zrobić 
więcej, aby wspomóc branżę przemysłową 
UE w dalszej redukcji intensywności 
energetycznej;

7. zwraca się do Komisji o podjęcie prac 
nad opracowaniem lepszych metod i 
narzędzi do obliczania i monitorowania 
postępów, które mogłyby pomóc w 
zaplanowaniu bardziej spójnego i 
przejrzystego podejścia UE w dziedzinie
efektywności energetycznej; wierzy 
również, że należy zrobić więcej, aby 
wspomóc branżę przemysłową UE w 
dalszej redukcji energochłonności i 
zwiększeniu jej konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 444
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego podejścia UE do efektywności 

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego podejścia UE do efektywności 
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energetycznej; wierzy, że należy zrobić 
więcej, aby wspomóc branżę przemysłową 
UE w dalszej redukcji intensywności 
energetycznej;

energetycznej; wierzy, że efektywność 
energetyczna może również być istotnym 
czynnikiem sprzyjającym rozwojowi badań 
materiałowych oraz że należy zrobić 
więcej, aby wspomóc branżę przemysłową 
UE w dalszej redukcji energochłonności;

Or. en

Poprawka 445
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego podejścia UE do efektywności 
energetycznej; wierzy, że należy zrobić 
więcej, aby wspomóc branżę przemysłową 
UE w dalszej redukcji intensywności 
energetycznej;

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego i przejrzystego podejścia UE do 
efektywności energetycznej; wierzy, że 
należy zrobić więcej, aby wspomóc branżę 
przemysłową UE w dalszej redukcji 
energochłonności, w szczególności 
poprzez efektywność i samodzielne 
wytwarzanie energii cieplnej i 
elektrycznej;

Or. es

Poprawka 446
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
pomóc w opracowywaniu bardziej 

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
pomóc w opracowywaniu bardziej 
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spójnego podejścia UE do efektywności 
energetycznej; wierzy, że należy zrobić 
więcej, aby wspomóc branżę przemysłową 
UE w dalszej redukcji intensywności 
energetycznej;

spójnego podejścia UE do efektywności 
energetycznej; wierzy, że należy zrobić 
więcej, aby wspomóc branżę przemysłową 
UE w dalszej redukcji energochłonności, 
w szczególności poprzez samodzielne 
wytwarzanie energii cieplnej i 
elektrycznej;

Or. en

Poprawka 447
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego podejścia UE do efektywności 
energetycznej; wierzy, że należy zrobić 
więcej, aby wspomóc branżę przemysłową 
UE w dalszej redukcji intensywności 
energetycznej;

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby 
pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego podejścia UE do efektywności 
energetycznej; wierzy, że należy zrobić 
więcej, aby wspomóc branżę przemysłową 
UE w dalszej redukcji energochłonności, 
co z kolei przyczyni się do podniesienia 
poziomu ich ogólnej konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 448
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
lepszych metod i narzędzi do obliczania i 
monitorowania postępów, które mogłyby
pomóc w opracowywaniu bardziej 
spójnego podejścia UE do efektywności 

7. zwraca się do Komisji o opracowanie 
skutecznych oraz przejrzystych metod i 
narzędzi do obliczania i monitorowania 
postępów, które mogłyby pomóc w 
opracowywaniu bardziej spójnego 
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energetycznej; wierzy, że należy zrobić 
więcej, aby wspomóc branżę przemysłową 
UE w dalszej redukcji intensywności 
energetycznej;

podejścia UE do efektywności 
energetycznej; wierzy, że należy zrobić 
więcej, aby wspomóc branżę przemysłową 
UE w dalszej redukcji energochłonności;

Or. fr

Poprawka 449
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania kompleksowych ram polityki 
w zakresie klimatu i energii, w których w 
pełni włączy się sektor ogrzewania i 
chłodzenia w proces transformacji 
europejskiego systemu energetycznego; 
wzywa ponadto Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania rozwoju 
lokalnej infrastruktury grzewczej i 
chłodniczej oraz dostępnych już rozwiązań 
w zakresie odnawialnych źródeł 
ogrzewania i chłodzenia, które w 
połączeniu ze środkami z zakresu 
efektywności energetycznej są w stanie 
zwiększyć bezpieczeństwo dostaw poprzez 
ograniczanie zużycia energii pierwotnej i 
obniżanie emisji gazów cieplarnianych 
przy jednoczesnym utrzymywaniu kosztów 
energii na poziomie przystępnym dla 
europejskich obywateli i przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję Europejską do pełnego 
włączenia sektora ogrzewania i 
chłodzenia w proces transformacji 
europejskiego systemu energetycznego; 
wzywa ponadto Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania rozwoju 
lokalnej infrastruktury grzewczej i 
chłodniczej oraz dostępnych już rozwiązań 
w zakresie odnawialnych źródeł 
ogrzewania i chłodzenia. Uważa, że w 
połączeniu ze środkami z zakresu 
efektywności energetycznej lokalne 
systemy grzewcze i chłodnicze są w stanie 
zwiększyć bezpieczeństwo dostaw poprzez 
ograniczanie zużycia energii i obniżanie 
emisji gazów cieplarnianych przy 
jednoczesnym utrzymywaniu kosztów 
energii na poziomie przystępnym dla 
obywateli i przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 451
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zauważa, że programy w zakresie 
badań i innowacji odgrywają istotną rolę 
w polityce w zakresie klimatu i energii nie 
tylko ze względu na opracowywanie i 
demonstrację nowych technologii, lecz
także ze względu na rosnącą wydajność 
istniejących technologii, które mogłyby 
obniżyć koszty ograniczania emisji 
dwutlenku węgla. Ponadto w ramach tych 
programów będą również wspierane 
działania na rzecz ograniczenia zużycia 
energii, co z kolei przyczyni się do 
obniżenia rachunków konsumentów za 
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energię i zwiększenia konkurencyjności 
europejskiego przemysłu;

Or. en

Poprawka 452
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zauważa ponadto, że wprawdzie 
efektywność energetyczna i oszczędności 
w zakresie energii zostały już ujęte w 
prawodawstwie za sprawą ostatnio 
opublikowanej dyrektywy, ale 
spodziewane rezultaty nie pojawiły się tak 
szybko, jak tego początkowo oczekiwano, 
co świadczy o tym, że wdrażanie i 
realizacja celów dyrektywy nie są łatwe;

Or. en

Poprawka 453
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zgadza się z Komisją, że każde kolejne 
działanie legislacyjne na szczeblu unijnym 
dotyczące efektywności energetycznej 
powinno zostać przedyskutowane w 
świetle przeglądu dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej i skuteczności 
przewidzianych w niej narzędzi;

Or. en
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Poprawka 454
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

skreślony

Or. en

Poprawka 455
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8.zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na zmiany w 
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spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

sytuacji gospodarczej; przypomina, że 
głównym celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny,
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

Or. bg

Poprawka 456
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
zapewnienie przewidywalności i sygnału 
cenowego – elementów niezbędnych, aby 
ukierunkować inwestycje na ten cel;

Or. fr
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Poprawka 457
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego;

Or. en

Poprawka 458
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
potwierdził już, że spełnia swoją główną 
funkcję, którą jest racjonalne pod 
względem kosztów obniżenie emisji gazów 
cieplarnianych oraz skuteczne reagowanie 
na sytuacje spowolnienia gospodarczego i 
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koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

poprawy koniunktury; wyraża ubolewanie, 
że system ten traktowany był jako źródło 
przychodów dla rządów; przypomina, że 
głównym celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

Or. en

Poprawka 459
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury;

Or. pt
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Poprawka 460
Christa Klaß

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

8. przypomina, że głównym celem 
unijnego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji jest zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, a nie zapewnianie 
inwestorom odpowiednich zachęt do 
inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

Or. de

Poprawka 461
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie
emisji gazów cieplarnianych oraz 

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być głównym instrumentem 
służącym obniżeniu emisji gazów 
cieplarnianych oraz powinien on 
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skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

skutecznie reagować na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

Or. en

Poprawka 462
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury, lub że system handlu 
uprawnieniami do emisji zostanie 
zastąpiony działaniami alternatywnymi; 
przypomina, że głównym celem unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
jest zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, a nie zapewnianie 
inwestorom odpowiednich zachęt do 
inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
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oczekiwaniami;

Or. de

Poprawka 463
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie
zapewnianie inwestorom odpowiednich
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

8. przypomina, że głównym celem 
unijnego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji jest zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, ale także zapewnianie 
inwestorom odpowiednich zachęt do 
inwestowania w danym państwie w 
technologie niskoemisyjne;

Or. en

Poprawka 464
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
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pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie lepiej pełnić swoją 
główną funkcję, którą jest obniżenie emisji 
gazów cieplarnianych tak, by 
uwzględnione były wszystkie elementy 
rynku, w tym gospodarka rolna i aktywna 
gospodarka leśna, oraz skuteczne 
reagowanie na sytuacje spowolnienia 
gospodarczego i poprawy koniunktury; 
przypomina, że głównym celem unijnego 
systemu uczciwego handlu uprawnieniami 
do emisji jest zmniejszenie emisji 
niektórych gazów cieplarnianych, głównie 
CO2, a nie wyłącznie zapewnianie 
inwestorom odpowiednich zachęt do 
inwestowania w technologie 
niskoemisyjne; winien on być postrzegany 
jako metoda stopniowego, ewolucyjnego 
doprowadzania do efektywnej gospodarki 
niskoemisyjnej, a nie jako narzędzie 
ekonomiczne prowadzące do globalnego 
wylesiania i zmniejszania potencjału 
produkcji żywności;

Or. pl

Poprawka 465
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
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zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami; podkreśla z naciskiem, że 
w przyszłości sektory te ze względu na 
odmienne skutki systemu handlu 
uprawnieniami do emisji na przemysł 
produkcyjny oraz na energetykę, a także w 
celu przeciwdziałania ucieczce emisji będą 
wymagały różnego traktowania w ramach 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;
sugeruje, że wskazane byłoby ustalenie, 
czy system taki mógłby być ewentualnie 
zastosowany jedynie w stosunku do 
producentów elektryczności;

Or. de

(Podstawowym problemem systemu handlu uprawnieniami do emisji jest różnorodne 
obciążenie przemysłu produkcyjnego i gospodarki cyfrowej (zob. kontrowersje w ramach 

debaty w sprawie opóźnienia sprzedaży). Problem ten można by rozwiązać, stosując 
zróżnicowane podejście (przez stworzenie różnych ścieżek redukcji emisji). Państwa 

członkowskie nie są obecnie zobowiązane do celowego wykorzystywania dochodów z systemu 
handlu uprawnieniami do emisji na działania mające na celu zwiększenie efektywności 

energetycznej, ochronę klimatu czy środowiska. Należy w tym zakresie dokonać niezbędnych 
poprawek w celu uniknięcia wielokrotnego obciążenia przemysłu oraz zwiększenia impulsów 

dla badań, rozwoju i innowacji w zakresie obniżania emisji dwutlenku węgla.)

