
AM\865781PL.doc PE462.703v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2011/2012(INI)

2.5.2011

POPRAWKI
121 - 241

Projekt sprawozdania
Bas Eickhout
(PE460.597v01-00)

w sprawie analizy możliwości zwiększenia celu 20-procentowej redukcji emisji
gazów cieplarnianych oraz oceny ryzyka ucieczki emisji
(COM(2010)265 – 2011/2012(INI))



PE462.703v02-00 2/63 AM\865781PL.doc

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\865781PL.doc 3/63 PE462.703v02-00

PL

Poprawka 121
Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że zgodnie z czwartym 
sprawozdaniem oceniającym IPCC i 
celem UE, jakim jest odgrywanie 
przewodniej roli w dziedzinie klimatu, 
Unia powinna obniżyć poziom emisji o 
40%;

Or. sv

Poprawka 122
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie stwierdza, że całkowita 
emisja dwutlenku węgla ma decydujące 
znaczenie dla systemu klimatycznego; 
zwraca uwagę, że nawet ustanawiając cel 
30%-owej redukcji w 2020 r., 55% w 2030 
r., 75% w 2040 r. i 90% w 2050 r., UE 
nadal będzie dwukrotnie przekraczać limit 
emisji dwutlenku węgla na osobę ustalony 
dla celu 2°C i że opóźnianie redukcji 
znacznie zwiększy całkowitą ilość emisji;

skreślony

Or. it
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Poprawka 123
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie stwierdza, że całkowita 
emisja dwutlenku węgla ma decydujące 
znaczenie dla systemu klimatycznego; 
zwraca uwagę, że nawet ustanawiając cel 
30%-owej redukcji w 2020 r., 55% w 2030 
r., 75% w 2040 r. i 90% w 2050 r., UE 
nadal będzie dwukrotnie przekraczać limit 
emisji dwutlenku węgla na osobę ustalony 
dla celu 2°C i że opóźnianie redukcji 
znacznie zwiększy całkowitą ilość emisji;

skreślony

Or. en

Poprawka 124
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie stwierdza, że całkowita emisja 
dwutlenku węgla ma decydujące znaczenie 
dla systemu klimatycznego; zwraca uwagę, 
że nawet ustanawiając cel 30%-owej 
redukcji w 2020 r., 55% w 2030 r., 75% w 
2040 r. i 90% w 2050 r., UE nadal będzie 
dwukrotnie przekraczać limit emisji 
dwutlenku węgla na osobę ustalony dla 
celu 2°C i że opóźnianie redukcji znacznie 
zwiększy całkowitą ilość emisji;

6. ponownie stwierdza, że całkowita emisja 
dwutlenku węgla ma decydujące znaczenie 
dla systemu klimatycznego; zwraca uwagę, 
że nawet realizując cele do 2050 r., UE 
nadal będzie dwukrotnie przekraczać limit 
emisji dwutlenku węgla na osobę ustalony 
dla celu 2°C i że opóźnianie redukcji 
znacznie zwiększy całkowitą ilość emisji;

Or. en
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Poprawka 125
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu, Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie stwierdza, że całkowita emisja 
dwutlenku węgla ma decydujące znaczenie 
dla systemu klimatycznego; zwraca uwagę, 
że nawet ustanawiając cel 30%-owej
redukcji w 2020 r., 55% w 2030 r., 75% w 
2040 r. i 90% w 2050 r., UE nadal będzie 
dwukrotnie przekraczać limit emisji 
dwutlenku węgla na osobę ustalony dla 
celu 2°C i że opóźnianie redukcji znacznie 
zwiększy całkowitą ilość emisji;

6. ponownie stwierdza, że całkowita emisja 
dwutlenku węgla ma decydujące znaczenie 
dla systemu klimatycznego; zwraca uwagę, 
że nawet ustanawiając cel 30-procentowej
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
2020 r., 55% w 2030 r., 75% w 2040 r. i 
90% w 2050 r. w porównaniu z poziomami 
emisji tych gazów z roku 1990, UE nadal 
będzie dwukrotnie przekraczać limit emisji 
dwutlenku węgla na osobę ustalony dla 
celu 2°C i że opóźnianie redukcji znacznie 
zwiększy całkowitą ilość emisji;

Or. ro

Poprawka 126
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Sergio Berlato, Paolo Bartolozzi

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie stwierdza, że całkowita emisja 
dwutlenku węgla ma decydujące znaczenie 
dla systemu klimatycznego; zwraca uwagę, 
że nawet ustanawiając cel 30%-owej
redukcji w 2020 r., 55% w 2030 r., 75% w 
2040 r. i 90% w 2050 r., UE nadal będzie 
dwukrotnie przekraczać limit emisji 
dwutlenku węgla na osobę ustalony dla 
celu 2°C i że opóźnianie redukcji znacznie 
zwiększy całkowitą ilość emisji;

6. ponownie stwierdza, że całkowita emisja 
dwutlenku węgla ma decydujące znaczenie 
dla systemu klimatycznego; zwraca uwagę, 
że nawet ustanawiając cel 30-procentowej
redukcji w 2020 r., 55% w 2030 r., 75% w 
2040 r. i 90% w 2050 r., UE nadal będzie 
dwukrotnie przekraczać limit emisji 
dwutlenku węgla na osobę ustalony na 
szczeblu globalnym; jednak udział UE na 
osobę należy rozważyć w odniesieniu do 
udziałów na osobę w kontekście 
globalnym;

Or. en
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Poprawka 127
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie stwierdza, że całkowita emisja 
dwutlenku węgla ma decydujące znaczenie 
dla systemu klimatycznego; zwraca uwagę, 
że nawet ustanawiając cel 30%-owej
redukcji w 2020 r., 55% w 2030 r., 75% w 
2040 r. i 90% w 2050 r., UE nadal będzie 
dwukrotnie przekraczać limit emisji 
dwutlenku węgla na osobę ustalony dla 
celu 2°C i że opóźnianie redukcji znacznie 
zwiększy całkowitą ilość emisji;

6. ponownie stwierdza, że całkowita emisja 
dwutlenku węgla ma decydujące znaczenie 
dla systemu klimatycznego; zwraca uwagę, 
że nawet jeśli wspólnota międzynarodowa 
wyrazi zgodę na ustanowienie celów 30-
procentowej redukcji w 2020 r., 55% w 
2030 r., 75% w 2040 r. i 90% w 2050 r., i 
cele te zostaną osiągnięte, UE nadal będzie 
dwukrotnie przekraczać limit emisji 
dwutlenku węgla na osobę ustalony dla 
celu 2°C i że opóźnianie redukcji znacznie 
zwiększy całkowitą ilość emisji;

Or. de

Poprawka 128
Elena Oana Antonescu

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie stwierdza, że całkowita emisja 
dwutlenku węgla ma decydujące znaczenie 
dla systemu klimatycznego; zwraca uwagę, 
że nawet ustanawiając cel 30%-owej
redukcji w 2020 r., 55% w 2030 r., 75% w 
2040 r. i 90% w 2050 r., UE nadal będzie 
dwukrotnie przekraczać limit emisji 
dwutlenku węgla na osobę ustalony dla 
celu 2°C i że opóźnianie redukcji znacznie 
zwiększy całkowitą ilość emisji;

6. ponownie stwierdza, że całkowita emisja 
dwutlenku węgla ma decydujące znaczenie 
dla systemu klimatycznego; zwraca uwagę, 
że nawet ustanawiając cel 30-procentowej
redukcji w 2020 r., 55% w 2030 r., 75% w 
2040 r. i 90% w 2050 r., UE nadal będzie 
dwukrotnie przekraczać limit emisji gazów 
cieplarnianych na osobę ustalony dla celu 
2°C i że opóźnianie redukcji znacznie 
zwiększy całkowitą ilość emisji;

Or. en
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Poprawka 129
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini, 
Martin Callanan, Karl-Heinz Florenz, Theodoros Skylakakis, Miroslav Ouzký

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina, że UE, która generuje 
nieco ponad 10% emisji światowych, nie 
będzie w stanie sama rozwiązać problemu 
zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 130
Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. odnotowuje, że koszt wariantu 
niepodejmowania działań na obecnym 
etapie jest większy niż dodatkowe 11 
miliardów euro wymagane do przejścia na 
cel 30% redukcji emisji gazów 
cieplarnianych do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 131
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 7 
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Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że odkładanie działań na 
rzecz walki ze zmianą klimatu 
spowodowałoby wyższe koszty osiągnięcia 
celu ustalonego na 2050 r. ze względu na 
nietrafione inwestycje kapitałowe w 
sektory wysokoemisyjne i wolniejszy 
proces przyswajania technologii;

skreślony

Or. it

Poprawka 132
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz, Salvatore Tatarella, Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że odkładanie działań na 
rzecz walki ze zmianą klimatu 
spowodowałoby wyższe koszty osiągnięcia 
celu ustalonego na 2050 r. ze względu na 
nietrafione inwestycje kapitałowe w 
sektory wysokoemisyjne i wolniejszy 
proces przyswajania technologii;

7. podkreśla, że odkładanie globalnych i 
europejskich działań na rzecz walki ze 
zmianą klimatu spowodowałoby wyższe 
koszty osiągnięcia celu ustalonego na 2050 
r. ze względu na nietrafione inwestycje 
kapitałowe w sektory wysokoemisyjne i 
wolniejszy proces przyswajania 
technologii; 

Or. en

Poprawka 133
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że odkładanie działań na 
rzecz walki ze zmianą klimatu 
spowodowałoby wyższe koszty osiągnięcia 

7. podkreśla, że odkładanie działań na
szczeblu międzynarodowym na rzecz walki 
ze zmianą klimatu spowodowałoby wyższe 
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celu ustalonego na 2050 r. ze względu na 
nietrafione inwestycje kapitałowe w 
sektory wysokoemisyjne i wolniejszy 
proces przyswajania technologii;

koszty osiągnięcia celu ustalonego na 2050 
r. ze względu na nietrafione inwestycje 
kapitałowe w sektory wysokoemisyjne i 
wolniejszy proces przyswajania 
technologii; 

Or. fr

Poprawka 134
Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że odkładanie działań na 
rzecz walki ze zmianą klimatu 
spowodowałoby wyższe koszty osiągnięcia 
celu ustalonego na 2050 r. ze względu na 
nietrafione inwestycje kapitałowe w 
sektory wysokoemisyjne i wolniejszy 
proces przyswajania technologii;

7. podkreśla, że odkładanie działań na 
rzecz walki ze zmianą klimatu nie tylko 
spowodowałoby wyższe koszty osiągnięcia 
celu ustalonego na 2050 r. ze względu na 
nietrafione inwestycje kapitałowe w 
sektory wysokoemisyjne i wolniejszy 
proces przyswajania technologii, lecz także 
utratę wiodącej innowacyjnej roli UE w 
dziedzinie badań, tworzenia miejsc pracy i 
przewodnictwa w zakresie bardziej 
ekologicznej zrównoważonej gospodarki; 

Or. en

Poprawka 135
Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że odkładanie działań na 
rzecz walki ze zmianą klimatu 
spowodowałoby wyższe koszty osiągnięcia 
celu ustalonego na 2050 r. ze względu na 
nietrafione inwestycje kapitałowe w 
sektory wysokoemisyjne i wolniejszy 

7. podkreśla, że odkładanie działań na 
rzecz walki ze zmianą klimatu 
spowodowałoby wyższe koszty osiągnięcia 
celu ustalonego na 2050 r. ze względu na 
nietrafione inwestycje kapitałowe w 
sektory wysokoemisyjne, wolniejszy 
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proces przyswajania technologii; proces przyswajania technologii oraz 
utratę konkurencyjności UE na 
światowym rynku czystej energii, który 
według prognoz ma być wart 10 bilionów 
euro; 

Or. en

Poprawka 136
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że odkładanie działań na 
rzecz walki ze zmianą klimatu 
spowodowałoby wyższe koszty osiągnięcia
celu ustalonego na 2050 r. ze względu na 
nietrafione inwestycje kapitałowe w 
sektory wysokoemisyjne i wolniejszy 
proces przyswajania technologii;

7. podkreśla, że odkładanie działań na 
rzecz walki ze zmianą klimatu 
spowodowałoby wyższe koszty osiągnięcia 
celu ustalonego na 2050 r. ze względu na 
nietrafione inwestycje kapitałowe w 
sektory wysokoemisyjne i wolniejszy 
proces przyswajania technologii, jak 
zapisała to Komisja w planie działania 
dotyczącym przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050 r.; 

Or. en

Poprawka 137
Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. odnotowuje, że musimy uwzględnić 
różną ocenę ekonomiczną w różnych 
państwach członkowskich i sektorach; 
uznaje, że zbyt duże przyśpieszenie 
redukcji emisji doprowadziłoby do 
zablokowania bardziej efektywnych, lecz 
wciąż wykorzystujących węgiel 



AM\865781PL.doc 11/63 PE462.703v02-00

PL

technologii;

Or. en

Poprawka 138
Peter Liese, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca uwagę, że w 2009 r. poziom 
emisji w Unii Europejskiej był o 17,3% 
niższy w stosunku do poziomu z 1990 r., 
co oznacza, że cel zwiększenia redukcji 
emisji do 20% nie jest wystarczającym 
impulsem dla podmiotów, aby inwestować 
w technologie nisko- i zeroemisyjne;

Or. de

Poprawka 139
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. przypomina, że w sprawozdaniu
Sterna wykazano, że najbardziej opłacalne 
jest przeprowadzenie większości redukcji 
emisji na początku okresu zobowiązania;

Or. sv
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Poprawka 140
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że zgodnie z analizą 
Komisji nadwyżka uprawnień w ETS 
będzie odpowiadać około 2,4 miliardom 
zdeponowanych uprawnień i 
niewykorzystanych międzynarodowych 
kredytów w 2020 r.

skreślony

Or. it

Poprawka 141
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz, Salvatore Tatarella

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że zgodnie z analizą 
Komisji nadwyżka uprawnień w ETS 
będzie odpowiadać około 2,4 miliardom 
zdeponowanych uprawnień i 
niewykorzystanych międzynarodowych 
kredytów w 2020 r.;

8. zwraca uwagę, że zgodnie z analizą 
Komisji z 2010 r. nadwyżka uprawnień w 
ETS mogłaby wynosić do 2,4 miliarda 
uprawnień; 

Or. en

Poprawka 142
Salvatore Tatarella

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że zgodnie z analizą 
Komisji nadwyżka uprawnień w ETS 

8. zwraca uwagę, że zgodnie z analizą 
Komisji nadwyżka uprawnień w ETS 
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będzie odpowiadać około 2,4 miliardom 
zdeponowanych uprawnień i 
niewykorzystanych międzynarodowych 
kredytów w 2020 r.; 

głównie ze względu na kryzys gospodarczy 
mogłaby odpowiadać około 2,4 miliardom 
zdeponowanych uprawnień i 
niewykorzystanych międzynarodowych 
kredytów w 2020 r.; 

Or. en

Poprawka 143
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że zgodnie z analizą 
Komisji nadwyżka uprawnień w ETS 
będzie odpowiadać około 2,4 miliardom 
zdeponowanych uprawnień i 
niewykorzystanych międzynarodowych 
kredytów w 2020 r.;

8. zwraca uwagę, że zgodnie z analizą 
Komisji nadwyżka uprawnień w ETS, 
głównie ze względu na kryzys 
gospodarczy, będzie odpowiadać około 2,4 
miliardom zdeponowanych uprawnień i 
niewykorzystanych międzynarodowych 
kredytów w 2020 r.;

Or. en

Poprawka 144
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że zgodnie z analizą 
Komisji nadwyżka uprawnień w ETS 
będzie odpowiadać około 2,4 miliardom 
zdeponowanych uprawnień i 
niewykorzystanych międzynarodowych 
kredytów w 2020 r.;

8. zwraca uwagę, że zgodnie z analizą 
Komisji nadwyżka uprawnień w ETS 
będzie odpowiadać około 2,4 miliardom 
zdeponowanych uprawnień i 
niewykorzystanych międzynarodowych 
kredytów w 2020 r.; zwraca uwagę, że 
przepis zezwalający na zdeponowanie 
uprawnień umożliwił utrzymanie cen 
emisji dwutlenku węgla; ponadto uważa, 
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że stałe przepisy dotyczące europejskiego 
rynku handlu uprawnieniami do emisji są 
istotne z punktu widzenia wspierania 
inwestycji oraz że inicjatywa Komisji na 
rzecz bezpiecznego dostępu do rejestru i 
usprawnienia regulacji rynku byłaby mile 
widziana;

Or. fr

Poprawka 145
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wyraża zaniepokojenie, iż obecny brak 
ambicji mógłby doprowadzić do niskich 
poziomów inwestycji oraz relatywnej 
stagnacji gospodarek europejskich w 
porównaniu z gospodarkami azjatyckimi;

Or. en

Poprawka 146
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyznaje, że inwestycje w ekologiczne 
technologie zależą głównie od sygnału 
cenowego z rynku uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla i tym samym dochodzi 
do wniosku, że zgodnie z celem 20 %-owej 
redukcji ETS będzie miał bardzo 
ograniczoną rolę w zakresie 
wprowadzania redukcji i niskoemisyjnych 
technologii w sektorach, które obejmuje;

skreślony
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Or. it

Poprawka 147
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Holger Krahmer, Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyznaje, że inwestycje w ekologiczne 
technologie zależą głównie od sygnału 
cenowego z rynku uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla i tym samym dochodzi do 
wniosku, że zgodnie z celem 20 %-owej
redukcji ETS będzie miał bardzo 
ograniczoną rolę w zakresie
wprowadzania redukcji i niskoemisyjnych 
technologii w sektorach, które obejmuje;

9. przyznaje, że inwestycje w ekologiczne 
technologie zależą głównie od sygnału 
cenowego z rynku uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla i dochodzi do wniosku, 
że nie da się jeszcze z pewnością 
przewidzieć zakresu, w którym ETS 
poprzez cel 20-procentowej redukcji będzie 
przyczyniał się do wprowadzania redukcji i 
niskoemisyjnych technologii w sektorach, 
które obejmuje, ze względu na znaczną 
rozpiętość cenową dwutlenku węgla;

Or. de

Poprawka 148
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyznaje, że inwestycje w ekologiczne 
technologie zależą głównie od sygnału 
cenowego z rynku uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla i tym samym dochodzi do 
wniosku, że zgodnie z celem 20 %-owej 
redukcji ETS będzie miał bardzo 
ograniczoną rolę w zakresie 
wprowadzania redukcji i niskoemisyjnych 
technologii w sektorach, które obejmuje; 

9. przyznaje, że inwestycje w ekologiczne 
technologie zależą między innymi od 
sygnału cenowego z rynku uprawnień do 
emisji dwutlenku węgla i z tego powodu 
niska cena uprawnień emisji do 
dwutlenku węgla ma mniejszą rolę w 
zakresie wprowadzania redukcji i 
niskoemisyjnych technologii w sektorach, 
które obejmuje; 

Or. en
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Poprawka 149
Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyznaje, że inwestycje w ekologiczne 
technologie zależą głównie od sygnału 
cenowego z rynku uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla i tym samym dochodzi do 
wniosku, że zgodnie z celem 20 %-owej 
redukcji ETS będzie miał bardzo 
ograniczoną rolę w zakresie 
wprowadzania redukcji i niskoemisyjnych 
technologii w sektorach, które obejmuje; 

9. przyznaje, że przejście na bardziej 
ekologiczne paliwa, a także prywatne 
inwestycje w ekologiczne technologie 
zależą nie tylko od sygnału cenowego z 
rynku uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla, na co wskazują niedawne 
doświadczenia w państwach trzecich, 
które nie posiadają mechanizmu 
rynkowego w zakresie handlu 
uprawnieniami do emisji; 