Poprawka 466
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest efektywne
pod względem kosztów obniżenie emisji 
gazów cieplarnianych; zwraca uwagę, że
obecne niskie ceny emisji dwutlenku 
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koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

węgla mogą prowadzić do nieefektywnego 
gospodarczo wykorzystania węgla, a tym 
samym do zamrożenia w nadchodzących 
dziesięcioleciach inwestycji 
przeznaczonych wyłącznie na dostawy 
wysokoemisyjnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 467
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być głównym instrumentem 
służącym efektywnemu pod względem 
kosztów obniżeniu emisji pochodzących z 
sektorów przemysłu i energetyki oraz 
powinien skutecznie reagować na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

Or. en
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Poprawka 468
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być głównym instrumentem 
służącym efektywnemu pod względem 
kosztów obniżeniu emisji pochodzących z 
sektorów przemysłu i energetyki oraz 
powinien być w stanie skutecznie 
reagować na sytuacje spowolnienia 
gospodarczego i poprawy koniunktury; 
przypomina, że głównym celem unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
jest zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, a nie zapewnianie 
inwestorom odpowiednich zachęt do 
inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

Or. en

Poprawka 469
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
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swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami; jest zdania, że unijny 
system handlu uprawnieniami do emisji 
na lata 2013–2020 nie wymaga reformy, 
oraz podkreśla, że sektory podlegające 
unijnemu systemowi handlu 
uprawnieniami do emisji są na dobrej 
drodze do osiągnięcia swoich celów 
zmniejszenia o 21% emisji gazów 
cieplarnianych do 2020 r. w stosunku do 
2005 r.; przypomina wreszcie, że środki 
zwiększające w krótkim czasie cenę węgla 
mają niewielki wpływ na zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych i grożą 
zatrzymaniem wzrostu i tworzenia nowych 
miejsc pracy;

Or. fr

Poprawka 470
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie pełnić jedną ze 
swoich głównych funkcji, którą jest 
obniżenie emisji gazów cieplarnianych 
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skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

oraz skuteczne reagowanie na wahania 
występujące w gospodarce; przypomina, że 
głównymi celami unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji są zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych i zapewnianie 
inwestorom odpowiednich zachęt do 
inwestowania w technologie 
niskoemisyjne; zwraca uwagę, że znacząca 
nadwyżka uprawnień w unijnym systemie 
handlu uprawnieniami do emisji prowadzi 
obecnie do dużo niższej ceny emisji 
dwutlenku węgla, niż początkowo 
oczekiwano; apeluje o przeprowadzenie w 
trybie pilnym reformy strukturalnej 
systemu handlu uprawnieniami do emisji, 
która powinna zostać ukończona w 
2014 r., aby rozwiązać problem obecnych 
nadwyżek uprawnień oraz braku 
elastyczności tego mechanizmu;

Or. en

Poprawka 471
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że wprawdzie 
głównym celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, ale jego rolą 
jest także wysyłanie właściwych sygnałów 
rynkowych i zachęcanie do inwestowania 
w technologie niskoemisyjne, o czym jest 
mowa w motywie 8 dyrektywy 2009/29/WE 
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drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

w sprawie systemu handlu uprawnieniami 
do emisji;

Or. en

Poprawka 472
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych w efektywny
pod względem kosztów i efektywny 
gospodarczo sposób zgodny z poziomami 
redukcji, które uważane są z naukowego 
punktu widzenia za niezbędne w celu 
przeciwdziałania niebezpiecznej zmianie 
klimatu; przypomina, że głównym celem 
unijnego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji jest zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych i promowanie technologii, 
które przyspieszają przejście na 
gospodarkę przyjazną dla klimatu;

Or. en

Poprawka 473
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 
zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

8. przypomina, że system handlu emisjami 
(ETS) jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien jak najlepiej pełnić swoją główną 
funkcję, którą jest obniżenie emisji gazów 
cieplarnianych oraz skuteczne reagowanie 
na sytuacje spowolnienia gospodarczego i 
poprawy koniunktury; przypomina, że 
głównym celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych; jest 
przekonany, że w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji należy wytyczyć 
wiążące cele w zakresie energii 
odnawialnych, aby nadać kierunek 
inwestycjom i zapewnić bezpieczeństwo
konieczne do osiągnięcia celów 
dotyczących dekarbonizacji UE w 2050 r.;

Or. es

Poprawka 474
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jako jeden z kamieni węgielnych 
pakietu klimatyczno-energetycznego UE 
powinien być w stanie najlepiej pełnić 
swoją główną funkcję, którą jest obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
skuteczne reagowanie na sytuacje 
spowolnienia gospodarczego i poprawy 
koniunktury; przypomina, że głównym 
celem unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, a nie 

8. zwraca uwagę, że system handlu 
emisjami jest obecnie głównym 
instrumentem służącym obniżeniu emisji
gazów cieplarnianych w przemyśle i 
propagowaniu inwestycji w technologie 
niskoemisyjne; w związku z tym zauważa, 
że strukturalne usprawnienie systemu
handlu uprawnieniami do emisji jest 
konieczne w celu zwiększenia jego 
zdolności do skutecznego reagowania na 
sytuacje spowolnienia gospodarczego i 
poprawy koniunktury oraz przywrócenia 
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zapewnianie inwestorom odpowiednich 
zachęt do inwestowania w technologie 
niskoemisyjne, co powinno być 
postrzegane wyłącznie jako cel 
drugorzędny a nie jako podstawa oceny, 
czy system działa zgodnie z 
oczekiwaniami;

inwestorom pewności za sprawą systemu
przewidywalnego i niezawodnego w 
perspektywie długoterminowej;

Or. en

Poprawka 475
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca się do Komisji o jak najszybsze 
przedstawienie wniosków dotyczących 
reformy strukturalnej systemu handlu 
uprawnieniami do emisji;

Or. en

Poprawka 476
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. w obliczu szybkiej integracji energii 
odnawialnych wzywa Komisję do 
przedłożenia projektów dotyczących 
utworzenia rdzenia rynku wewnętrznego z 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi, które pragną szybkiego 
podjęcia współpracy w zakresie produkcji 
energii elektrycznej, jej dystrybucji i 
wykorzystania;

Or. de
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Poprawka 477
Konrad Szymański, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przyznaje, że skoro unijny system 
handlu uprawnieniami do emisji jest 
prawdziwie płynnym rynkiem i skoro w 
zamierzeniu ma on funkcjonować w 
efektywny pod względem kosztów i 
efektywny gospodarczo sposób, to koszt 
uprawnień do emisji nie może być 
traktowany jako wypadkowa rynkowych 
sił podaży i popytu, które muszą określać 
cenę;

Or. en

Poprawka 478
Herbert Reul, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji w sprawie realizacji 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej 
oraz optymalnego wykorzystania 
interwencji państwowych; zgadza się z 
Komisją, że działania na szczeblu 
europejskim mogą doprowadzić do 
zmniejszenia lub zwiększenia konieczności 
interwencji państwowych na szczeblu
regionalnym, krajowym czy lokalnym;
wzywa Komisję, aby nadal czyniła kroki 
mające na celu zmniejszenie interwencji 
państwowych na wewnętrznym rynku 
energii;
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Or. de

Poprawka 479
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla konieczność 
przeprowadzenia kompleksowej reformy 
systemu handlu uprawnieniami do emisji, 
która powinna obejmować:
1) mechanizm korygowania podaży 
opracowany w taki sposób, aby zapewnić 
dostosowanie podaży w przypadku spadku 
popytu i odwrotnie;
2) dostosowanie liniowego wskaźnika 
redukcji do określonego w niniejszym 
sprawozdaniu celu na okres do 2030 r., 
tak aby zrealizować cel dotyczący 
obniżenia w 2050 r. emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% w stosunku do 
poziomów z 1990 r. w efektywny pod 
względem kosztów sposób;
3) przegląd przepisów dotyczących 
ucieczki emisji w celu zapewnienia 
równych warunków działania wszystkim 
energochłonnym branżom przemysłowym 
ponoszącym pośrednie koszty unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;

Or. en

Poprawka 480
Fiona Hall, Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina Komisji, że Parlament 
apelował już o przedstawienie w 
najkrótszym możliwym terminie wniosków 
ustawodawczych mających zmodyfikować 
wymóg liniowego ograniczania emisji na 
poziomie 1,74% rocznie w celu spełnienia 
wymogów przewidzianych w ramach celu 
dotyczącego redukcji emisji dwutlenku 
węgla na okres do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 481
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zauważa jednak, że system handlu 
uprawnieniami do emisji nie funkcjonuje 
obecnie tak, jak powinien, i z powodu 
nadmiernej podaży uprawnień do emisji 
wynoszącej prawie 2 mld na początku 
2013 r. wpływa na cenę emisji dwutlenku 
węgla, która jest zdecydowanie zbyt niska, 
aby skłonić do oszczędności w zakresie 
emisji gazów cieplarnianych i do 
inwestycji w zrównoważone technologie; 
podkreśla, że w krótkoterminowej 
perspektywie nadmierna podaż uprawnień 
do emisji, które obecnie przeznaczone są 
do późniejszej sprzedaży na aukcji, musi 
być trwale anulowana; uważa jednak, że 
w perspektywie długoterminowej 
potrzebne są reformy strukturalne mające 
służyć obniżeniu emisji i pobudzaniu do 
zrównoważonych działań, a Komisja i 
państwa członkowskie powinny wziąć pod 
uwagę możliwość wprowadzenia 
rozwiązań, takich jak podatek od emisji 
dwutlenku węgla lub maksymalny 
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dozwolony poziom emisji dwutlenku węgla 
wyrażony w tonach na kilowatogodzinę;

Or. en

Poprawka 482
Paul Rübig, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla fakt, że polityka klimatyczna 
musi w każdym przypadku odpowiednio 
chronić przemysł zagrożony ucieczką
emisji; oczekuje stuprocentowo 
bezpłatnego przyznania certyfikatów bez 
dalszych potrąceń zakładom w dużym 
stopniu zagrożonym ucieczką emisji i 
„efektywnie” wytwarzającym dwutlenek 
węgla („benchmark”).

Or. de

Poprawka 483
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. z wielkim zaniepokojeniem zauważa, 
że nadmierna podaż uprawnień do emisji 
wynosiła na początku 2013 r. prawie 2 
mld uprawnień i w związku z tym wzywa 
Komisję do zaproponowania stałych 
środków strukturalnych, w tym trwałego 
anulowania uprawnień bez możliwości ich 
opóźnionej sprzedaży;

Or. en



AM\1009740PL.doc 51/122 PE523.079v01-00

PL

Poprawka 484
Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zauważa, że należy natychmiast 
zakazać stosowania międzynarodowych 
kompensacji pochodzących z niemających 
dodatkowego charakteru oraz wyraźnie 
szkodliwych rodzajów projektów, a zakaz 
ten powinien objąć zarówno unijny system 
handlu uprawnieniami do emisji, jak i 
decyzję dotyczącą wspólnego wysiłku 
redukcyjnego. Do tych rodzajów 
projektów należą projekty dotyczące gazu 
przemysłowego, wielkoskalowe projekty 
energetyczne z wykorzystaniem węgla oraz 
wszystkie projekty należące do ścieżki 
pierwszej mechanizmu wspólnego 
wdrożenia.
Pilnie wzywa do wprowadzenia oceny 
stopnia szkodliwości, na podstawie której 
zawiesza się projekty kompensacyjne w 
przypadku udowodnionych naruszeń praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 485
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. z poważnym niepokojem zauważa, że 
nadmierna podaż uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla wynosiła na początku 
2013 r. prawie 2 mld uprawnień, co 
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stanowiło dwukrotne zwiększenie się ich 
poziomu w porównaniu z początkiem 
2012 r., oraz że ten wzrost był głównie 
spowodowany rekordowym 
wykorzystaniem międzynarodowych 
kompensacji; zauważa, że stosowanie 
międzynarodowych kompensacji miało 
negatywny wpływ na cele UE w zakresie 
klimatu oraz utrudniło wysiłki na rzecz 
krajowych redukcji emisji; podkreśla, że 
międzynarodowe kompensacje nie 
powinny być kwalifikowalne po 2020 r.;

Or. en

Poprawka 486
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że strategie polityczne w 
dziedzinie zmiany klimatu nie mogą 
opierać się wyłącznie na mechanizmach 
rynkowych, oraz przypomina, że 
zasadnicze znaczenie ma to, aby unijny
system handlu uprawnieniami do emisji
będący jednym z głównych mechanizmów 
służących obniżeniu emisji gazów 
cieplarnianych, został poddany 
długoterminowej reformie strukturalnej w 
celu spełnienia wymogów dotyczących 
celu w zakresie redukcji emisji dwutlenku 
węgla do 2050 r.; zwraca uwagę, że 
obecnie stosowany liniowy wskaźnik 
redukcji prowadzi UE w stronę redukcji 
limitu określonego w ramach systemu 
handlu uprawnieniami do emisji o 70%, 
co jest niespójne z długoterminowym 
celem w postaci redukcji na poziomie 80–
95% w stosunku do poziomów z 1990 r.;