Or. en

Poprawka 150
Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyznaje, że inwestycje w ekologiczne 
technologie zależą głównie od sygnału 
cenowego z rynku uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla i tym samym dochodzi 
do wniosku, że zgodnie z celem 20 %-owej
redukcji ETS będzie miał bardzo 
ograniczoną rolę w zakresie wprowadzania 
redukcji i niskoemisyjnych technologii w 
sektorach, które obejmuje;

9. przyznaje, że inwestycje w ekologiczne 
technologie zależą nie tylko od sygnału 
cenowego z rynku uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla, lecz także od wdrażania 
spójnych strategii politycznych w 
dziedzinie środowiska mających na celu 
rozwój społecznej i bardziej ekologicznej 
gospodarki jako alternatywy dla spadku i 
kryzysu gospodarczego w kontekście 
tworzenia miejsc pracy; tym samym 
dochodzi do wniosku, że zgodnie z celem 
20-procentowej redukcji ETS będzie miał 
bardzo ograniczoną rolę w zakresie 
wprowadzania redukcji i niskoemisyjnych 
technologii w sektorach, które obejmuje, 
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ryzykując tym samym zablokowanie w 
najbliższych dziesięcioleciach technologii 
i infrastruktury intensywnie 
wykorzystujących węgiel; 

Or. en

Poprawka 151
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyznaje, że inwestycje w ekologiczne 
technologie zależą głównie od sygnału 
cenowego z rynku uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla i tym samym dochodzi 
do wniosku, że zgodnie z celem 20 %-owej
redukcji ETS będzie miał bardzo 
ograniczoną rolę w zakresie wprowadzania 
redukcji i niskoemisyjnych technologii w 
sektorach, które obejmuje;

9. przyznaje, że inwestycje w ekologiczne 
technologie zależą głównie od sygnału 
cenowego z rynku uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla i tym samym dochodzi 
do wniosku, że zgodnie z celem 20-
procentowej redukcji ETS będzie miał 
bardzo ograniczoną rolę w zakresie 
wprowadzania redukcji i niskoemisyjnych 
technologii w sektorach, które obejmuje; 
uważa, że przy braku znaczącego 
ograniczenia pułapów ETS niezbędne 
byłyby inne środki, takie jak normy emisji 
zarówno dla starych, jak i nowych 
zakładów spalania, tak aby stymulować 
rozwój technologiczny i zapobiegać 
ograniczaniu się do inwestycji 
wysokoemisyjnych;

Or. en

Poprawka 152
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyznaje, że inwestycje w ekologiczne 9. przyznaje, że inwestycje w ekologiczne 
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technologie zależą głównie od sygnału 
cenowego z rynku uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla i tym samym dochodzi 
do wniosku, że zgodnie z celem 20 %-owej
redukcji ETS będzie miał bardzo 
ograniczoną rolę w zakresie wprowadzania 
redukcji i niskoemisyjnych technologii w 
sektorach, które obejmuje;

technologie zależą głównie od sygnału 
cenowego z rynku uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla i tym samym dochodzi
do wniosku, że zgodnie z celem 20-
procentowej redukcji ETS będzie miał 
bardzo ograniczoną rolę w zakresie 
wprowadzania redukcji i niskoemisyjnych 
technologii w sektorach, które obejmuje, 
ryzykując tym samym ograniczenie się w 
nadchodzących dziesięcioleciach do 
infrastruktury i instalacji
wykorzystujących węgiel; 

Or. en

Poprawka 153
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. odnotowuje, że wsparcie ze strony 
Eurelectric, udzielane w imieniu 
europejskiego przemysłu energii 
elektrycznej unijnemu systemowi handlu 
uprawnieniami do emisji, to główny 
polityczny czynnik stymulujący 
rozpowszechnianie opłacalnych 
technologii niskoemisyjnych;

Or. en

Poprawka 154
Jo Leinen, Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zaznacza, że jeżeli UE będzie działała 
w oparciu o aktualne strategie polityczne, 
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w tym zobowiązanie do uzyskania do 
2020 r. udziału odnawialnych źródeł 
energii na poziomie 20% oraz 20% 
efektywności energetycznej, umożliwi jej 
to przekroczenie obecnego celu redukcji 
emisji na poziomie 20% i uzyskanie 
redukcji o 25% do 2020 r.; podkreśla, że 
wymagałoby to pełnego wdrożenia Planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii, w którym określa się środki 
niezbędne dla realizacji celu w zakresie 
efektywności energetycznej;.

Or. en

Poprawka 155
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że z powodu nadwyżki i 
niskiej ceny dwutlenku węgla sprzedaż 
uprawnień na aukcji nie doprowadzi do 
uruchomienia środków na inwestycje na 
rzecz klimatu w oczekiwanym wymiarze;

skreślony

Or. it

Poprawka 156
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że z powodu nadwyżki i 
niskiej ceny dwutlenku węgla sprzedaż 
uprawnień na aukcji nie doprowadzi do 
uruchomienia środków na inwestycje na 

skreślony
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rzecz klimatu w oczekiwanym wymiarze;

Or. en

Poprawka 157
Peter Liese, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że z powodu nadwyżki i 
niskiej ceny dwutlenku węgla sprzedaż 
uprawnień na aukcji nie doprowadzi do 
uruchomienia środków na inwestycje na 
rzecz klimatu w oczekiwanym wymiarze;

10. apeluje o uważne śledzenie rozwoju 
ceny dwutlenku węgla i ogólnie handlu 
uprawnieniami do emisji oraz 
kontrolowanie w toku ich rozwoju, czy 
sygnał cenowy na rzecz inwestycji oraz 
technologii nisko- i zeroemisyjnych jest 
dostateczny, a także, czy da się 
równocześnie w skuteczny sposób 
przeciwdziałać zagrożeniu ucieczki emisji;

Or. de

Poprawka 158
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz, Salvatore Tatarella

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że z powodu nadwyżki i
niskiej ceny dwutlenku węgla sprzedaż 
uprawnień na aukcji nie doprowadzi do 
uruchomienia środków na inwestycje na 
rzecz klimatu w oczekiwanym wymiarze;

10. zwraca uwagę, że z powodu niskiej 
ceny dwutlenku węgla sprzedaż uprawnień 
na aukcji nie mogłaby doprowadzić do 
uruchomienia środków na inwestycje na 
rzecz klimatu w oczekiwanym wymiarze;

Or. en
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Poprawka 159
Salvatore Tatarella

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że z powodu nadwyżki i 
niskiej ceny dwutlenku węgla sprzedaż 
uprawnień na aukcji nie doprowadzi do 
uruchomienia środków na inwestycje na 
rzecz klimatu w oczekiwanym wymiarze;

10. zwraca uwagę, że z powodu obecnej 
niskiej ceny dwutlenku węgla wynikającej 
z recesji sprzedaż uprawnień na aukcji nie 
mogłaby doprowadzić do uruchomienia 
środków na inwestycje na rzecz klimatu w 
oczekiwanym wymiarze;

Or. en

Poprawka 160
Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że z powodu nadwyżki i 
niskiej ceny dwutlenku węgla sprzedaż 
uprawnień na aukcji nie doprowadzi do 
uruchomienia środków na inwestycje na 
rzecz klimatu w oczekiwanym wymiarze;

10. zwraca uwagę, że z powodu nadwyżki i 
niskiej ceny dwutlenku węgla sprzedaż 
uprawnień na aukcji nie doprowadzi do 
uruchomienia środków na inwestycje na 
rzecz klimatu w oczekiwanym wymiarze, 
natomiast cele wewnętrzne w zakresie 
rozwoju efektywności energetycznej i 
oszczędności energii będą bardziej 
skuteczne w odniesieniu do stymulowania 
odpowiednich inwestycji;

Or. en

Poprawka 161
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 10 
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Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że z powodu nadwyżki i 
niskiej ceny dwutlenku węgla sprzedaż 
uprawnień na aukcji nie doprowadzi do 
uruchomienia środków na inwestycje na 
rzecz klimatu w oczekiwanym wymiarze;

10. zwraca uwagę, że z powodu nadwyżki i 
niskiej ceny dwutlenku węgla sprzedaż 
uprawnień na aukcji nie doprowadzi do 
uruchomienia środków na inwestycje na 
rzecz klimatu w oczekiwanym wymiarze; 
uważa, że państwa członkowskie powinny 
wspierać efektywne wykorzystanie 
dochodu z aukcji na etapie trzecim, tak 
aby promować badania i rozwój oraz 
innowacje w celu zredukowania emisji 
gazów cieplarnianych w perspektywie 
długoterminowej; jest głęboko 
przekonany, że skuteczna koordynacja 
pomiędzy państwami członkowskimi za 
pośrednictwem Komisji powinna 
umożliwić wykorzystanie większej części 
tego dochodu na realizowane wspólnie 
projekty wspólnotowe, tak aby stworzyć 
dla UE możliwości skutecznego 
konkurowania z polityką rywali w 
dziedzinie badań naukowych;

Or. fr

Poprawka 162
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uważa, że podwyższenie do 30% 
powinno być przeprowadzone jedynie 
poprzez zawarcie międzynarodowego 
porozumienia po ustaleniach z Kioto, 
które zawierałoby cele i zobowiązania ze 
strony wszystkich rozwiniętych państw 
świata;

Or. ro
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Poprawka 163
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu

Projekt rezolucji
Ustęp 10b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10b. zwraca się do Komisji o dokonanie 
przeglądu dyrektywy w sprawie EU ETS, 
która jest częścią składową pakietu 
legislacyjnego UE 2020 dotyczącego 
energii i zmiany klimatu, uzgodnionego w 
grudniu 2008 r., w celu zapewnienia, do 
roku 2020, redukcji o 30% emisji gazów 
cieplarnianych w stosunku do poziomu z 
roku 1990;

Or. ro

Poprawka 164
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uznaje, iż na szczeblu 
międzynarodowym poszczególne kraje nie 
przejawiały jeszcze preferencji w 
odniesieniu do podejścia bazującego na 
celach, lecz zamiast tego podejmują 
konkretne działania, inwestując w czyste 
technologie;

Or. en

(Przedsiębiorstwa europejskie wzywają instytucje UE, by zamiast w ramach dyskusji 
dotyczącej unijnej polityki klimatycznej i energetycznej koncentrować się na nowych 

liczbowych celach redukcji emisji, podjąć działania na rzecz wszechstronnej strategii dla 
Europy w sprawie niskich emisji w 2020 r. i po tej dacie, która zapewni stabilne otoczenie 

inwestycyjne dla przedsiębiorstw europejskich. Pragmatyczne sektorowe i oddolne podejście 
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do wyzwań w dziedzinie klimatu i energii, bazujące na technologii, które stosowane jest na 
przykład w Chinach, to podejście z którego UE mogłaby czerpać).

Poprawka 165
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uznaje, iż na szczeblu 
międzynarodowym poszczególne kraje nie 
przejawiały jeszcze preferencji w 
odniesieniu do podejścia bazującego na 
celach, lecz zamiast tego podejmują 
konkretne działania, inwestując w czyste 
technologie;

Or. en

Poprawka 166
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. odnotowuje, że zgodnie z prognozami 
dotyczącymi średniej ceny uprawnienia do 
emisji CO2 w trzecim okresie 
rozliczeniowym wyniesie ona około 28 
euro przy 36 euro w 2020 r., natomiast 
prognoza wynikająca z modelu 
przedstawionego w komunikacie Komisji z 
2010 r. to 16,50 euro;

Or. en
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Poprawka 167
Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa do wprowadzenia w ramach 
unijnego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji minimalnej ceny uprawnienia 
do emisji CO2, poniżej której nie mogłoby 
dochodzić do fluktuacji; odnotowuje, że 
taką najniższą cenę należy ustalić na 
odpowiednim poziomie, który stymulować 
będzie inwestycje w czyste technologie 
energetyczne;

Or. en

Poprawka 168
Dan Jørgensen, Jo Leinen, Linda McAvan, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. popiera pomysł wydzielenia w 
ramach unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji 1,4 miliarda 
przydziałów przed 2020 r. jako możliwego 
rozwiązania w kontekście utrzymania 
zachęt w ETS i zapewnienia poziomu 
rygorystyczności przewidzianego w 
momencie przeprowadzania procedury 
legislacyjnej; wzywa też do sprzedania na 
aukcji na szczeblu UE znaczącej liczby 
uprawnień, tak aby wesprzeć akcelerator 
technologii i sfinansować sprawiedliwy 
mechanizm przejścia dla europejskiej siły 
roboczej; wzywa Komisję do 
przedstawienia propozycji, w jaki sposób 
politykę tę można zrealizować w praktyce;

Or. en
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Poprawka 169
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Śródtytuł drugi 

Projekt rezolucji Poprawka

Możliwości zwiększenia celu 20 %-owej 
redukcji i odnośne instrumenty

skreślony

Or. it

Poprawka 170
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. przypomina, że zgodnie z analizą 
Komisji zwiększenie celu redukcji do 30 % 
przy wysiłkach krajowych na poziomie 
25% oznacza obecnie wzrost o 11 mld 
EUR w porównaniu z prognozami z 2008 
r. dotyczącymi bezwzględnych kosztów 
realizacji pakietu klimatyczno-
energetycznego w 2020 r.; odnotowuje 
ocenę Komisji, według której doprowadzi 
to do wzrostu ceny dwutlenku węgla w 
unijnym ETS do około 30 EUR za tonę, tj. 
w przybliżeniu do poziomu uznanego w 
2008 r. za niezbędny do osiągnięcia celu 
20 %-owej redukcji;

skreślony

Or. it
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Poprawka 171
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. przypomina, że zgodnie z analizą 
Komisji zwiększenie celu redukcji do 30%
przy wysiłkach krajowych na poziomie 
25% oznacza obecnie wzrost o 11 mld 
EUR w porównaniu z prognozami z 2008 
r. dotyczącymi bezwzględnych kosztów 
realizacji pakietu klimatyczno-
energetycznego w 2020 r.; odnotowuje 
ocenę Komisji, według której doprowadzi 
to do wzrostu ceny dwutlenku węgla w 
unijnym ETS do około 30 EUR za tonę, tj. 
w przybliżeniu do poziomu uznanego w 
2008 r. za niezbędny do osiągnięcia celu 
20 %-owej redukcji;

11. przypomina, że zgodnie z 
komunikatem Komisji dodatkowe koszty 
całkowite UE związane ze zwiększeniem z 
aktualnego poziomu 20% do 30% szacuje 
się na około 33 mld EUR w 2020 r.; 
odnotowuje ocenę Komisji, według której 
szacuje się, że aby uzyskać redukcję na 
poziomie 30%, cena dwutlenku węgla w 
unijnym ETS musiałaby wynosić około 30 
EUR za tonę;

Or. en

Poprawka 172
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, 
Sergio Berlato

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. przypomina, że zgodnie z analizą 
Komisji zwiększenie celu redukcji do 30%
przy wysiłkach krajowych na poziomie 
25% oznacza obecnie wzrost o 11 mld 
EUR w porównaniu z prognozami z 2008 
r. dotyczącymi bezwzględnych kosztów 
realizacji pakietu klimatyczno-
energetycznego w 2020 r.; odnotowuje 
ocenę Komisji, według której doprowadzi 
to do wzrostu ceny dwutlenku węgla w 
unijnym ETS do około 30 EUR za tonę, tj. 
w przybliżeniu do poziomu uznanego w 

11. przypomina, że w planie działania 
prowadzącym do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r. potwierdza się przyjęte w 
negocjacjach międzynarodowych 
zobowiązanie UE do przyjęcia celu 
redukcji na poziomie 30% do 2020 r., 
jeżeli warunki będą odpowiednie; 
przypomina, że zgodnie z analizą Komisji 
zwiększenie celu redukcji do 30% przy 
wysiłkach krajowych na poziomie 25% 
oznacza obecnie wzrost o 11 mld EUR w 



PE462.703v02-00 28/63 AM\865781PL.doc

PL

2008 r. za niezbędny do osiągnięcia celu 
20 %-owej redukcji;

porównaniu z prognozami z 2008 r. 
dotyczącymi bezwzględnych kosztów 
realizacji pakietu klimatyczno-
energetycznego w 2020 r.; 

Or. en

Poprawka 173
Eija-Riitta Korhola, Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. przypomina, że zgodnie z analizą 
Komisji zwiększenie celu redukcji do 30%
przy wysiłkach krajowych na poziomie 
25% oznacza obecnie wzrost o 11 mld 
EUR w porównaniu z prognozami z 2008 
r. dotyczącymi bezwzględnych kosztów 
realizacji pakietu klimatyczno-
energetycznego w 2020 r.; odnotowuje 
ocenę Komisji, według której doprowadzi 
to do wzrostu ceny dwutlenku węgla w 
unijnym ETS do około 30 EUR za tonę, tj. 
w przybliżeniu do poziomu uznanego w 
2008 r. za niezbędny do osiągnięcia celu 
20 %-owej redukcji;

11. przypomina, że zgodnie z analizą 
Komisji z 2010 r. zwiększenie celu 
redukcji do 30% przy wysiłkach krajowych 
na poziomie 25% oznacza obecnie wzrost 
o 11 mld EUR w porównaniu z 
prognozami z 2008 r. dotyczącymi 
bezwzględnych kosztów realizacji pakietu 
klimatyczno-energetycznego w 2020 r.; 

Or. en

Poprawka 174
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uważa, że ETS okazał się 
nieskutecznym narzędziem w zwiększaniu 
redukcji emisji, i zwraca się do Komisji 
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oraz państw członkowskich o dokonanie 
analizy i wprowadzenie nowych narzędzi, 
które zachęciłyby do rozwoju 
ekologicznych przedsięwzięć 
przemysłowych, wzrostu efektywności 
energetycznej i efektywnego 
wykorzystywania zasobów;

Or. ro

Poprawka 175
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że aby uzyskać redukcję 
emisji gazów cieplarnianych na poziomie 
30% do 2020 r., niezbędne są wysokie i 
stałe ceny uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla w celu stymulowania inwestycji w 
technologie niskoemisyjne;

Or. en

Poprawka 176
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uznaje, że kryzys gospodarczy obniżył 
zdolność gospodarki UE do inwestowania 
w technologie niskoemisyjne;

Or. en
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Poprawka 177
Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. odnotowuje, że uzyskanie do 2050 r. 
udziału odnawialnych źródeł energii na 
poziomie 92% oraz redukcji o 95% 
udziału energii związanej z emisją CO2 
będzie dodatkowo kosztowało UE tylko 1,8 
mld EUR w postaci inwestycji, jednak 
przez następne 40 lat przyniosłoby 
oszczędności w odniesieniu do kosztów 
paliw kopalnych w wysokości około 2,650 
mld EUR;

Or. en

Poprawka 178
Jo Leinen, Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że kompleksowy zestaw 
środków, takich jak zachęty dla 
dodatkowych inwestycji, ukierunkowana 
na wzrost polityka budżetowa oraz 
zamówienia publiczne, jest niezbędny w 
celu zagwarantowania, że wzrost 
gospodarczy i zmniejszenie bezrobocia 
oraz emisji gazów cieplarnianych będą 
wzajemnie się wzmacniać; wskazuje na 
dyrektywę Rady 2003/96/WE w sprawie 
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów 
ramowych dotyczących opodatkowania 
produktów energetycznych i energii 
elektrycznej, m.in. ze względu na aspekty 
dotyczące konkurencyjności i środowiska; 

Or. en
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Poprawka 179
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zwraca uwagę na wspólne 
oświadczenie dyrektorów generalnych 
wiodących w Europie przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej z lutego 2011 r., w 
którym apelują oni do UE o ustalenie 
wewnętrznego celu w zakresie redukcji 
emisji na poziomie 25%, a także na 
wspólne oświadczenie przedsiębiorstw z 
października 2010 r., w którym wzywa się 
do ustalenia celu redukcji emisji w 2020 r. 
na poziomie 30%; tym samym zgodnie z 
głównymi poglądami w przemyśle 
europejskim to teraz jest czas na działanie 
i wyjście poza 20% cel redukcji w 2020 r.;