Or. en
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Poprawka 487
Paul Rübig, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. podkreśla fakt, że dla sektorów 
energochłonnych, takich jak sektor 
stalowy, cena dwutlenku węgla nie 
stanowi żadnej zachęty dla odpowiednich 
inwestycji w granicach UE, co oznacza, że 
na miejsce ustalania cen emisji dwutlenku 
węgla bardziej skuteczne okazałyby się 
instrumenty i regulacje bardziej związane 
z kwestiami technologicznymi; podkreśla, 
że w przyszłości dochody z aukcji w 
ramach systemu handlu uprawnieniami 
do emisji w każdym przypadku powinny w 
100% być wykorzystywane na rzecz 
inwestycji w technologie niskoemisyjne 
oraz na kompensowanie pośrednich 
kosztów związanych z emisją dwutlenku 
węgla;

Or. de

Poprawka 488
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. jest zaniepokojony faktem, że obecna
niska cena emisji dwutlenku węgla może 
prowadzić do nieefektywności 
gospodarczej, takiej jak zablokowanie 
kapitału w inwestycjach o wysokim 
poziomie emisji dwutlenku węgla oraz 
zwiększone wykorzystanie węgla w UE; w 
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celu zachowania prawidłowego 
funkcjonowania rynku emisji wzywa 
Komisję do pilnego przedstawienia 
wniosku dotyczącego środków 
strukturalnych obejmujących anulowanie 
co najmniej 1,4 mld uprawnień i zmianie 
liniowego wskaźnika redukcji z poziomu 
1,74% na 2,5% rocznie, tak aby spełnić 
wymogi określone w celu na okres do 
2050 r.;

Or. en

Poprawka 489
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że UE potrzebuje 
kompleksowych ram polityki na okres do 
2030 r., które będą stanowiły zachętę do 
inwestycji i do długoterminowej 
dekarbonizacji sektorów nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do 
emisji; w związku z powyższym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
weryfikacji celów nieobjętych systemem 
handlu uprawnieniami do emisji przy 
jednoczesnym zachowaniu elastyczności 
państw członkowskich pod względem 
możliwości definiowania własnych
sposobów na realizację ich celów w 
ramach podziału wysiłków między 
państwami;

skreślony

(Niniejsza poprawka została przeniesiona 
do nowego ust. 6c.)

Or. en
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Poprawka 490
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że UE potrzebuje 
kompleksowych ram polityki na okres do 
2030 r., które będą stanowiły zachętę do 
inwestycji i do długoterminowej 
dekarbonizacji sektorów nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji; 
w związku z powyższym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do weryfikacji 
celów nieobjętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji przy 
jednoczesnym zachowaniu elastyczności 
państw członkowskich pod względem 
możliwości definiowania własnych 
sposobów na realizację ich celów w 
ramach podziału wysiłków między 
państwami;

9. zwraca uwagę, że UE potrzebuje 
kompleksowych ram polityki na okres do 
2030 r., które będą stanowiły zachętę do 
inwestycji i do długoterminowej 
dekarbonizacji sektorów nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji;

Or. en

Poprawka 491
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że UE potrzebuje 
kompleksowych ram polityki na okres do 
2030 r., które będą stanowiły zachętę do 
inwestycji i do długoterminowej 
dekarbonizacji sektorów nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji; 
w związku z powyższym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do weryfikacji 
celów nieobjętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji przy 
jednoczesnym zachowaniu elastyczności 

9. zwraca uwagę, że UE potrzebuje 
kompleksowych ram polityki na okres do 
2030 r., które będą stanowiły zachętę do 
inwestycji i do długoterminowej 
dekarbonizacji sektorów nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji; 
w związku z powyższym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do weryfikacji 
celów nieobjętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji i do rozszerzenia 
zakresu stosowania tego systemu, tak aby 
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państw członkowskich pod względem 
możliwości definiowania własnych 
sposobów na realizację ich celów w 
ramach podziału wysiłków między 
państwami;

objąć nim cały rynek ciepłowniczy, przy 
jednoczesnym zachowaniu elastyczności 
państw członkowskich pod względem 
możliwości definiowania własnych 
sposobów na realizację ich celów w 
ramach podziału wysiłków między 
państwami;

Or. en

Poprawka 492
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że UE potrzebuje 
kompleksowych ram polityki na okres do 
2030 r., które będą stanowiły zachętę do 
inwestycji i do długoterminowej 
dekarbonizacji sektorów nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji; 
w związku z powyższym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do weryfikacji
celów nieobjętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji przy 
jednoczesnym zachowaniu elastyczności 
państw członkowskich pod względem 
możliwości definiowania własnych 
sposobów na realizację ich celów w 
ramach podziału wysiłków między 
państwami;

9. zwraca uwagę, że UE potrzebuje 
kompleksowych ram polityki na okres do 
2030 r., które będą stanowiły zachętę do 
inwestycji i do długoterminowej 
dekarbonizacji sektorów nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji; 
w związku z powyższym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zdefiniowania 
ambitnych celów nieobjętych systemem 
handlu uprawnieniami do emisji,
zapewniających skuteczne obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych na 
terytorium Europy, przy jednoczesnym 
zachowaniu elastyczności państw 
członkowskich pod względem możliwości 
definiowania własnych sposobów na 
realizację ich celów w ramach podziału 
wysiłków między państwami;

Or. pt

Poprawka 493
Christa Klaß

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że UE potrzebuje 
kompleksowych ram polityki na okres do 
2030 r., które będą stanowiły zachętę do 
inwestycji i do długoterminowej 
dekarbonizacji sektorów nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do 
emisji; w związku z powyższym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
weryfikacji celów nieobjętych systemem 
handlu uprawnieniami do emisji przy 
jednoczesnym zachowaniu elastyczności 
państw członkowskich pod względem 
możliwości definiowania własnych 
sposobów na realizację ich celów w 
ramach podziału wysiłków między 
państwami;

9. zwraca uwagę, że UE potrzebuje 
kompleksowych ram polityki na okres do 
2030 r., które będą stanowiły zachętę do 
inwestycji w długoterminową 
dekarbonizację; w związku z powyższym 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do weryfikacji celów nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji 
przy uwzględnieniu efektów już 
uzyskanych przez te sektory oraz przy 
jednoczesnym zachowaniu elastyczności 
państw członkowskich pod względem 
możliwości definiowania własnych 
sposobów na realizację ich celów w 
ramach podziału wysiłków między 
państwami;

Or. de

Poprawka 494
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że UE potrzebuje 
kompleksowych ram polityki na okres do 
2030 r., które będą stanowiły zachętę do 
inwestycji i do długoterminowej 
dekarbonizacji sektorów nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji; 
w związku z powyższym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do weryfikacji 
celów nieobjętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji przy 
jednoczesnym zachowaniu elastyczności 
państw członkowskich pod względem 
możliwości definiowania własnych 
sposobów na realizację ich celów w 
ramach podziału wysiłków między 
państwami;

9. zwraca uwagę, że UE potrzebuje 
kompleksowych ram polityki na okres do 
2030 r., które będą stanowiły zachętę do 
inwestycji i do długoterminowej 
dekarbonizacji sektorów nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji 
na okres do 2050 r.; w związku z 
powyższym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do weryfikacji celów 
nieobjętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji przy 
jednoczesnym zachowaniu elastyczności 
państw członkowskich pod względem 
możliwości definiowania własnych 
sposobów na realizację ich celów w 
ramach podziału wysiłków między 
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państwami; przyznaje, że cele dla sektorów 
nieobjętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji powinny opierać 
się na oddolnej ocenie potencjału każdego 
sektora w zakresie oszczędności energii;

Or. en

Poprawka 495
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że UE potrzebuje 
kompleksowych ram polityki na okres do 
2030 r., które będą stanowiły zachętę do 
inwestycji i do długoterminowej 
dekarbonizacji sektorów nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji; 
w związku z powyższym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do weryfikacji 
celów nieobjętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji przy 
jednoczesnym zachowaniu elastyczności 
państw członkowskich pod względem 
możliwości definiowania własnych 
sposobów na realizację ich celów w 
ramach podziału wysiłków między 
państwami;

9. zwraca uwagę, że UE potrzebuje 
kompleksowych ram polityki na okres do 
2030 r., które będą stanowiły zachętę do 
inwestycji i do długoterminowej 
dekarbonizacji sektorów nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji; 
zauważa, że sektory objęte decyzją 
dotyczącą wspólnego wysiłku 
redukcyjnego są odpowiedzialne za blisko 
60% unijnych emisji; w związku z 
powyższym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuacji działań na 
podstawie decyzji dotyczącej wspólnego 
wysiłku redukcyjnego w ramach polityki w 
zakresie klimatu i energii na okres do 
2030 r., w tym realizacji ambitnych celów
w zakresie wysiłku redukcyjnego, które 
służą zachowaniu elastyczności państw 
członkowskich pod względem możliwości 
definiowania własnych sposobów na 
realizację ich celów;

Or. en

Poprawka 496
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Teresa 
Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez, Patrizia Toia
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że UE potrzebuje 
kompleksowych ram polityki na okres do 
2030 r., które będą stanowiły zachętę do 
inwestycji i do długoterminowej 
dekarbonizacji sektorów nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji; 
w związku z powyższym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do weryfikacji
celów nieobjętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji przy 
jednoczesnym zachowaniu elastyczności 
państw członkowskich pod względem 
możliwości definiowania własnych 
sposobów na realizację ich celów w 
ramach podziału wysiłków między 
państwami;

9. zwraca uwagę, że UE potrzebuje 
kompleksowych ram polityki na okres do 
2030 r., które będą stanowiły zachętę do 
inwestycji i do długoterminowej 
dekarbonizacji sektorów nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji; 
w związku z powyższym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wzmocnienia
celów nieobjętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji przy 
jednoczesnym zachowaniu elastyczności 
państw członkowskich pod względem 
możliwości definiowania własnych 
sposobów na realizację ich celów w 
ramach podziału wysiłków między 
państwami;

Or. en

Poprawka 497
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że UE potrzebuje 
kompleksowych ram polityki na okres do 
2030 r., które będą stanowiły zachętę do 
inwestycji i do długoterminowej 
dekarbonizacji sektorów nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji; 
w związku z powyższym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do weryfikacji 
celów nieobjętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji przy 
jednoczesnym zachowaniu elastyczności 
państw członkowskich pod względem 

9. zwraca uwagę, że UE potrzebuje 
kompleksowych ram polityki na okres do 
2030 r., które będą stanowiły zachętę do 
inwestycji i do długoterminowej 
dekarbonizacji w sektorach nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji; 
podkreśla znaczny niewykorzystany 
potencjał w zakresie efektywności 
energetycznej w konkretnych sektorach, 
takich jak budownictwo czy transport; w 
związku z powyższym zwraca się do 
Komisji i państw członkowskich o
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możliwości definiowania własnych
sposobów na realizację ich celów w 
ramach podziału wysiłków między 
państwami;

weryfikację celów nieobjętych systemem 
handlu uprawnieniami do emisji przy 
jednoczesnym zachowaniu elastyczności 
państw członkowskich pod względem 
możliwości definiowania sposobów na 
realizację ich celów w ramach podziału 
wysiłków między państwami;

Or. en

Poprawka 498
Peter Liese, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że ambicje związane z 
celami w sektorach nieobjętych systemem 
handlu uprawnieniami do emisji (wspólny 
wysiłek redukcyjny) są dość niskie w 
porównaniu z sektorem objętym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji oraz że 
mocno krytykowane jednostki emisji, na 
przykład w odniesieniu do gazów 
przemysłowych, wciąż są dozwolone w 
ramach wspólnego wysiłku redukcyjnego, 
a nie można ich stosować w ramach 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;

Or. en

Poprawka 499
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do starannego 
monitorowania skuteczności istniejących i 
przyszłych instrumentów stosowanych w 
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sektorach nieobjętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji w oparciu o 
zasadę, że instrumenty te powinny być 
technologicznie neutralne i powinny 
oferować możliwość zastosowania 
rozwiązań uzupełniających i 
dostosowawczych, jeśli zajdzie taka 
potrzeba;