Or. en

Poprawka 180
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 11b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11b. uważa, że aby zapewnić 
długoterminowe inwestycje w odnawialne 
źródła energii, UE powinna przyjąć 
ścieżkę obejmującą wiążące cele w 
zakresie odnawialnych źródeł energii po 
2020 r.; przypomina, że Europejskie 
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 
(ESEW) wzywało do ustanowienia celów 
w zakresie odnawialnych źródeł energii po 
2020 r.; wzywa Komisję do przedłożenia 
propozycji ustanowienia takich celów; 
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Or. en

Poprawka 181
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. popiera analizę Komisji, zgodnie z 
którą racjonalny pod względem kosztów 
podział dodatkowych wysiłków pomiędzy 
sektorami uczestniczącymi i 
nieuczestniczącymi w ETS pozostaje taki 
sam jak w pakiecie klimatycznym;

skreślony

Or. it

Poprawka 182
Peter Liese, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. popiera analizę Komisji, zgodnie z 
którą racjonalny pod względem kosztów 
podział dodatkowych wysiłków pomiędzy 
sektorami uczestniczącymi i 
nieuczestniczącymi w ETS pozostaje taki 
sam jak w pakiecie klimatycznym;

12. z zadowoleniem przyjmuje analizę 
Komisji, zgodnie z którą osiągnięcie 
poziomu 25-procentowej redukcji emisji w 
Europie będzie możliwe już przez samą 
realizację wyznaczonego celu zwiększenia 
efektywności energetycznej o 20%, tak 
więc z zastrzeżeniem rozwoju systemu 
handlu uprawnieniami do emisji 
dostosowanie ETS nie jest koniecznie;

Or. de
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Poprawka 183
Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. popiera analizę Komisji, zgodnie z 
którą racjonalny pod względem kosztów 
podział dodatkowych wysiłków pomiędzy 
sektorami uczestniczącymi i 
nieuczestniczącymi w ETS pozostaje taki 
sam jak w pakiecie klimatycznym;

12. popiera analizę Komisji, zgodnie z 
którą racjonalny pod względem kosztów 
podział dodatkowych wysiłków pomiędzy 
sektorami uczestniczącymi i 
nieuczestniczącymi w ETS pozostaje taki 
sam jak w pakiecie klimatycznym i dlatego 
wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia wysiłków w zakresie 
innowacyjnych inwestycji i wdrażania 
przepisów obowiązujących dyrektyw w 
sprawie oszczędności energii, aby 
osiągnąć bardziej ambitne cele;

Or. en

Poprawka 184
Eija-Riitta Korhola, Romana Jordan Cizelj, Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. popiera analizę Komisji, zgodnie z 
którą racjonalny pod względem kosztów 
podział dodatkowych wysiłków pomiędzy 
sektorami uczestniczącymi i 
nieuczestniczącymi w ETS pozostaje taki 
sam jak w pakiecie klimatycznym;

12. wzywa Komisję do regularnego 
przeprowadzania analiz oraz do 
zapewnienia racjonalnego pod względem 
kosztów podziału dodatkowych wysiłków 
pomiędzy sektorami uczestniczącymi i 
nieuczestniczącymi w ETS, takiego 
samego jak w pakiecie klimatycznym;

Or. en



PE462.703v02-00 34/63 AM\865781PL.doc

PL

Poprawka 185
Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. odnotowuje, że komunikat Komisji z 
maja 2010 r. już nie obowiązuje, ponieważ 
nie uwzględnia wydarzeń z ostatnich 
dwóch lat w państwach członkowskich 
oraz na szczeblu światowym;

Or. en

Poprawka 186
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. w pełni zgadza się z analizą Komisji, 
zgodnie z którą przyjęcie celu 30 %-owej 
redukcji przy efektywnym pod względem 
kosztów podziale wysiłków pomiędzy 
sektorami uczestniczącymi i 
nieuczestniczącymi w ETS, jak również 
przy krajowych wysiłkach redukcyjnych 
na poziomie 25% (reszta podlega 
kompensacji), odpowiadałoby obniżeniu 
pułapu emisji w ramach ETS o 1,4 
miliarda uprawnień;

skreślony

Or. en

Poprawka 187
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 13 
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Projekt rezolucji Poprawka

13. w pełni zgadza się z analizą Komisji, 
zgodnie z którą przyjęcie celu 30 %-owej 
redukcji przy efektywnym pod względem 
kosztów podziale wysiłków pomiędzy 
sektorami uczestniczącymi i 
nieuczestniczącymi w ETS, jak również 
przy krajowych wysiłkach redukcyjnych 
na poziomie 25% (reszta podlega 
kompensacji), odpowiadałoby obniżeniu 
pułapu emisji w ramach ETS o 1,4 
miliarda uprawnień;

skreślony

Or. it

Poprawka 188
Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. w pełni zgadza się z analizą Komisji, 
zgodnie z którą przyjęcie celu 30 %-owej
redukcji przy efektywnym pod względem 
kosztów podziale wysiłków pomiędzy 
sektorami uczestniczącymi i 
nieuczestniczącymi w ETS, jak również 
przy krajowych wysiłkach redukcyjnych 
na poziomie 25% (reszta podlega 
kompensacji), odpowiadałoby obniżeniu 
pułapu emisji w ramach ETS o 1,4 miliarda 
uprawnień;

13. w pełni zgadza się z analizą Komisji, 
zgodnie z którą przyjęcie wewnętrznego 
celu 30-procentowej redukcji przy podziale 
wysiłków pomiędzy sektorami 
uczestniczącymi i nieuczestniczącymi w 
ETS odpowiadałoby obniżeniu pułapu 
emisji w ramach ETS o ponad 1,4 miliarda 
uprawnień;

Or. en
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Poprawka 189
Elena Oana Antonescu

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. w pełni zgadza się z analizą Komisji, 
zgodnie z którą przyjęcie celu 30 %-owej
redukcji przy efektywnym pod względem 
kosztów podziale wysiłków pomiędzy 
sektorami uczestniczącymi i 
nieuczestniczącymi w ETS, jak również 
przy krajowych wysiłkach redukcyjnych na 
poziomie 25% (reszta podlega 
kompensacji), odpowiadałoby obniżeniu 
pułapu emisji w ramach ETS o 1,4 
miliarda uprawnień;

13. w pełni zgadza się z analizą Komisji, 
zgodnie z którą przyjęcie celu 30-
procentowej redukcji przy efektywnym 
pod względem kosztów podziale wysiłków 
pomiędzy sektorami uczestniczącymi i 
nieuczestniczącymi w ETS, jak również 
przy krajowych wysiłkach redukcyjnych na 
poziomie 25% (reszta podlega 
kompensacji);

Or. en

Poprawka 190
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na możliwość 
wprowadzenia zmiany w ETS, likwidując 
uprawnienia przeznaczone do sprzedaży 
na aukcji; uważa jednak, że wszystkie 
sektory powinny mieć w tym swój udział;

skreślony

Or. it

Poprawka 191
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Projekt rezolucji
Ustęp 14 
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Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na możliwość 
wprowadzenia zmiany w ETS, likwidując 
uprawnienia przeznaczone do sprzedaży 
na aukcji; uważa jednak, że wszystkie 
sektory powinny mieć w tym swój udział;

skreślony

Or. en

Poprawka 192
Salvatore Tatarella

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na możliwość 
wprowadzenia zmiany w ETS, likwidując 
uprawnienia przeznaczone do sprzedaży na 
aukcji; uważa jednak, że wszystkie sektory 
powinny mieć w tym swój udział; 

14. zwraca uwagę na możliwość 
wprowadzenia zmiany w ETS, likwidując 
uprawnienia przeznaczone do sprzedaży na 
aukcji po tym, jak cel na 2020 r. został już 
ustalony w wyniku szerokiego 
kompromisu politycznego zawartego w 
zmienionej dyrektywie w sprawie ETS, co 
podważa wiarygodność i przewidywalność 
ram prawnych, mających kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia 
długoterminowych inwestycji w 
technologie niskoemisyjne; odnotowuje 
też, że opcja taka wymagałaby zmiany w 
procedurze współdecyzji dyrektywy o 
handlu emisjami (dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 2003 r. ustanawiającej 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie, 
zmienionej dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 
2003/87/WE), tak aby usprawnić i 
rozszerzyć system handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie;
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Or. en

Poprawka 193
Eija-Riitta Korhola, Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na możliwość 
wprowadzenia zmiany w ETS, likwidując 
uprawnienia przeznaczone do sprzedaży na 
aukcji; uważa jednak, że wszystkie sektory 
powinny mieć w tym swój udział; 

14. zwraca uwagę na możliwość 
wprowadzenia zmiany w ETS, likwidując 
uprawnienia przeznaczone do sprzedaży na 
aukcji; podkreśla jednak, że stabilny i 
przewidywalny unijny system handlu 
uprawnieniami do emisji ma zasadnicze 
znaczenie dla decyzji inwestycyjnych, a 
likwidacja uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla w celu politycznego sterowania ich 
cenami nie jest z nim zgodna; 

Or. en

Poprawka 194
Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na możliwość 
wprowadzenia zmiany w ETS, likwidując 
uprawnienia przeznaczone do sprzedaży na 
aukcji; uważa jednak, że wszystkie sektory 
powinny mieć w tym swój udział; 

14. zwraca uwagę na możliwość 
wprowadzenia zmiany w ETS, likwidując 
uprawnienia; podkreśla jednak, że stabilny 
i przewidywalny unijny system handlu 
uprawnieniami do emisji ma zasadnicze
znaczenie dla decyzji inwestycyjnych; 
wzywa do stosowania ETS w kolejnej fazie 
w bardziej elastyczny sposób;