Or. en

Poprawka 500
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca się do Komisji o rozważenie 
możliwości wprowadzenia kolejnego celu 
w zakresie dekarbonizacji paliw 
transportowych stanowiącego część ram 
polityki na okres do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 501
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że budynki są 
odpowiedzialne za 40% europejskiego 
zużycia energii i jedną trzecią emisji 
gazów cieplarnianych oraz że cel 
dotyczący modernizacji budynków 
przyniósłby nie tylko oszczędności energii 
i redukcję emisji, lecz także pobudziłby 
konkurencyjność i zatrudnienie na 
szczeblu lokalnym; podkreśla, że 
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konieczne jest znaczne zwiększenie liczby 
modernizowanych budynków, aby 
umożliwić UE znaczące zmniejszenie do 
2050 r. zużycia energii przez obecny zasób 
budynków o 80% w porównaniu z
poziomem z 2010 r.;
przyznaje, że większość barier w tym 
obszarze ma głównie charakter prawny, 
administracyjny i finansowy, a nie 
technologiczny; rozumie, że usunięcie 
tych barier wymaga współdziałania 
wszystkich zainteresowanych podmiotów 
na rzecz realizacji tego samego celu w 
postaci modernizacji zdecydowanej 
większości budynków w taki sposób, aby 
do 2050 r. ich zużycie energii netto było 
bliskie zeru;

Or. en

Poprawka 502
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do pogłębienia dialogu 
i współpracy z Międzynarodową 
Organizacją Morską, aby zapewnić 
uwzględnienie sektora żeglugi w ramach 
zobowiązań dotyczących redukcji emisji 
dwutlenku węgla; jeśli do dnia 31 grudnia 
2015 r. nie zostanie osiągnięte 
międzynarodowe porozumienie w sprawie 
globalnych środków służących redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w sektorze 
morskim, wzywa Komisję, aby w drodze 
zwykłej procedury ustawodawczej 
zaproponowała cele redukcji emisji w 
odniesieniu do międzynarodowej żeglugi 
morskiej oraz rynkowe środki służące 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
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pochodzących z sektora morskiego;

Or. en

Poprawka 503
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zauważa znaczenie pełnej 
rachunkowości dotyczącej dwutlenku 
węgla prowadzonej na podstawie 
dyrektywy w sprawie jakości paliwa w celu 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w cyklu życia paliw transportowych; 
podkreśla, że dyrektywa w sprawie jakości 
paliw może odegrać istotną rolę w 
promowaniu zrównoważonych biopaliw w 
ramach polityki w zakresie klimatu i 
energii na okres do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 504
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. jest zdania, że ramy polityki 
klimatycznej na okres do 2030 r. powinny 
uwzględniać różnice sektorowe oraz 
wykonalność z punktu widzenia 
technicznego i gospodarczego; podkreśla,
że polityki w zakresie klimatu i energii nie 
powinny skutkować powstawaniem 
dodatkowych kosztów dla najbardziej 
efektywnych instalacji przemysłowych aż 
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do osiągnięcia równych warunków 
działania w ujęciu globalnym;

Or. en

Poprawka 505
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, Lambert van 
Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że w niewystarczający 
sposób uwzględnia się wpływ metanu 
(CH4) na globalne ocieplenie, biorąc pod 
uwagę, że jego współczynnik globalnego 
ocieplenia jest 80 razy wyższy niż w 
przypadku dwutlenku węgla w okresie 15 
lat oraz 49 razy wyższy w okresie 40 lat; 
wzywa Komisję do lepszego 
przeanalizowania wpływu metanu na 
politykę redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, do dokonania oceny 
możliwości i zaproponowania planu 
obniżenia emisji metanu dostosowanego 
do konkretnych sytuacji poszczególnych 
sektorów i państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 506
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa Komisję do określenia zestawu 
wskaźników służących ocenie ewolucji 
postępów zrealizowanych przez konkretne 
sektory nieobjęte systemem handlu 
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uprawnieniami do emisji, zwłaszcza w 
odniesieniu do zrównoważonej 
charakterystyki energetycznej budynków;

Or. en

Poprawka 507
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, 
Judith A. Merkies, Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa Komisję do przedstawienia 
konkretnych ram dla sektora transportu, 
w tym celów, ponieważ sektor ten jest 
odpowiedzialny za blisko jedną czwartą 
unijnych emisji gazów cieplarnianych i 
zużycia energii w UE, co stawia go na 
drugim miejscu w rankingu najbardziej 
emisyjnych sektorów gospodarki zaraz po 
sektorze produkcji energii;

Or. en

Poprawka 508
Peter Liese, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
jak najszybsze przedstawienie wniosku 
dotyczącego prawnego anulowania 
jednostek emisji, które nie będą mogły być 
już wykorzystane ani w ramach systemu
handlu uprawnieniami do emisji, ani w 
ramach wspólnego wysiłku redukcyjnego 
oraz zwraca się do państw członkowskich 
o natychmiastowe zobowiązanie się do 
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przyjęcia tej samej strategii działania, jaką 
nałożyły one na przemysł;

Or. en

Poprawka 509
Peter Liese, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. zwraca się do Komisji o 
zaproponowanie bardziej ambitnych ram 
dotyczących sektorów nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do 
emisji (wspólny wysiłek redukcyjny);

Or. en

Poprawka 510
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. dostrzega znaczącą rolę kogeneracji w 
zwiększaniu efektywności energetycznej w 
przyszłości;

skreślony

Or. en

Poprawka 511
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. dostrzega znaczącą rolę kogeneracji w 
zwiększaniu efektywności energetycznej w 
przyszłości;

10. dostrzega znaczącą rolę kogeneracji w 
zwiększaniu efektywności energetycznej 
aktualnie i w przyszłości w zakresie 
efektywnego użytkowania pierwotnych 
źródeł energii;

Or. pl

Poprawka 512
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. dostrzega znaczącą rolę kogeneracji w 
zwiększaniu efektywności energetycznej w 
przyszłości;

10. dostrzega znaczącą rolę kogeneracji 
oraz systemu lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia w zwiększaniu efektywności 
energetycznej i podnoszeniu jakości 
lokalnego powietrza w przyszłości;

Or. en

Poprawka 513
Riikka Pakarinen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. dostrzega znaczącą rolę kogeneracji w 
zwiększaniu efektywności energetycznej w 
przyszłości;

10. dostrzega znaczącą rolę kogeneracji i 
systemu lokalnego ogrzewania w 
zwiększaniu efektywności energetycznej w 
przyszłości;

Or. en
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Poprawka 514
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. dostrzega znaczącą rolę kogeneracji w 
zwiększaniu efektywności energetycznej w 
przyszłości;

10. dostrzega znaczącą rolę wszystkich 
rodzajów kogeneracji w zwiększaniu 
efektywności energetycznej i 
niezawodności operacyjnej sieci 
energetycznych w przyszłości przy 
jednoczesnym ułatwianiu stopniowego 
włączania do nich większej liczby źródeł 
energii odnawialnej (zarówno w 
odniesieniu do energii elektrycznej, jak i 
wytwarzania ciepła);

Or. en

Poprawka 515
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. dostrzega znaczącą rolę kogeneracji w 
zwiększaniu efektywności energetycznej w 
przyszłości;

10. dostrzega znaczącą rolę kogeneracji i 
systemu lokalnego ogrzewania w 
zwiększaniu efektywności energetycznej w 
przyszłości;

Or. en

Poprawka 516
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. dostrzega znaczącą rolę kogeneracji w 
zwiększaniu efektywności energetycznej w 
przyszłości;

10. dostrzega znaczącą rolę kogeneracji 
oraz skutecznego systemu lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia w zwiększaniu 
efektywności energetycznej w przyszłości;

Or. en

Poprawka 517
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji Europejskiej, aby opracować 
system dotacji państwowych dla różnych 
nośników energii w UE w celu 
zapewnienia jak najdalej idącej 
przejrzystości i uczciwej konkurencji w 
sektorze energetycznym;

Or. de

Poprawka 518
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zauważa, że sektor ICT, który sam 
jest głównym konsumentem energii 
elektrycznej i dysponuje w UE centrami 
danych odpowiadającymi za maksymalnie 
1,5% łącznego zużycia energii oraz w 
którym konsumenci są coraz bardziej 
świadomi śladu węglowego 
wykorzystywanych przez siebie usług IT i 
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usług w modelu chmury obliczeniowej, 
ma ogromny potencjał w zakresie 
oszczędności energii i może stać się 
wzorowym modelem promowania 
efektywności energetycznej i źródeł 
energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 519
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że blisko połowa unijnego 
końcowego zużycia energii 
wykorzystywana jest do ogrzewania i 
chłodzenia, podkreśla znaczący wpływ 
działań podejmowanych w tych sektorach 
oraz zwraca uwagę na znaczenie 
włączenia sektora ogrzewania i 
chłodzenia (zarówno w zakresie objętym, 
jak i nieobjętym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji) w ramy polityki 
na okres do 2030 r.; jest przekonany, że 
połączenie środków z zakresu 
efektywności energetycznej oraz rozwój 
lokalnej i opartej na źródłach energii 
odnawialnej infrastruktury grzewczej i 
chłodniczej wzmocni bezpieczeństwo 
dostaw, zmniejszy poziom emisji gazów 
cieplarnianych i obniży koszty energii dla 
obywateli i przemysłu;

Or. en

Poprawka 520
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. jest zdania, że CCS mogłoby 
odgrywać istotną rolę w obniżaniu emisji 
gazów cieplarnianych, zwłaszcza w 
przypadku energochłonnych sektorów 
przemysłu;

Or. en

Poprawka 521
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. dostrzega istotną rolę 
zaawansowanych biopaliw w 
ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych 
w sektorze transportu przy jednoczesnym 
zwiększaniu bezpieczeństwa 
energetycznego i przyczynianiu się do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy;

Or. en

Poprawka 522
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp -11 b (nowy) – po nagłówku 2

Projekt rezolucji Poprawka

-11b. jest zdania, że unijne cele w zakresie
klimatu, mimo ich zasadności, nie mogą 
zagrażać konkurencyjności UE i 
bezpieczeństwu dostaw; w związku z tym
domaga się, aby każdy nowy instrument w 
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zakresie polityki dotyczącej tych celów 
klimatycznych poddany został 
obowiązkowej i kompleksowej ocenie 
oddziaływania makroekonomicznego w 
odniesieniu do jego skutków dla 
konkurencyjności UE i poszczególnych 
państw członkowskich oraz dla 
bezpieczeństwa dostaw; uważa, że 
istniejące ramy prawne powinny podlegać 
takiej ocenie;

Or. en

Poprawka 523
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp -11 a (nowy) – po nagłówku 2

Projekt rezolucji Poprawka

-11a. wzywa UE do rozważenia 
możliwości pełnego włączenia sektora 
ogrzewania i chłodzenia do strategii na 
rzecz stworzenia niskoemisyjnego systemu 
energetycznego; zauważa, że ten sektor 
odpowiedzialny jest obecnie za ok. 45% 
końcowego zużycia energii w Europie 
oraz że potrzebne jest lepsze zrozumienie 
istotnej roli sektora ogrzewania i 
chłodzenia w procesie tworzenia 
niskoemisyjnych systemów 
energetycznych; w związku z powyższym 
wzywa Komisję do zgromadzenia 
wymaganych danych dotyczących źródeł i 
zastosowań technologii grzewczej i 
chłodniczej, a także doprowadzania ciepła 
do poszczególnych grup konsumentów
końcowych (np. do budynków 
mieszkalnych, przemysłowych, 
usługowych);

Or. en
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Poprawka 524
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp -11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-11a. wzywa Komisję do aktywnego 
ograniczania tych kosztów energii, które 
wynikają z ukierunkowania polityki w 
zakresie klimatu i energii oraz tworzenia 
centralnych instrumentów tejże polityki;
podkreśla, że w tym celu konieczna jest 
reforma systemu handlu uprawnieniami 
do emisji, a także wsparcie energii 
odnawialnych zgodnie z zasadami 
racjonalności pod względem kosztów;

Or. de

(Koszty energii wynikają z jednej strony z sytuacji geograficznej, jednak z drugiej strony także 
z sytuacji politycznej. Komisja powinna aktywnie działać na rzecz zmniejszenia tych 

„politycznych kosztów energii” (wynikających z handlu uprawnieniami do emisji, wsparcia 
dla energii odnawialnych czy opodatkowania energii.)

Poprawka 525
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do państw członkowskich o 
usprawnienie współpracy i interakcji na 
szczeblu UE w celu zapewnienia większej 
spójności środków krajowych;

11. zwraca się do państw członkowskich o 
usprawnienie współpracy i interakcji na 
szczeblu UE w celu zapewnienia większej 
spójności środków krajowych oraz do 
zachęcania przedsiębiorstw do oferowania 
bardziej ekologicznych produktów i usług 
poprzez aktywne działania na rzecz 
wdrożenia polityki w zakresie zielonych 
zamówień publicznych;

Or. en
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Poprawka 526
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do państw członkowskich o 
usprawnienie współpracy i interakcji na 
szczeblu UE w celu zapewnienia większej 
spójności środków krajowych;

11. zwraca się do państw członkowskich o 
usprawnienie współpracy i interakcji na 
szczeblu UE w celu zapewnienia większej 
spójności środków krajowych; w związku z 
tym, mechanizm podobny do tego, który 
istnieje na planie gospodarczym i 
budżetowym, tj. europejski semestr 
(uwzględniając uwagi Parlamentu 
Europejskiego dotyczące konieczności 
jego poprawy, szczególnie w kwestii jego 
demokratyzacji), byłby jak najbardziej 
stosowny na planie energetycznym, na 
którym suwerenność państw łączy się z ich 
rosnącą współzależnością na szczeblu 
europejskim;

Or. fr

Poprawka 527
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do państw członkowskich o 
usprawnienie współpracy i interakcji na 
szczeblu UE w celu zapewnienia większej 
spójności środków krajowych;

11. zwraca się do państw członkowskich o 
usprawnienie współpracy i interakcji na 
szczeblu UE w celu zapewnienia większej 
spójności środków krajowych, w 
szczególności poprzez prace nad 
prawdziwą konwergencją w dziedzinie 
opodatkowania energii;

Or. fr
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Poprawka 528
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do państw członkowskich o 
usprawnienie współpracy i interakcji na 
szczeblu UE w celu zapewnienia większej 
spójności środków krajowych;

11. podkreśla znaczenie wspólnej polityki 
energetycznej UE w celu rozwiązania 
wielu problemów w dziedzinie klimatu i 
energii oraz w celu utworzenia 
przejrzystego unijnego rynku energii;

Or. en

Poprawka 529
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do państw członkowskich o 
usprawnienie współpracy i interakcji na 
szczeblu UE w celu zapewnienia większej 
spójności środków krajowych;

11. zwraca się do państw członkowskich o 
usprawnienie współpracy i interakcji na 
szczeblu UE w celu zapewnienia większej 
spójności środków krajowych; uważa, że 
ramy polityki w zakresie klimatu i energii 
do 2030 r. powinny obejmować pewne 
elementy obowiązkowe nakładające na 
państwa członkowskie wymóg 
przeprowadzania konsultacji z 
sąsiadującymi z nimi krajami w 
przypadku, gdy planują one znaczące 
zmiany w dostawach energii;

Or. en

Poprawka 530
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 11



PE523.079v01-00 76/122 AM\1009740PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do państw członkowskich o 
usprawnienie współpracy i interakcji na 
szczeblu UE w celu zapewnienia większej 
spójności środków krajowych;

11. zwraca się do państw członkowskich o 
usprawnienie współpracy i wymiany 
najlepszych praktyk na szczeblu UE w 
celu zapewnienia większej spójności 
środków krajowych;

Or. en

Poprawka 531
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do państw członkowskich o 
usprawnienie współpracy i interakcji na 
szczeblu UE w celu zapewnienia większej 
spójności środków krajowych;

11. zwraca się do państw członkowskich o 
usprawnienie współpracy i interakcji na 
szczeblu UE w celu zapewnienia większej 
skuteczności i spójności środków 
krajowych;

Or. en

Poprawka 532
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do państw członkowskich o 
usprawnienie współpracy i interakcji na
szczeblu UE w celu zapewnienia większej 
spójności środków krajowych;

11. podkreśla konieczność ścisłej 
koordynacji polityki państw 
członkowskich oraz zapewnienia 
wspólnych inicjatyw, współpracy
i przejrzystości z uwagi na to, że decyzje 
w obszarach krajowej polityki 
energetycznej mogą wpłynąć na inne 
państwa członkowskie; sugeruje, aby 
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Komisja zastanowiła się nad tym, w jaki 
sposób Agencja ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) może 
ułatwić takie wspólne podejścia;

Or. en

Poprawka 533
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do państw członkowskich o 
usprawnienie współpracy i interakcji na 
szczeblu UE w celu zapewnienia większej 
spójności środków krajowych;

11. zwraca się do państw członkowskich o 
usprawnienie współpracy i interakcji na 
szczeblu UE w celu zapewnienia większej 
spójności środków krajowych; uważa, że 
ramy polityki w zakresie klimatu i energii 
do 2030 r. powinny obejmować pewne 
elementy obowiązkowe nakładające na 
państwa członkowskie wymóg 
przeprowadzania konsultacji z 
sąsiadującymi z nimi krajami w 
przypadku, gdy planują one znaczące 
zmiany w dostawach energii; apeluje, aby 
Komisja podjęła odpowiednie kroki na 
rzecz koordynacji działań państw 
członkowskich w zakresie określania ich 
polityki energetycznej, która ma skutki o 
charakterze transgranicznym;

Or. en

Poprawka 534
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11a. zauważa, że na podstawie ram 
polityki na okres do 2020 r. wiele 
przepisów dotyczących tego samego celu 
doprowadziło do sprzecznych sygnałów 
inwestycyjnych, nadmiernej złożoności i 
obciążeń regulacyjnych dla przemysłu, a 
tym samym niweczyło wysiłki na rzecz 
stworzenia zintegrowanego i 
konkurencyjnego unijnego rynku energii; 
apeluje o wprowadzenie na szczeblu UE i 
na szczeblu krajowym środków służących 
łagodzeniu tego wpływu i ograniczeniu 
szkodliwego oddziaływania na pozostały 
do swobodnego wydatkowania dochód 
obywateli UE i globalną konkurencyjność 
branży przemysłowych;

Or. en

Poprawka 535
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. jest zdania, że w ramach przyszłej
europejskiej polityki w zakresie klimatu i 
energii należy ograniczyć wielość i 
kompleksowość regulacji i zawsze mieć 
przed oczami cel polegający na stworzeniu 
prostych, trwałych i efektywnych ram, 
dawać państwom członkowskim 
możliwość elastycznych zachowań i 
swobód w tychże ramach, zaś przemysłowi 
zapewnić stabilność i jasność zasad 
ułatwiającą podejmowanie decyzji 
inwestycyjnych; wzywa państwa 
członkowskie do respektowania tych 
europejskich ram politycznych;

Or. de
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Poprawka 536
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uważa, że podczas kończenia 
tworzenia jednolitego rynku energii 
szczebel unijny powinien być traktowany 
jako kluczowy szczebel dyskusji i 
współpracy między państwami 
członkowskimi w celu rozwiązania 
ogólnounijnych problemów 
energetycznych oraz przeciwdziałania 
ryzyku fragmentacji rynku;

Or. en

Poprawka 537
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, iż precyzyjne, spójne i 
konsekwentne ramy polityki i ramy 
regulacyjne są kwestią kluczową we 
wspieraniu niezbędnych inwestycji w 
ramach technologii przynoszących same 
korzyści (opcje „no regrets”) określonych 
w ramach planu działań w dziedzinie 
energii do 2050 r. w sposób efektywny pod 
względem kosztów oraz zrównoważony;

12. przypomina, iż precyzyjne, spójne i 
konsekwentne ramy polityki i ramy 
regulacyjne są kwestią kluczową we 
wspieraniu niezbędnych inwestycji w 
ramach technologii przynoszących same 
korzyści (opcje „no regrets”) określonych 
w ramach planu działań w dziedzinie 
energii do 2050 r. w sposób efektywny pod 
względem kosztów oraz zrównoważony;
zwraca uwagę na ustalenia 
przeprowadzonego przez Instytut 
Fraunhofera ISI badania, zgodnie z 
którymi wykorzystanie całkowitego 
potencjału Europy w zakresie 
efektywnych pod względem kosztów 
oszczędności energii (40%) spowoduje 
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redukcję emisji gazów cieplarnianych do 
2030 r. o co najmniej 50% oraz 
zwiększenie udziału energii odnawialnej w 
koszyku energetycznym do poziomu 35%;

Or. en

Poprawka 538
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, iż precyzyjne, spójne i 
konsekwentne ramy polityki i ramy 
regulacyjne są kwestią kluczową we 
wspieraniu niezbędnych inwestycji w 
ramach technologii przynoszących same 
korzyści (opcje „no regrets”) określonych 
w ramach planu działań w dziedzinie 
energii do 2050 r. w sposób efektywny pod 
względem kosztów oraz zrównoważony;

12. przypomina, iż precyzyjne, spójne i 
konsekwentne ramy polityki i ramy 
regulacyjne są kwestią kluczową we 
wspieraniu niezbędnych inwestycji w 
ramach technologii przynoszących same 
korzyści (opcje „no regrets”) określonych 
w ramach planu działań w dziedzinie 
energii do 2050 r. w sposób efektywny pod 
względem kosztów oraz zrównoważony;
zwraca uwagę na ustalenia, zgodnie z 
którymi wykorzystanie całkowitego 
potencjału UE w zakresie efektywnych
pod względem kosztów oszczędności 
energii (40%) spowodowałoby redukcję
emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o 
co najmniej 50% oraz zwiększenie udziału 
energii odnawialnej w koszyku 
energetycznym do poziomu 35%;

Or. en

Poprawka 539
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, iż precyzyjne, spójne i 
konsekwentne ramy polityki i ramy 
regulacyjne są kwestią kluczową we 
wspieraniu niezbędnych inwestycji w 
ramach technologii przynoszących same 
korzyści (opcje „no regrets”) określonych 
w ramach planu działań w dziedzinie 
energii do 2050 r. w sposób efektywny pod 
względem kosztów oraz zrównoważony;

12. przypomina, iż precyzyjne, spójne i 
konsekwentne ramy polityki i ramy 
regulacyjne – oparte na podejściu 
holistycznym – mają istotne znaczenie we 
wspieraniu niezbędnych inwestycji na 
rzecz opcji przynoszących same korzyści 
(opcje „no regrets”) – określonych w 
ramach planu działań w dziedzinie energii 
do 2050 r. – w sposób racjonalny pod 
względem kosztów oraz zrównoważony;

Or. en

Poprawka 540
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, iż precyzyjne, spójne i 
konsekwentne ramy polityki i ramy 
regulacyjne są kwestią kluczową we 
wspieraniu niezbędnych inwestycji w 
ramach technologii przynoszących same 
korzyści (opcje „no regrets”) określonych 
w ramach planu działań w dziedzinie 
energii do 2050 r. w sposób efektywny pod 
względem kosztów oraz zrównoważony;

12. przypomina, iż precyzyjne, spójne i 
konsekwentne ramy polityki i ramy 
regulacyjne są kwestią kluczową we 
wspieraniu niezbędnych inwestycji w 
ramach opcji przynoszących same korzyści 
(opcje „no regrets” – źródła energii
odnawialnej, efektywność, inteligentne 
sieci) określonych w ramach planu działań 
w dziedzinie energii do 2050 r. w sposób 
efektywny pod względem kosztów oraz 
zrównoważony; zauważa, że brak 
spójności między naszymi celami na okres 
do 2020 r. przyczynił się do obecnej 
niskiej ceny emisji dwutlenku węgla oraz 
do przykładania zbyt małej wagi do 
środków w zakresie efektywności 
energetycznej;

Or. en
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Poprawka 541
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, iż precyzyjne, spójne i 
konsekwentne ramy polityki i ramy 
regulacyjne są kwestią kluczową we 
wspieraniu niezbędnych inwestycji w 
ramach technologii przynoszących same 
korzyści (opcje „no regrets”) określonych 
w ramach planu działań w dziedzinie 
energii do 2050 r. w sposób efektywny pod 
względem kosztów oraz zrównoważony;