Or. en
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Poprawka 195
Elena Oana Antonescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na możliwość
wprowadzenia zmiany w ETS, likwidując 
uprawnienia przeznaczone do sprzedaży 
na aukcji; uważa jednak, że wszystkie 
sektory powinny mieć w tym swój udział; 

14. zwraca uwagę, że jedną z opcji 
wprowadzenia zmiany w ETS mogłaby być 
likwidacja uprawnień przeznaczonych do 
sprzedaży na aukcji; uważa, że wszystkie 
sektory powinny mieć w tym swój udział; 

Or. en

Poprawka 196
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Sergio Berlato, Paolo Bartolozzi, Martin Callanan, 
Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. uważa, że w kontekście zachęcania 
sektora prywatnego do inwestycji w nowe 
technologie zasadnicze znaczenie ma 
utrzymanie stabilności prawnych i 
gospodarczych ram działania 
przedsiębiorstw; zakłócenia w obecnych 
ramach wprowadzałyby element 
niepewności do procesu podejmowania 
decyzji, a także negatywnie oddziaływały 
na ewentualne inwestycje w tym sektorze;

Or. en

Poprawka 197
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla konieczność ograniczenia 
emisji CO2 w sektorze transportowym 
poprzez zapewnienie znormalizowanej 
europejskiej infrastruktury dla pojazdów 
elektrycznych oraz większych zachęt dla 
producentów zrównoważonego biopaliwa 
drugiej generacji będącego alternatywą 
dla paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 198
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. przyznaje, że pewien potencjał 
redukcji o największej opłacalności 
można zaobserwować w państwach 
członkowskich o PKB na mieszkańca 
poniżej średniej UE i że interwencja 
publiczna mająca ułatwić finansowanie 
wstępnych inwestycji może okazać się 
niezbędna do osiągnięcia redukcji w 
sektorach nieuczestniczących w ETS; 
zwraca uwagę na konieczność dokonania 
rewizji mechanizmów finansowych UE w 
celu pobudzenia w opłacalny sposób 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
UE;

skreślony

Or. it
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Poprawka 199
Silvia-Adriana Ţicău, Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. przyznaje, że pewien potencjał redukcji 
o największej opłacalności można 
zaobserwować w państwach 
członkowskich o PKB na mieszkańca 
poniżej średniej UE i że interwencja 
publiczna mająca ułatwić finansowanie 
wstępnych inwestycji może okazać się 
niezbędna do osiągnięcia redukcji w 
sektorach nieuczestniczących w ETS; 
zwraca uwagę na konieczność dokonania 
rewizji mechanizmów finansowych UE w 
celu pobudzenia w opłacalny sposób 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
UE;

15. przyznaje, że pewien potencjał redukcji 
o największej opłacalności można 
zaobserwować w państwach 
członkowskich o PKB na mieszkańca 
poniżej średniej UE i że interwencja 
publiczna mająca ułatwić finansowanie 
wstępnych inwestycji może okazać się 
niezbędna do osiągnięcia redukcji w 
sektorach uczestniczących i 
nieuczestniczących w ETS; zwraca uwagę 
na konieczność dokonania rewizji 
mechanizmów finansowych UE w celu 
pobudzenia w opłacalny sposób redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w UE;

Or. ro

Poprawka 200
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa do przyjęcia środków oraz do 
koordynacji na szczeblu UE w celu 
zapewnienia infrastruktury dostępu w 
celu łatwiejszego wprowadzania 
odnawialnych źródeł energii, technologii 
efektywnych energetycznie oraz 
intensyfikacji korzystania z transportu 
publicznego;

Or. en
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Poprawka 201
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 15b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15b. uznaje utratę potencjalnych 
dochodów z nadwyżki jednostek 
przyznanej emisji (AAU) w odniesieniu do 
pierwszego okresu rozliczeniowego w 
ramach protokołu z Kioto, aby chronić 
integralność środowiskową reżimu 
klimatycznego po 2013 r., i wzywa do 
uwzględnienia tej kwestii w przyszłych 
ramach finansowych;

Or. en

Poprawka 202
Theodoros Skylakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zachęca Komisję, by w odpowiednim 
czasie w ramach swojego prawa do 
inicjatywy ustawodawczej poddała 
analizie skutki nieuwzględnienia czynnika 
geograficznego podczas określania 
poziomów referencyjnych dla sektorów, w 
których duże znaczenie mają koszty 
transportu, tak aby kiedy zacznie 
obowiązywać następny okres 
rozliczeniowy ETS, na czas wykrywać 
możliwe nieoczekiwane korzyści, jak 
również unikać niebezpieczeństwa 
ucieczki emisji;

Or. en
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Poprawka 203
Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. nalega, by państwa członkowskie 
zapewniły przekazanie wszystkich 
dochodów ze sprzedaży na aukcji 
uprawnień do emisji na dalsze inwestycje 
w środki łagodzące i przystosowawcze;

Or. en

Poprawka 204
Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 15b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15b. nalega, by państwa członkowskie 
zapewniły przekazanie wszystkich 
dochodów ze sprzedaży na aukcji 
uprawnień do emisji na dalsze inwestycje 
w działania łagodzące i przystosowawcze;

Or. en

Poprawka 205
Linda McAvan, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zauważa, że Komisja oszacowała na 1 
bilion EUR potrzeby inwestycyjne 
niezbędne do modernizacji infrastruktury 
energetycznej UE do 2020 r. oraz że będą 
one finansowane głównie ze środków 
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pochodzących z taryf energetycznych; 
wzywa do przeprowadzenia tych 
inwestycji, aby zakończyć tworzenie 
powiązanego wzajemnie wewnętrznego 
rynku energii oraz znacznie ograniczyć 
emisje dwutlenku węgla europejskiego 
systemu energetycznego; podkreśla 
jednak, że przy podnoszeniu poziomu 
niezbędnego finansowania należy w 
związku z wyższymi taryfami chronić 
konsumentów o niskich dochodach 
cierpiących z powodu ubóstwa 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 206
Daciana Octavia Sârbu

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uważa, że dostępny powinien być 
również mechanizm finansowania 
publicznego, aby ułatwić przejście w 
państwach członkowskich na bardziej 
ekologiczny koszyk energetyczny; 
finansowanie takie powinno być 
uzależnione od rzeczywistego, możliwego 
do wykazania przejścia na znacznie 
bardziej ekologiczną produkcję energii;

Or. en

Poprawka 207
Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 15b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla, że podatek od transakcji 
finansowych w wysokości 0,05% zwiększy 
do miliardów euro kwotę, którą można by 
wykorzystać na finansowanie celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych o 
30% do 2020 r. i przejścia na gospodarkę 
bezemisyjną;

Or. en

Poprawka 208
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. z zadowoleniem odnosi się do faktu, 
że UE znajduje się na właściwej drodze do 
realizacji celów na rok 2020 dotyczących 
energii odnawialnej,
ale podkreśla, że Komisja musi 
niezwłocznie przystąpić do monitorowania 
faktycznego wdrażania przez państwa 
planów działania, ażeby zapewnić, że 
osiągane postępy są zgodne z 
harmonogramem;

Or. en

Poprawka 209
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 15c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15c. podkreśla, że opracowywanie 
i wdrażanie przełomowych technologii ma 
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kluczowe znaczenie w walce ze zmianami 
klimatu, a jednocześnie w przekonywaniu 
partnerów UE na całym świecie, że można 
zmniejszyć emisje z pozytywnym skutkiem 
dla konkurencyjności i miejsc pracy; 
uważa za istotne, by Europa dała 
przykład, znacznie zwiększając wydatki 
przeznaczone na badania w dziedzinie 
technologii przemysłowych, które są 
przyjazne środowisku i energooszczędne, 
w ramach ósmego programu ramowego 
w zakresie badań naukowych i innowacji, 
który należy odpowiednio dostosować do 
strategicznych technologii energetycznych 
określonych w planie EPSTE;

Or. en

Poprawka 210
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. ubolewa nad brakiem środków 
pozwalających na ujęcie kosztów 
ujemnych potencjału redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w przełożeniu na 
efektywne wykorzystanie energii i 
zasobów; wzywa do rygorystycznego 
stosowania zasady jak najniższego kosztu 
w cyklu życiowym przy wdrażaniu 
przepisów dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu oraz wzywa Komisję do 
przeglądu metodologii w celu rozważenia 
przyjęcia podejścia polegającego na 
„równaniu w górę”;

skreślony

Or. it
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Poprawka 211
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Eija-Riitta 
Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. ubolewa nad brakiem środków 
pozwalających na ujęcie kosztów 
ujemnych potencjału redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w przełożeniu na 
efektywne wykorzystanie energii i 
zasobów; wzywa do rygorystycznego 
stosowania zasady jak najniższego kosztu 
w cyklu życiowym przy wdrażaniu 
przepisów dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu oraz wzywa Komisję do 
przeglądu metodologii w celu rozważenia 
przyjęcia podejścia polegającego na 
„równaniu w górę”;

16. ponownie stwierdza, że zwłaszcza w 
zakresie zwiększania efektywności 
energetycznej można zrealizować znaczny 
potencjał redukcyjny w odniesieniu do 
„kosztów negatywnych”, co oznacza, że 
istnieje podobny potencjał 
przeciwdziałania zmianie klimatu, na 
który można pozyskać środki już ze 
związanych z nimi obniżających się 
kosztów energii; wzywa do 
rygorystycznego stosowania zasady jak 
najniższego kosztu w cyklu życiowym przy 
wdrażaniu przepisów dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu oraz wzywa Komisję do 
przeglądu metodologii w celu rozważenia 
przyjęcia podejścia polegającego na 
„równaniu w górę”;

Or. de

Poprawka 212
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. ubolewa nad brakiem środków 
pozwalających na ujęcie kosztów 
ujemnych potencjału redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w przełożeniu na efektywne 
wykorzystanie energii i zasobów; wzywa 
do rygorystycznego stosowania zasady jak 
najniższego kosztu w cyklu życiowym przy 
wdrażaniu przepisów dyrektywy w 

16. ubolewa nad brakiem środków 
pozwalających na ujęcie kosztów 
ujemnych potencjału redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w przełożeniu na efektywne 
wykorzystanie energii i zasobów, co tym 
samym zagraża realizacji połowy 
niewiążącego unijnego celu 20% 
oszczędności w odniesieniu do zużycia 
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sprawie ekoprojektu oraz wzywa Komisję 
do przeglądu metodologii w celu 
rozważenia przyjęcia podejścia 
polegającego na „równaniu w górę”; 

energii pierwotnej; wzywa do szybszego 
przyjmowania ambitnych środków 
wykonawczych na mocy dyrektywy w 
sprawie ekoprojektu oraz zapewnienia 
dynamicznego przeglądu wymogów 
minimalnych; wzywa Komisję do 
przeglądu metodologii oraz dyrektywy, tak 
aby umożliwić ustanawianie wymogów 
blisko lub na poziomie obecnych 
najlepszych dostępnych technik po 
przyjęciu podejścia polegającego na 
„równaniu w górę”; 

Or. en

Poprawka 213
Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. ubolewa nad brakiem środków 
pozwalających na ujęcie kosztów 
ujemnych potencjału redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w przełożeniu na efektywne 
wykorzystanie energii i zasobów; wzywa 
do rygorystycznego stosowania zasady jak 
najniższego kosztu w cyklu życiowym przy 
wdrażaniu przepisów dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu oraz wzywa Komisję do 
przeglądu metodologii w celu rozważenia 
przyjęcia podejścia polegającego na 
„równaniu w górę”;

16. ubolewa nad brakiem środków 
pozwalających na ujęcie kosztów 
ujemnych potencjału redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w przełożeniu na efektywne 
wykorzystanie energii i zasobów, co 
powoduje utratę możliwości zrealizowania 
połowy niewiążącego unijnego celu 
zaoszczędzenia 20% zużycia energii 
pierwotnej do 2020 r.; wzywa do 
rygorystycznego stosowania zasady jak 
najniższego kosztu w cyklu życiowym przy 
wdrażaniu przepisów dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu oraz wzywa Komisję do 
przeglądu metodologii w celu rozważenia 
przyjęcia podejścia polegającego na 
„równaniu w górę”; 

Or. en
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Poprawka 214
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. ubolewa nad brakiem środków 
pozwalających na ujęcie kosztów 
ujemnych potencjału redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w przełożeniu na efektywne 
wykorzystanie energii i zasobów; wzywa 
do rygorystycznego stosowania zasady jak 
najniższego kosztu w cyklu życiowym przy 
wdrażaniu przepisów dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu oraz wzywa Komisję do 
przeglądu metodologii w celu rozważenia 
przyjęcia podejścia polegającego na 
„równaniu w górę”; 

16. podkreśla, że polityka klimatyczna to 
zintegrowana część klastra polityki w 
zakresie efektywnego gospodarowania 
zasobami, przemysłu i innowacji;
podkreśla potrzebę wypracowania 
struktury polityk, która sprawi, że polityka 
klimatyczna będzie dla przemysłu szansą, 
nie zaś zagrożeniem, a między ambitnymi 
celami dotyczącymi redukcji emisji oraz 
zatrzymaniem inwestycji przemysłowych w 
Europie utrzymana zostanie właściwa 
równowaga; dlatego ubolewa nad brakiem 
środków pozwalających na ujęcie kosztów 
ujemnych potencjału redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w przełożeniu na efektywne 
wykorzystanie energii i zasobów; 

Or. en

Poprawka 215
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. ubolewa nad brakiem środków 
pozwalających na ujęcie kosztów 
ujemnych potencjału redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w przełożeniu na efektywne 
wykorzystanie energii i zasobów; wzywa 
do rygorystycznego stosowania zasady jak 
najniższego kosztu w cyklu życiowym przy 
wdrażaniu przepisów dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu oraz wzywa Komisję do 
przeglądu metodologii w celu rozważenia 
przyjęcia podejścia polegającego na 

16. ubolewa nad brakiem środków 
pozwalających na ujęcie kosztów 
ujemnych potencjału redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w przełożeniu na efektywne 
wykorzystanie energii i zasobów; wzywa 
do rygorystycznego stosowania zasady jak 
najniższego kosztu w cyklu życiowym przy 
wdrażaniu przepisów dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu, przestrzega jednak przed 
ryzykiem nadmiernej regulacji i 
podkreśla, że należy odpowiednio 
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„równaniu w górę”; szanować swobodę wyboru konsumentów; 

Or. en

Poprawka 216
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. ubolewa nad brakiem środków 
pozwalających na ujęcie kosztów 
ujemnych potencjału redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w przełożeniu na efektywne 
wykorzystanie energii i zasobów; wzywa 
do rygorystycznego stosowania zasady jak 
najniższego kosztu w cyklu życiowym przy 
wdrażaniu przepisów dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu oraz wzywa Komisję do 
przeglądu metodologii w celu rozważenia 
przyjęcia podejścia polegającego na 
„równaniu w górę”;

16. ubolewa nad brakiem środków 
pozwalających na ujęcie kosztów 
ujemnych potencjału redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w przełożeniu na efektywne 
wykorzystanie energii i zasobów tam, 
gdzie jest to możliwe do osiągnięcia; 
wzywa do rygorystycznego stosowania 
zasady jak najniższego kosztu w cyklu 
życiowym przy wdrażaniu przepisów 
dyrektywy w sprawie ekoprojektu oraz 
wzywa Komisję do przeglądu metodologii 
w celu rozważenia przyjęcia podejścia 
polegającego na „równaniu w górę”;

Or. en

Poprawka 217
Karl-Heinz Florenz, Theodoros Skylakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. jest zaniepokojony tym, że UE nie 
zmierza do osiągnięcia celu zmniejszenia 
zużycia energii o 20% w porównaniu z 
przewidywanym poziomem w 2020 r. 
poprzez poprawę efektywności 
energetycznej; zwraca się do Komisji o 
powzięcie wszelkich środków w celu 
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dopilnowania, aby państwa członkowskie 
wykorzystały ten potencjał, na przykład 
poprzez wydanie odpowiednich przepisów, 
na mocy których Komisja będzie 
zatwierdzać przygotowywane przez 
państwa członkowskie plany działań, bądź 
poprzez inne środki, takie jak 
wprowadzenie obowiązkowych celów 
zwiększania efektywności energetycznej;

Or. de

Poprawka 218
Karl-Heinz Florenz, Theodoros Skylakakis, Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 16b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16b. uznaje, że realizacja celu poprawy 
efektywności energetycznej umożliwiłaby 
UE zwiększenie redukcji emisji dwutlenku 
węgla do 2020 r. do poziomu większego 
niż 20%;

Or. de

Poprawka 219
Peter Liese, Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że ostatnie wydarzenia na 
płaszczyźnie międzynarodowej wyraźnie 
wskazują, iż osiągnięcie celu 20-
procentowej poprawy efektywności 
energetycznej jest jeszcze bardziej naglące 
niż dotychczas; proponuje dążyć do 
osiągnięcia tego celu w oparciu o zbiór 
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instrumentów obejmujących środki 
europejskie i krajowe, np. zachęty 
podatkowe, preferencyjne kredyty, dotacje 
pośrednie, zmiany prawa najmu, wytyczne 
w zakresie przetargów publicznych i 
ustalenie standardów; apeluje o jak 
najszybsze przełożenie celu zwiększenia 
redukcji do 20% na cele krajowe, które 
staną się prawnie wiążące; uznaje, że 
należy pozostawić państwom 
członkowskim wybór środków zgodnie z 
zasadą pomocniczości;

Or. de

Poprawka 220
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. apeluje, by UE zwiększyła wysiłki na 
rzecz rozwoju źródeł energii odnawialnej 
do 2020 r. w zakresie produkcji energii 
elektrycznej do 40% i stworzyła ramy dla 
inteligentnych sieci, aby zagwarantować 
coraz bardziej zdecentralizowaną 
produkcję energii; podkreśla, że w tym 
kontekście należy więcej inwestować w 
projekty infrastruktury energetycznej;

Or. de

Poprawka 221
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 16b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

16b. ubolewa, ze UE nie zrealizowała 
jeszcze swoich możliwości w zakresie 
oszczędności w zużyciu energii oraz 
efektywności energetycznej i apeluje o 
przygotowanie konkretnych propozycji 
środków na rzecz zwiększenia redukcji 
emisji dwutlenku węgla poprzez bardziej 
wydajne energetycznie budynki; ponadto 
podczas wyliczania emisji dwutlenku 
węgla należy brać pod uwagę cały cykl 
życiowy produktu, a wspierać należy 
przede wszystkim metody wydajnej 
energetycznie produkcji; podkreśla, że w 
tym kontekście należy opracować strategię 
komunikacyjną, aby dostarczyć więcej 
informacji zarówno przedsiębiorcom, jak i 
konsumentom;

Or. de

Poprawka 222
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uważa, że przejście na wewnętrzny 
cel 30% redukcji w odniesieniu do 2020 r. 
można by połączyć z wykorzystaniem 
dochodów ze sprzedaży na aukcjach na 
wspieranie inwestycji w nowe technologie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
sektorach energochłonnych;

Or. en
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Poprawka 223
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do ustanowienia konkretnych 
celów w zakresie użytkowania gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa 
w UE, zapewniając ciągłość i integralność 
środowiskową zaangażowania sektora w 
redukcję emisji, jak również ścisłe 
monitorowanie i rozliczanie;

skreślony

Or. it

Poprawka 224
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do ustanowienia konkretnych 
celów w zakresie użytkowania gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa w 
UE, zapewniając ciągłość i integralność 
środowiskową zaangażowania sektora w 
redukcję emisji, jak również ścisłe 
monitorowanie i rozliczanie; 

17. wzywa Komisję do zbadania roli 
użytkowania gruntów w UE, zmiany 
użytkowania gruntów i leśnictwa w UE w 
jej ocenie przyszłej polityki w zakresie 
zmiany klimatu obejmującej ścisłe 
monitorowanie i rozliczanie; 