12. przypomina, iż precyzyjne, spójne i 
konsekwentne ramy polityki i ramy 
regulacyjne – oparte na trzech wiążących 
celach głównych – są kwestią kluczową 
we wspieraniu niezbędnych inwestycji w 
ramach opcji przynoszących same korzyści 
(opcje „no regrets” – efektywność 
energetyczna, źródła energii odnawialnej i 
inteligentna infrastruktura) określonych 
w ramach planu działań w dziedzinie 
energii do 2050 r. w sposób efektywny pod 
względem kosztów oraz zrównoważony;

Or. en

Poprawka 542
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że z myślą o 
długoterminowych inwestycjach 
ekologicznych zasadnicze znaczenie ma 
to, aby przemysł posiadał pewność 
regulacyjną w perspektywie średnio- i 
długoterminowej oraz wzywa w tym 
kontekście do określenia ambitnych i 
wiążących celów dotyczących emisji 
gazów cieplarnianych, energii 
odnawialnej i efektywności energetycznej;

Or. en
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Poprawka 543
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że spójna polityka i ramy 
regulacyjne nie powinny zniechęcać do 
przechodzenia z wytwarzania energii 
elektrycznej ze źródeł o wysokim poziomie 
emisji dwutlenku węgla na wytwarzanie 
energii z wykorzystaniem gazu ziemnego;

Or. en

Poprawka 544
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że CCS ma charakter 
uzupełniający w stosunku do rozwoju 
źródeł energii odnawialnej w ramach 
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną; 
zwraca uwagę, że Komisja uznała rolę 
CCS zarówno w planie działania do 
2050 r. na rzecz gospodarki 
niskoemisyjnej, jak i w planie działania w 
zakresie energii do 2050 r.; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do tego, 
aby CCS stało się wyraźną częścią ram 
polityki w zakresie klimatu i energii na 
okres do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 545
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że najbardziej spójnym 
podejściem do działań w okresie po 
2020 r. jest ustalenie ogólnounijnego celu 
dotyczącego obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r. przy 
jednoczesnym uwzględnieniu redukcji 
emisji wynikających z unijnych celów na 
okres do 2030 r. w zakresie efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej; 
zauważa, że tzw. podejście pakietowe do 
efektywności energetycznej, energii 
odnawialnej i celów dotyczących 
obniżenia emisji gazów cieplarnianych, 
określone zgodnie z efektywnym pod 
względem kosztów rzeczywistym 
potencjałem, umożliwiłoby UE realizację 
jej celów w zakresie konkurencyjności, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
dekarbonizacji przy niższych cenach 
emisji dwutlenku węgla i mniejszym 
obciążeniu przemysłu niż w przypadku 
pojedynczego celu dotyczącego wyłącznie 
obniżenia emisji gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 546
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca uwagę, że pakiet obejmujący 
cele w zakresie energii odnawialnej i 
efektywności energetycznej umożliwiłby 
realizację unijnych założeń dotyczących 
dekarbonizacji przy niższych cenach 
emisji dwutlenku węgla, co z kolei 
zmniejszyłoby obciążenia nałożone na 
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branże przemysłu emitujące dwutlenek 
węgla i pozwoliłoby im dotrzeć do nowych 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 547
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, 
Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie tego, w jaki sposób 
można ułatwić państwom członkowskim 
wykorzystanie opodatkowania energii i 
podatków środowiskowych w celu 
racjonalnego pod względem kosztów 
obniżenia emisji gazów cieplarnianych w 
ramach sektorów nieobjętych systemem 
handlu uprawnieniami do emisji;

Or. en

Poprawka 548
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca uwagę, że Unia 
zaproponowała proces międzynarodowego 
przeglądu w celu oceny wstępnych 
zobowiązań przed podpisaniem 
porozumienia w sprawie klimatu w 
2015 r.; w związku z tym wzywa Radę do 
uzgodnienia procesu przeglądu wraz z 
jasnym harmonogramem w celu 
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dopilnowania, aby unijny cel dotyczący 
obniżenia emisji i inne powiązane cele 
zostały poddane przeglądowi i aby, w 
stosownych przypadkach, zostały 
skorygowane;

Or. en

Poprawka 549
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. podkreśla potrzebę kompleksowej 
oceny narzędzi i celów, a także ich 
spójności, aby zapewnić należyte 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego; 
podkreśla, że cel dotyczący obniżenia
emisji musi być wystarczająco ambitny, 
aby mógł zawierać dodatkowe zachęty 
oprócz tych wynikających z celów w 
zakresie efektywności energetycznej i 
energii odnawialnej, oraz musi być 
zgodny z poziomami redukcji, które z 
naukowego punktu widzenia uważane są 
za konieczne w celu przeciwdziałania 
niebezpiecznej zmianie klimatu;

Or. en

Poprawka 550
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie interakcji między celami 

skreślony
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w zakresie klimatu i energii w celu 
osiągnięcia najwyższej skuteczności 
polityk na szczeblu UE, z uwzględnieniem 
nie tylko PKB poszczególnych państw, ale 
również zdolności każdego państwa 
członkowskiego;

Or. pt

Poprawka 551
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie interakcji między celami 
w zakresie klimatu i energii w celu 
osiągnięcia najwyższej skuteczności 
polityk na szczeblu UE, z uwzględnieniem 
nie tylko PKB poszczególnych państw, ale 
również zdolności każdego państwa 
członkowskiego;

skreślony

Or. en

Poprawka 552
Konrad Szymański, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie interakcji między celami 
w zakresie klimatu i energii w celu 
osiągnięcia najwyższej skuteczności 
polityk na szczeblu UE, z uwzględnieniem 
nie tylko PKB poszczególnych państw, ale
również zdolności każdego państwa 
członkowskiego;

13. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie interakcji między celami 
w zakresie klimatu i energii w celu 
osiągnięcia najwyższej skuteczności 
strategii politycznych na szczeblu UE i 
uniknięcia problemów napotykanych 
dotychczas w ramach podejścia opartego 
na trzech głównych celach, z 
uwzględnieniem również nie tylko PKB 
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poszczególnych państw, lecz również 
zdolności każdego państwa 
członkowskiego;

Or. en

Poprawka 553
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie interakcji między celami 
w zakresie klimatu i energii w celu 
osiągnięcia najwyższej skuteczności 
polityk na szczeblu UE, z uwzględnieniem 
nie tylko PKB poszczególnych państw, ale
również zdolności każdego państwa 
członkowskiego;

13. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie interakcji między celami 
w zakresie klimatu i energii w celu 
osiągnięcia najwyższej skuteczności 
strategii politycznych na szczeblu UE, z 
uwzględnieniem nie tylko PKB 
poszczególnych państw, lecz również 
zdolności każdego państwa 
członkowskiego; wzywa Komisję do 
niezwłocznego ograniczenia ekspansji 
legislacyjnej oraz zaprzestania nakładania 
na siebie celów środowiskowych i 
energetycznych, czasami sprzecznych w 
swoich skutkach, oraz do 
zapoczątkowania procesu syntezy i 
racjonalizacji obecnych przepisów w celu 
wsparcia konkurencyjności i zatrudnienia 
w Europie, a wszystko to w ramach 
swojego programu sprawności i 
wydajności regulacyjnej (REFIT);

Or. fr

Poprawka 554
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie interakcji między celami 
w zakresie klimatu i energii w celu 
osiągnięcia najwyższej skuteczności 
polityk na szczeblu UE, z uwzględnieniem 
nie tylko PKB poszczególnych państw, ale
również zdolności każdego państwa 
członkowskiego;

13. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie interakcji między celami 
w zakresie klimatu i energii w celu 
osiągnięcia najwyższej skuteczności 
strategii politycznych na szczeblu UE, z 
uwzględnieniem nie tylko PKB 
poszczególnych państw, lecz również 
zdolności każdego państwa 
członkowskiego; przypomina, że 
usprawnienia w zakresie efektywności 
energetycznej w dziedzinach takich, jak 
budynki i transport, skutkują znaczącym 
obniżeniem emisji gazów cieplarnianych 
w sektorach nieobjętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji i mogą zatem 
ograniczać, w przypadku ogólnounijnego 
celu dotyczącego obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych, obciążenie związane z 
obniżaniem emisji wymaganym w ramach 
unijnego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji, a tym samym zmniejszać koszty 
dekarbonizacji w energochłonnych 
branżach przemysłu;

Or. en

Poprawka 555
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie interakcji między celami 
w zakresie klimatu i energii w celu 
osiągnięcia najwyższej skuteczności 
polityk na szczeblu UE, z uwzględnieniem 
nie tylko PKB poszczególnych państw, ale
również zdolności każdego państwa 
członkowskiego;

13. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie interakcji między celami 
w zakresie klimatu i energii w celu 
osiągnięcia najwyższej skuteczności 
strategii politycznych na szczeblu UE, z 
uwzględnieniem nie tylko PKB 
poszczególnych państw, lecz również 
potencjalnej zdolności każdego państwa 
członkowskiego;
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Or. en

Poprawka 556
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie interakcji między celami 
w zakresie klimatu i energii w celu 
osiągnięcia najwyższej skuteczności 
polityk na szczeblu UE, z uwzględnieniem 
nie tylko PKB poszczególnych państw, ale
również zdolności każdego państwa 
członkowskiego;

13. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie interakcji między celami 
w zakresie klimatu i energii w celu 
osiągnięcia najwyższej skuteczności 
strategii politycznych na szczeblu UE, z 
uwzględnieniem nie tylko PKB 
poszczególnych państw, lecz również 
potencjału każdego państwa 
członkowskiego;

Or. en

Poprawka 557
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie interakcji między celami 
w zakresie klimatu i energii w celu 
osiągnięcia najwyższej skuteczności 
polityk na szczeblu UE, z uwzględnieniem 
nie tylko PKB poszczególnych państw, ale
również zdolności każdego państwa 
członkowskiego;

13. zwraca się do Komisji o określenie i 
przeanalizowanie interakcji między celami 
w zakresie klimatu i energii w celu 
osiągnięcia najwyższej skuteczności 
strategii politycznych na szczeblu UE, z 
uwzględnieniem nie tylko PKB 
poszczególnych państw, lecz również 
zdolności każdego państwa 
członkowskiego;

Or. en



AM\1009740PL.doc 91/122 PE523.079v01-00

PL

Poprawka 558
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie interakcji między celami 
w zakresie klimatu i energii w celu 
osiągnięcia najwyższej skuteczności 
polityk na szczeblu UE, z uwzględnieniem 
nie tylko PKB poszczególnych państw, ale
również zdolności każdego państwa 
członkowskiego;

13. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie interakcji między celami 
w zakresie klimatu, energii odnawialnej i 
efektywności energetycznej w celu 
osiągnięcia najwyższej skuteczności 
strategii politycznych na szczeblu UE, z 
uwzględnieniem nie tylko PKB 
poszczególnych państw, lecz również 
potencjału każdego państwa 
członkowskiego w zakresie racjonalnego 
pod względem kosztów obniżenia emisji;

Or. en

Poprawka 559
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa państwa członkowskie do 
niezwłocznego wycofania szkodliwych dla 
środowiska naturalnego bezpośrednich i 
pośrednich dotacji na szczeblu Unii i na 
szczeblu państw członkowskich oraz do 
sporządzenia sprawozdania dotyczącego 
postępów czynionych w ramach 
krajowych programów reform; wzywa 
Komisję do ukierunkowania i 
monitorowania tego procesu, m.in. 
poprzez europejski semestr;

Or. en
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Poprawka 560
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zwraca uwagę, że dyskusja na temat 
celów na okres do 2030 r. powinna 
opierać się na solidnej analizie 
gospodarczej ich potencjalnych skutków z 
podziałem na kraje i sektory; zwraca się 
do Komisji o opublikowanie wszystkich 
dostępnych danych i analiz na ten temat w 
celu stwierdzenia, czy na państwa 
członkowskie zostały nałożone nierówne 
obciążenia;

Or. en

Poprawka 561
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że w celu zapewnienia 
koniecznej spójności strategii politycznych
w zakresie klimatu i energii wszelkie cele 
na okres do 2030 r., a także rozwój 
jednolitego europejskiego rynku energii 
elektrycznej, muszą dążyć do stworzenia 
optymalnego systemu zasilania energią.
Potrzebny jest mechanizm rynkowy, który 
przynosić będzie korzyści tym 
zdolnościom, które umożliwiają skuteczną 
integrację źródeł energii odnawialnej;

Or. en
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Poprawka 562
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zwraca się do Komisji o zwiększenie 
wydajności i efektywności pod względem 
kosztów podejścia opartego na trzech 
celach głównych poprzez skoordynowane i 
spójne strategie polityczne, które 
rzeczywiście czerpałyby korzyści z 
istniejących interakcji między tymi 
celami;

Or. en

Poprawka 563
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. w celu stworzenia równych 
warunków działania dla poszczególnych 
rodzajów wytwarzania energii wzywa 
państwa członkowskie i UE do 
natychmiastowego wycofania 
bezpośrednich i pośrednich dotacji na
paliwa kopalne i energię jądrową, które są 
szkodliwe dla środowiska naturalnego;

Or. en

Poprawka 564
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji 
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; w tym kontekście Komisja 
może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla państw 
członkowskich odpowiednie analizy źródeł 
energii odnawialnej i potencjału;

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; w tym kontekście Komisja 
może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla państw 
członkowskich odpowiednie analizy źródeł 
energii odnawialnej i potencjału, jak 
również chroniący interesy konsumentów 
europejskich i zainteresowanych stron;

Or. bg

Poprawka 565
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji 
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; w tym kontekście Komisja 
może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla państw 
członkowskich odpowiednie analizy źródeł 
energii odnawialnej i potencjału;

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji 
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; w tym kontekście Komisja 
może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla państw 
członkowskich odpowiednie analizy źródeł 
energii odnawialnej i potencjału oraz jako 
czynnik przyspieszający wdrażanie 
bardziej spójnego podejścia dotyczącego 
polityki w zakresie źródeł energii
odnawialnej;

Or. en
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Poprawka 566
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; w tym kontekście Komisja 
może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla państw 
członkowskich odpowiednie analizy źródeł 
energii odnawialnej i potencjału;

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu jednoczesnej 
optymalizacji wysiłków w zakresie badań, 
rozwoju i innowacji (na wzór ostatnio 
utworzonej francusko-niemieckiej 
Agendy) oraz skuteczności rozwoju źródeł 
energii odnawialnej; w tym kontekście 
Komisja może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla państw 
członkowskich odpowiednie analizy źródeł 
energii odnawialnej i potencjału;

Or. fr

Poprawka 567
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wierzy, że należy zachęcać państwa
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji 
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; w tym kontekście Komisja 
może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla państw 
członkowskich odpowiednie analizy źródeł 
energii odnawialnej i potencjału;

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji 
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; w tym kontekście Komisja 
może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla każdego 
państwa członkowskiego odpowiednie 
analizy źródeł energii odnawialnej i 
potencjału;

Or. en
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Poprawka 568
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji 
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; w tym kontekście Komisja 
może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla państw 
członkowskich odpowiednie analizy źródeł 
energii odnawialnej i potencjału;

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji 
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; ubolewa nad tym, że do tej 
pory nie zastosowano mechanizmów 
współpracy wprowadzonych dyrektywą 
2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych; w tym kontekście Komisja 
może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla państw 
członkowskich odpowiednie analizy źródeł 
energii odnawialnej i potencjału; 
odnotowuje ustalenia Komisji, według 
których lepsze wykorzystywanie 
istniejących możliwości współpracy 
mogłoby przynieść znaczne korzyści, takie 
jak pobudzenie handlu;

Or. en

Poprawka 569
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji 
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; w tym kontekście Komisja 

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji 
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; w tym celu należy w 
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może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla państw 
członkowskich odpowiednie analizy źródeł 
energii odnawialnej i potencjału;

większym stopniu korzystać z istniejących 
już mechanizmów współpracy na rzecz 
energii odnawialnych; podkreśla, że 
sformułowanie wiążącego dla całej UE 
celu na 2030 r. wyznaczającego udział 
energii odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii spowoduje większe 
zaangażowanie państw członkowskich UE 
w mechanizm współpracy w tym zakresie;
w tym kontekście Komisja może odegrać 
istotną rolę jako koordynator, 
zapewniający wsparcie finansowe i 
przygotowujący dla państw członkowskich 
odpowiednie analizy źródeł energii 
odnawialnej i potencjału; wskazuje, że 
pozytywną rolę mogłaby tu odegrać 
wymiana najlepszych praktyk między 
państwami członkowskimi UE;

Or. de

Poprawka 570
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji 
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; w tym kontekście Komisja 
może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla państw 
członkowskich odpowiednie analizy źródeł 
energii odnawialnej i potencjału;

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji 
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; w tym kontekście Komisja 
może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla państw 
członkowskich odpowiednie analizy źródeł 
energii odnawialnej i potencjału oraz 
podmiot w większym stopniu angażujący 
się w stałe wzajemne dostosowywanie 
systemów wsparcia;

Or. de
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Poprawka 571
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji 
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; w tym kontekście Komisja 
może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla państw 
członkowskich odpowiednie analizy źródeł 
energii odnawialnej i potencjału;

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji 
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; w tym kontekście Komisja 
może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla każdego z
państw członkowskich odpowiednie 
analizy źródeł energii odnawialnej i 
potencjału;

Or. en

Poprawka 572
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; w tym kontekście Komisja 
może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla państw 
członkowskich odpowiednie analizy źródeł 
energii odnawialnej i potencjału;

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu skuteczności rozwoju 
niekonwencjonalnych źródeł energii; w 
tym kontekście Komisja może odegrać 
istotną rolę jako koordynator, 
zapewniający wsparcie finansowe i 
przygotowując dla państw członkowskich 
odpowiednie analizy 
niekonwencjonalnych źródeł energii i 
potencjału;

Or. pl
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Poprawka 573
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji 
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; w tym kontekście Komisja 
może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla państw 
członkowskich odpowiednie analizy źródeł 
energii odnawialnej i potencjału;

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji 
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; podkreśla, że integracja 
regionalna ma do odegrania ogromną 
rolę w efektywnym pod względem kosztów 
rozmieszczeniu źródeł energii
odnawialnej; w tym kontekście Komisja 
może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla państw 
członkowskich odpowiednie analizy źródeł 
energii odnawialnej i ich trwałego 
potencjału;

Or. en

Poprawka 574
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji 
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej; w tym kontekście Komisja 
może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla państw 
członkowskich odpowiednie analizy źródeł 
energii odnawialnej i potencjału;

14. wierzy, że należy zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do usprawniania 
współpracy w celu optymalizacji 
skuteczności rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, zwłaszcza morskiej energii 
wiatrowej; w tym kontekście Komisja 
może odegrać istotną rolę jako 
koordynator, zapewniający wsparcie 
finansowe i przygotowujący dla państw 
członkowskich odpowiednie analizy źródeł 
energii odnawialnej i potencjału;
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Or. en

Poprawka 575
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zwraca uwagę, że Unia Europejska 
musi wywiązać się ze swojego 
zobowiązania w zakresie obniżenia emisji 
gazów cieplarnianych za sprawą strategii 
politycznych, które zapobiegać będą 
rozwojowi niekonwencjonalnych paliw 
kopalnych charakteryzujących się 
wysokim poziomem intensywności emisji, 
takich jak piaski bitumiczne;

Or. en

Poprawka 576
António Fernando Correia de Campos, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. przyznaje, że mimo trwającego 
procesu wdrażania projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie infrastruktury energetycznej 
transgraniczna przepustowość połączeń 
wzajemnych na poziomie niższym niż ten 
określony podczas posiedzenia Rady 
Europejskiej w Barcelonie w 2002 r. 
stanowi przeszkodę utrudniającą 
włączenie źródeł energii odnawialnej do 
wewnętrznego rynku energii oraz 
powoduje nieefektywne funkcjonowanie 
systemu energetycznego i wyższe ceny 
energii elektrycznej; uważa, że jednym z 
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kluczowych celów unijnej polityki 
energetycznej jest stymulowanie 
konkurencyjnych kosztów energii dla 
gospodarki i obywateli, oraz w związku z 
tym wzywa Komisję do określenia 
wiążących celów w zakresie minimalnej 
przepustowości transgranicznej oraz 
jasnego harmonogramu jej wdrożenia;

Or. en

Poprawka 577
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. odnotowuje znaczenie stymulowania 
lokalnych spółdzielni na rzecz energii 
odnawialnej oraz inicjatyw w zakresie 
zbiorowych zmian dostawców dla 
zwiększenia uczestnictwa obywateli i 
dostępności energii odnawialnej oraz dla 
generowania inwestycji finansowych;

Or. en

Poprawka 578
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, 
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 

skreślony
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cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

Or. en

Poprawka 579
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości rozwoju stałych źródeł 
energii odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

Or. bg

Poprawka 580
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać ciągłe
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stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

źródła energii odnawialnej, takie jak 
energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

Or. fr

Poprawka 581
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii, z 
uwzględnieniem ich wpływu na 
środowisko, aspektów związanych z 
zależnością od surowców i cyklu życia 
oraz, przede wszystkim, sposobu, w jaki 
można by wspierać stabilne źródła energii 
odnawialnej, takie jak energia wodna, 
biomasa lub energia geotermalna;

Or. en

Poprawka 582
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
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stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna; podkreśla, że zwiększone 
wykorzystanie energetyczne biomasy 
wymaga opracowania kryteriów 
zrównoważonego rozwoju dla biomasy 
stałej i gazowej;

Or. de

Poprawka 583
Martina Anderson, Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, zrównoważona 
biomasa lub energia geotermalna;

Or. en

Poprawka 584
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
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wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

wpływu na środowisko (np. wpływ farm 
wiatrowych na krajobraz, emisja hałasu 
lub demontaż paneli fotowoltaicznych), 
aspektów związanych z zależnością od 
surowców niezbędnych do zbudowania 
zaplecza technicznego dla źródeł energii
odnawialnej, które to surowce w Europie 
występują rzadko, i cyklu życia oraz, 
przede wszystkim, sposobu, w jaki można 
by wspierać stabilne źródła energii 
odnawialnej, takie jak energia wodna, 
biomasa lub energia geotermalna;

Or. en

Poprawka 585
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego i efektywnego pod 
względem kosztów rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, całkowitych 
kosztów systemowych, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna, przy jednoczesnym unikaniu 
długoterminowych dotacji, które 
powodują zakłócenia na rynku;

Or. en

Poprawka 586
Eija-Riitta Korhola
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego i efektywnego pod 
względem kosztów rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

Or. en

Poprawka 587
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego i efektywnego pod 
względem kosztów rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, całkowitych 
kosztów systemowych, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna, przy jednoczesnym unikaniu 
długoterminowych dotacji, które 
powodują zakłócenia na rynku;

Or. en
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Poprawka 588
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

15. podkreśla potrzebę stałego 
analizowania, w jaki sposób różne źródła
energii mogą osiągnąć zrównoważony 
rozwój, z uwzględnieniem ich wpływu na 
środowisko, aspektów związanych z 
zależnością od surowców i ich 
zasobooszczędnym wykorzystaniem, a 
także aspektów dotyczących cyklu życia;

Or. en

Poprawka 589
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego i racjonalnego pod 
względem kosztów rozwoju źródeł energii 
odnawialnej oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

Or. en
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Poprawka 590
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy dotyczącej tego, w jaki sposób 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, zwłaszcza instalacje 
szczytowo-pompowe, lub energia 
geotermalna, mogą uzupełnić elastyczne 
źródła odnawialne w celu optymalizacji 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii;

Or. en

Poprawka 591
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego i efektywnego pod 
względem kosztów rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, całkowitych
kosztów systemowych, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
dyspozycyjne źródła energii odnawialnej, 
takie jak energia wodna, biomasa lub 
energia geotermalna;
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Or. en

Poprawka 592
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców i 
cyklu życia oraz, przede wszystkim, 
sposobu, w jaki można by wspierać 
stabilne źródła energii odnawialnej, takie 
jak energia wodna, biomasa lub energia 
geotermalna;