Or. en

Poprawka 225
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 17 
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Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do ustanowienia konkretnych 
celów w zakresie użytkowania gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa w 
UE, zapewniając ciągłość i integralność 
środowiskową zaangażowania sektora w 
redukcję emisji, jak również ścisłe 
monitorowanie i rozliczanie; 

17. wzywa do dalszej analizy kwestii 
włączenia użytkowania gruntów, zmiany 
użytkowania gruntów i leśnictwa w UE, 
tak aby zapewnić ciągłość i integralność 
środowiskową zaangażowania sektora w 
redukcję emisji, jak również ścisłe 
monitorowanie i rozliczanie; 

Or. en

Poprawka 226
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do ustanowienia konkretnych 
celów w zakresie użytkowania gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa w 
UE, zapewniając ciągłość i integralność 
środowiskową zaangażowania sektora w 
redukcję emisji, jak również ścisłe 
monitorowanie i rozliczanie; 

17. wzywa do rozwijania systemu ścisłego 
monitorowania i rozliczania w 
odniesieniu do użytkowania gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa w 
UE, zapewniając ciągłość i integralność 
środowiskową zaangażowania sektora w 
redukcję emisji, jak również zachęca 
państwa członkowskie do opracowywania 
krajowych strategii politycznych w celu 
zapewnienia potencjalnych środków 
łagodzących dla ich odnośnych sektorów 
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa; 

Or. en

Poprawka 227
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 17 
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Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do ustanowienia konkretnych 
celów w zakresie użytkowania gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa w 
UE, zapewniając ciągłość i integralność 
środowiskową zaangażowania sektora w 
redukcję emisji, jak również ścisłe 
monitorowanie i rozliczanie; 

17. wzywa Komisję do dalszego 
wyjaśnienia wpływu użytkowania gruntów,
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa, 
emisji w UE oraz zobowiązań państw 
członkowskich w zakresie gazów 
cieplarnianych, a także do przedłożenia 
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdania w tej sprawie w ramach 
przygotowań do konferencji COP 17, 
która odbędzie się w listopadzie w 
Durbanie; 

Or. en

Poprawka 228
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do ustanowienia konkretnych 
celów w zakresie użytkowania gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa w 
UE, zapewniając ciągłość i integralność 
środowiskową zaangażowania sektora w 
redukcję emisji, jak również ścisłe 
monitorowanie i rozliczanie;

17. wzywa do ustanowienia konkretnych 
celów, nie związanych z ETS czy 
wspólnym wysiłkiem redukcyjnym, w 
zakresie użytkowania gruntów, zmiany 
użytkowania gruntów i leśnictwa w UE, 
zapewniając ciągłość redukcji emisji i 
integralność środowiskową zaangażowania 
sektora w redukcję emisji, jak również 
ścisłe monitorowanie i rozliczanie; 

Or. en

Poprawka 229
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

17a. uważa, że najwyższą wagę ma 
włączenie w zakres instrumentów polityki 
rolnej UE zachęt do zmniejszania 
wypływu klimatu na rolnictwo, również w 
ramach wsparcia z pierwszego filaru;

Or. en

Poprawka 230
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 17b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

17b. odnotowuje, że zwiększenie 
efektywności energetycznej i zmniejszenie 
zależności od surowców doprowadziłoby 
do znaczących korzyści w dziedzinie 
efektywności energetycznej i niższych 
emisji CO2;

Or. en

Poprawka 231
Bogusław Sonik

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zaleca stworzenie specjalnego 
funduszu, który sprawiłby, aby 
elektrownie atomowe również 
partycypowały w działaniach na rzecz 
ograniczenia emisji i rozwoju energii 
odnawialnej.

Or. en
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Poprawka 232
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. ponownie stwierdza, że cele UE 
dotyczące redukcji emisji powinny 
najpierw zostać osiągnięte w UE; 
przypomina, że korzystanie z 
międzynarodowych systemów kompensacji 
zastępuje inwestycje w gospodarkę UE i 
opóźnia redukcje wewnątrz UE;

skreślony

Or. it

Poprawka 233
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. ponownie stwierdza, że cele UE 
dotyczące redukcji emisji powinny 
najpierw zostać osiągnięte w UE; 
przypomina, że korzystanie z 
międzynarodowych systemów kompensacji 
zastępuje inwestycje w gospodarkę UE i 
opóźnia redukcje wewnątrz UE;

18. ponownie stwierdza, że choć cele UE 
dotyczące redukcji emisji powinny 
najpierw zostać osiągnięte w UE w długim 
okresie; przypomina, że korzystanie z 
międzynarodowych systemów kompensacji 
przyczyniłoby się do złagodzenia zmiany 
klimatu przy niższych kosztach;

Or. en

Poprawka 234
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Kriton Arsenis, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, 
Nessa Childers, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 18 
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Projekt rezolucji Poprawka

18. ponownie stwierdza, że cele UE 
dotyczące redukcji emisji powinny 
najpierw zostać osiągnięte w UE; 
przypomina, że korzystanie z 
międzynarodowych systemów kompensacji 
zastępuje inwestycje w gospodarkę UE i 
opóźnia redukcje wewnątrz UE;

18. ponownie stwierdza, że cele UE 
dotyczące redukcji emisji powinny 
najpierw zostać osiągnięte w UE; 
przypomina, że korzystanie z 
międzynarodowych systemów kompensacji 
zastępuje inwestycje w gospodarkę UE i 
opóźnia redukcje wewnątrz UE; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
uzupełnienia obecnego systemu 
bezpośredniego ewidencjonowania emisji 
bazującego na produkcji o ewidencję 
bazującą na konsumpcji i do 
przeanalizowania, czy emisje rzeczywiście 
zostały zmniejszone, nie zaś 
wyeksportowane; w związku z tym wzywa 
Komisję do przedłożenia propozycji, 
ponieważ zmiana wzorców konsumpcji i 
efektywna gospodarka zasobami to 
faktyczna odpowiedź w kontekście 
łagodzenia zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 235
Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. ponownie stwierdza, że cele UE 
dotyczące redukcji emisji powinny 
najpierw zostać osiągnięte w UE; 
przypomina, że korzystanie z 
międzynarodowych systemów kompensacji 
zastępuje inwestycje w gospodarkę UE i 
opóźnia redukcje wewnątrz UE;

18. ponownie stwierdza, że cele UE 
dotyczące redukcji emisji powinny zostać 
osiągnięte w UE poprzez skuteczną 
redukcję na szczeblu krajowym; 
przypomina, że korzystanie z 
międzynarodowych systemów kompensacji 
zastępuje inwestycje w gospodarkę UE i 
opóźnia redukcje wewnątrz UE;

Or. en
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Poprawka 236
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Vittorio 
Prodi, Nessa Childers, Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Artykuł 18 – akapit pierwszy (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Możliwości i narzędzia służące 
przekroczeniu celu 20%
Wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do stymulowania innowacyjności, 
przeznaczając fundusze regionalne i 
spójności na poprawę efektywności 
energetycznej w sektorze budowlanym i 
gospodarstw domowych.

Or. en

Poprawka 237
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Karin Kadenbach, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Artykuł 18 – akapit drugi (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Możliwości i narzędzia służące 
przekroczeniu celu 20%
Wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia efektywnego 
wykorzystania wszystkich dochodów ze 
sprzedaży na aukcji jednostek emisji 
dwutlenku węgla w ramach systemu 
handlu uprawnieniami do emisji, tak aby 
zwiększyć efektywność energetyczną i 
poprawić efektywne gospodarowanie 
zasobami w społeczeństwie, szczególnie w 
sektorze energii i przemysłu, a nie czerpać 
te środki z budżetów ogólnych państw 
członkowskich.

Or. en
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Poprawka 238
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Jo Leinen, Vittorio 
Prodi, Nessa Childers, Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Artykuł 18 – akapit trzeci (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Możliwości i narzędzia służące 
przekroczeniu celu 20%
Nalega, by Komisja aktywnie 
monitorowała wydatkowanie przez 
państwa członkowskie dochodów ze 
sprzedaży na aukcjach i przedkładała z 
tych działań coroczne sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu.

Or. en

Poprawka 239
Salvatore Tatarella

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uwzględnia, że w komunikacie 
Komisji pt. „Plan działania prowadzący 
do przejścia na konkurencyjną 
gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” 
podkreśla się konieczność ochrony 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego (tj. wprowadzenia 
efektywnej kosztowo ścieżki w celu 
maksymalizacji korzyści dla unijnego 
wytwórstwa oraz dla UE);

Or. en
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Poprawka 240
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 18b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że ochrona klimatu może 
być skuteczna tylko w sytuacji, w której 
wszystkie duże krajowe gospodarki i 
sektory przemysłowe uczestniczą w 
działaniach na podstawie wiążącej umowy 
międzynarodowej, przewidującej 
sprawiedliwy podział obciążeń, 
zapewniając konkurencyjność gospodarek 
krajowych, aby zagwarantować 
zabezpieczenie przed realnym ryzykiem 
przenoszenia produkcji europejskiej;

Or. it

Poprawka 241
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 18c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18c. zauważa, że zasadniczo 
przedsiębiorstwa europejskie podjęły już 
działania umożliwiające redukcję emisji 
nie tylko w UE, ale również na poziomie 
globalnym, polegające na wytwarzaniu 
innowacyjnych produktów i rozwiązań; 
wzywa do odpowiedniego wspierania tych 
działań w ramach polityki krajowej i 
europejskiej, mającej na celu 
zintegrowanie środków dotyczących 
zwalczania zmiany klimatu i podjęcie 
wyzwań energetycznych w perspektywie 
długoterminowej, poprzez bezpośrednie 
zaangażowanie sektora publicznego i 
prywatnego, jednakże bez nakładania 
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dodatkowych obciążeń na 
przedsiębiorstwa lub powodowania 
możliwych zakłóceń konkurencji;

Or. it