15. wzywa Komisję do przedłożenia 
analizy możliwości osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju źródeł energii 
odnawialnej, z uwzględnieniem ich 
wpływu na środowisko, aspektów 
związanych z zależnością od surowców 
oraz ich ewentualnego niedoboru i 
aspektów dotyczących cyklu życia oraz, 
przede wszystkim, sposobu, w jaki można 
by wspierać stabilne źródła energii 
odnawialnej, takie jak energia wodna, 
biomasa lub energia geotermalna; w tym 
kontekście wzywa do podjęcia 
skoordynowanych działań wraz z innymi 
przodującymi w dziedzinie technologii 
krajami (USA i Japonia), aby 
odpowiedzieć na wyzwania, takie jak 
niedobór surowców, w tym metali ziem 
rzadkich, które negatywnie wpływają na
wdrażanie technologii w dziedzinie źródeł 
energii odnawialnej, magazynowania 
energii i zaawansowanych zastosowań 
energii;

Or. en

Poprawka 593
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla znaczenie włączenia 
kryteriów dotyczących pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów do oceny 
intensywności emisji wytworzonych z 
biomasy paliw; podkreśla, że unijne 
przepisy dotyczące biopaliw nie mogą 
mieć szkodliwego wpływu na produkcję 
żywności i różnorodność biologiczną;

Or. en

Poprawka 594
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla znaczenie sieci 
ciepłowniczych w wykorzystaniu 
stabilnych i dostępnych lokalnie źródeł 
energii odnawialnej, takich jak biomasa 
(drewno, pozostałości lub produkty 
uboczne przemysłu) i źródła geotermalne;

Or. fr

Poprawka 595
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do możliwie najbardziej 
kompleksowego włączenia agendy w 
dziedzinie oszczędnego gospodarowania 
zasobami do wszystkich innych polityk;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do możliwie najbardziej 
kompleksowego włączenia polityki 
przemysłowej i agend w dziedzinie 
oszczędnego gospodarowania zasobami do 
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wszystkich innych strategii politycznych;

Or. en

Poprawka 596
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do możliwie najbardziej 
kompleksowego włączenia agendy w 
dziedzinie oszczędnego gospodarowania 
zasobami do wszystkich innych polityk;

16. podkreśla istotna rolę oszczędnego 
gospodarowania zasobami dla osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie klimatu i 
energii; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do włączenia celów z 
zakresu oszczędnego gospodarowania 
zasobami do innych kluczowych obszarów 
polityki oraz do wymiany najlepszych 
praktyk;

Or. en

Poprawka 597
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do możliwie najbardziej 
kompleksowego włączenia agendy w 
dziedzinie oszczędnego gospodarowania 
zasobami do wszystkich innych polityk;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do możliwie najbardziej 
skutecznego włączenia agendy w 
dziedzinie oszczędnego gospodarowania 
zasobami do wszystkich innych strategii 
politycznych;

Or. en
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Poprawka 598
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do możliwie najbardziej 
kompleksowego włączenia agendy w 
dziedzinie oszczędnego gospodarowania 
zasobami do wszystkich innych polityk;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do możliwie najbardziej 
kompleksowego włączenia agendy w 
dziedzinie oszczędnego gospodarowania 
zasobami do wszystkich innych strategii 
politycznych oraz do stopniowego 
wycofywania dotacji, które prowadzą do 
nieefektywnego wykorzystania zasobów;

Or. en

Poprawka 599
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa producentów energii 
elektrycznej do zmniejszania nadmiernego 
użytkowania energii elektrycznej na 
potrzeby własne na terenie samych 
elektrowni, tj. podczas wytwarzania 
energii dla odbiorców zewnętrznych;

Or. pl

Poprawka 600
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do możliwie najbardziej 
kompleksowego włączenia kwestii 
konkurencyjności Europy w dziedzinie 
przemysłu do wszystkich innych strategii 
politycznych;

Or. de

Poprawka 601
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. przypomina, że terminowa 
transpozycja i terminowe wdrożenie 
unijnych aktów ustawodawczych, 
zwłaszcza w sektorach środowiska i 
energii, jest obowiązkiem i koniecznością 
pozwalającą uniknąć fragmentacji rynku;

Or. en

Poprawka 602
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zwraca uwagę, że nie istnieją żadne 
obowiązkowe wymogi w zakresie 
zrównoważonego wykorzystania biomasy 
stałej i biogazu, co mogłoby prowadzić do 
nieefektywnego wykorzystania biomasy 
osłabiającego realizację celów w zakresie 
oszczędnego gospodarowania zasobami w 
Europie; wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosku dotyczącego obowiązkowych 
kryteriów dotyczących zrównoważoności, 
które rozwiążą problem nieścisłości
założenia, że wszystkie źródła biomasy są 
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neutralne pod względem emisji dwutlenku 
węgla, które to założenie prowadzić może 
do bardzo nieefektywnego 
wykorzystywania zasobów biomasy i 
negatywnego oddziaływania na atmosferę;

Or. en

Poprawka 603
Anne Delvaux

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. uznaje znaczenie szczebli 
regionalnych i lokalnych w dziedzinie 
zagadnień związanych z klimatem i 
energią; zaleca Komisji, aby wspierała 
szczeble lokalne i regionalne w państwach 
członkowskich oraz angażowała je, 
zwłaszcza poprzez ukierunkowane 
opracowywanie programów finansowania 
w dziedzinie klimatu i energii;

Or. en

Poprawka 604
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny ewolucji 
oszczędności energii w UE;

skreślony

(Niniejsza poprawka została przeniesiona 
do nowego ust. 6a.)

Or. en
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Poprawka 605
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny ewolucji 
oszczędności energii w UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 606
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny ewolucji 
oszczędności energii w UE;

17. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny ewolucji 
oszczędności energii w UE oraz postępów 
we wdrażaniu w państwach 
członkowskich strategii politycznych z 
zakresu zielonych zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 607
Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny ewolucji 

17. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny ewolucji 
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oszczędności energii w UE; oszczędności energii w UE; oraz zwraca 
się o umożliwienie zwiększenia unijnych 
zobowiązań w zakresie obniżenia emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z nowymi 
ustaleniami dotyczącymi unikania 
pojedynczego celu redukcji emisji do 
2030 r., który doprowadziłby do tego, że 
UE zaprzepaściłaby wszystkie znaczące 
korzyści gospodarcze, społeczne i 
środowiskowe, które przyniosą ambitne 
działania w dziedzinie efektywności 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 608
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny ewolucji 
oszczędności energii w UE;

17. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny ewolucji 
oszczędności energii w UE; nalega, aby 
Komisja w swoim mającym być niebawem 
opublikowanym komunikacie w sprawie 
pakietu klimatyczno-energetycznego do 
2030 r. nie skupiała się wyłącznie na 
podejściu obejmującym gazy cieplarniane, 
które nie uwzględnia efektywnego pod 
względem kosztów potencjału 
efektywności energetycznej oraz które nie 
jest w stanie usunąć pozagospodarczych 
barier utrudniających efektywność 
energetyczną; podkreśla, że pojedynczy cel 
redukcji emisji gazów cieplarnianych na 
okres do 2030 r. nie umożliwi UE 
skorzystania ze znaczących korzyści 
gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych, które przyniosą ambitne 
działania w dziedzinie efektywności 
energetycznej i źródeł energii
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odnawialnej;

Or. en

Poprawka 609
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny ewolucji 
oszczędności energii w UE;

17. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny ewolucji 
efektywności energetycznej w UE;

Or. en

Poprawka 610
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny ewolucji 
oszczędności energii w UE;

17. zwraca się do Komisji o terminowe
przeprowadzenie oceny ewolucji 
oszczędności energii w UE w odniesieniu 
do wdrożenia dyrektywy 2012/27/UE w 
sprawie efektywności energetycznej.

Or. en

Poprawka 611
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny ewolucji 
oszczędności energii w UE;

17. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny ewolucji 
oszczędności energii w UE w związku z 
wdrożeniem dyrektywy 2012/27/UE w 
sprawie efektywności energetycznej;

Or. es

Poprawka 612
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie studium porównawczego 
zawierającego analizę i ocenę postępów 
poczynionych przez Unię Europejską w 
dziedzinie efektywności energetycznej w 
porównaniu z innymi kontynentami i 
głównymi konkurentami; w powyższym 
studium należy także zbadać oraz zgłębić 
cele i podejścia ustalone przez inne 
kraje/kontynenty; 

Or. en

Poprawka 613
Bas Eickhout, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zauważa, że opublikowane w 2013 r. 
orientacyjne cele krajowe w zakresie 
efektywności na podstawie przyjętej w 
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2012 r. unijnej dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej (EED) 
wyraźnie wskazują, że cele te nie sumują 
się do ustalonego na szczeblu unijnym 
ambitnego poziomu wynoszącego 20%; 
nalega, aby Komisja nie zwlekała dłużej z 
propozycją nowej polityki i środków, w 
tym wiążącego celu w zakresie 
efektywności energetycznej na okres do 
2020 r. oraz aby w celu zapewnienia 
spójności między celami włączyła wiążący 
cel w zakresie efektywności energetycznej 
do mającego być niebawem 
opublikowanym komunikatu Komisji w 
sprawie okresu do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 614
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zwraca uwagę, że obecne ramy 
polityki UE w zakresie klimatu i energii 
nie odzwierciedlają różnic w zużyciu 
energii między miastami a 
nieprzyłączonymi do sieci obszarami 
wiejskimi; zauważa, że niektóre wyzwania 
w dziedzinie energii są bardziej palące w 
obszarach wiejskich (niska efektywność 
energetyczna, przystępność cenowa 
energii, wysoki poziom śladu węglowego 
stałych i płynnych paliw grzewczych);

Or. en

Poprawka 615
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies
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Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla znaczenie lokalnych i 
regionalnych inicjatyw w dziedzinie 
klimatu i energii, ponieważ mogą one w 
znaczący sposób przyczynić się do sukcesu 
krajowych wysiłków na rzecz łagodzenia 
zmiany klimatu oraz do dalszego rozwoju 
zdecentralizowanego wytwarzania energii; 
zachęca Komisję i państwa członkowskie 
do usunięcia wszelkich przeszkód, które 
utrudniają władzom lokalnym i 
regionalnym realizację unijnych celów w 
zakresie klimatu i energii oraz do 
zapewnienia tego, że uruchomione zostały 
odpowiednie ramy finansowe;

Or. en

Poprawka 616
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
pozostałego potencjału źródeł energii 
odnawialnej w zakresie ogrzewania i 
chłodzenia, a także do przyjrzenia się 
synergiom między zwiększonym 
wykorzystaniem energii odnawialnej a 
wdrożeniem dyrektyw w sprawie 
efektywności energetycznej i w sprawie 
budynków;

Or. en
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Poprawka 617
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do sporządzenia 
strategii energetycznej dla obszarów 
wiejskich jako części ram polityki w 
zakresie klimatu i energii do 2030 r. w 
celu przeanalizowania niektórych 
szczególnych problemów, z którymi 
borykają się konsumenci niepodłączeni do 
sieci energetycznej oraz w celu 
sformułowania szeregu zaleceń w zakresie 
polityki dla państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 618
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do oceny niewykorzystanego 
potencjału źródeł energii odnawialnej w 
sektorze grzewczym i chłodniczym oraz 
wzajemnych zależności między 
zwiększonym wykorzystaniem energii 
odnawialnej z jednej strony a wdrażaniem 
dyrektyw w sprawie efektywności 
energetycznej i w sprawie budynków z 
drugiej strony, a także na możliwości z 
nimi związane;

Or. en
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Poprawka 619
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa Komisję Europejską do 
sporządzenia, jako części ram polityki w 
zakresie klimatu i energii do 2030 r., 
strategii energetycznej dla obszarów 
wiejskich w celu oceny niektórych 
szczególnych problemów, z którymi 
borykają się konsumenci niepodłączeni do 
sieci energetycznej oraz w celu 
sformułowania zestawu zaleceń dla 
państw członkowskich;

Or. en


