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Poprawka 1
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. wzywa do przyjęcia szczególnego 
prawodawstwa lub porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w celu 
zapewnienia legitymacji demokratycznej i 
skuteczności europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 2
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp -1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. zauważa, że roczna wizja wzrostu 
gospodarczego zawiera zalecenia w 
odniesieniu do głównych działań 
priorytetowych w ramach polityki UE; w 
związku z tym podkreśla potrzebę dodania 
nowego załącznika na temat 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 3
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że oszczędne gospodarowanie 
zasobami i efektywność energetyczna mają 

1. podkreśla, że oszczędne gospodarowanie 
zasobami i efektywność energetyczna mają 
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fundamentalne znaczenie dla promowania 
zrównoważonego rozwoju i walki ze 
zmianami klimatu, a w związku z tym są w 
średniookresowej i długookresowej 
perspektywie kluczowymi elementami 
konkurencyjności;

fundamentalne znaczenie dla promowania 
trwałego wzrostu gospodarczego i walki ze 
zmianą klimatu, a w związku z tym są w 
średniookresowej i długookresowej 
perspektywie kluczowymi elementami 
konkurencyjności i jednocześnie 
przyczyniają się w znacznym stopniu do 
wyjścia z obecnego kryzysu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 4
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że oszczędne gospodarowanie 
zasobami i efektywność energetyczna mają 
fundamentalne znaczenie dla promowania 
zrównoważonego rozwoju i walki ze 
zmianami klimatu, a w związku z tym są w 
średniookresowej i długookresowej 
perspektywie kluczowymi elementami
konkurencyjności;

1. podkreśla, że oszczędne gospodarowanie 
zasobami i efektywność energetyczna mają 
fundamentalne znaczenie dla promowania 
trwałego wzrostu gospodarczego i walki ze 
zmianą klimatu, a jednocześnie 
poprawiają bezpieczeństwo energetyczne i 
dostęp konsumentów do energii; w 
związku z tym uważa, że w 
średniookresowej i długookresowej 
perspektywie efektywne wykorzystanie 
energii i zasobów musi być kluczowym 
elementem konkurencyjności;

Or. lt

Poprawka 5
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że oszczędne gospodarowanie 
zasobami i efektywność energetyczna mają 

1. podkreśla, że oszczędne gospodarowanie 
zasobami i efektywność energetyczna mają 
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fundamentalne znaczenie dla promowania 
zrównoważonego rozwoju i walki ze 
zmianami klimatu, a w związku z tym są w 
średniookresowej i długookresowej 
perspektywie kluczowymi elementami
konkurencyjności;

fundamentalne znaczenie dla promowania 
trwałego wzrostu gospodarczego i walki ze 
zmianą klimatu, a jednocześnie 
poprawiają bezpieczeństwo energetyczne i 
dostęp konsumentów do energii; w 
związku z tym uważa, że w 
średniookresowej i długookresowej 
perspektywie efektywne wykorzystanie 
energii i zasobów musi być kluczowym 
elementem konkurencyjności gospodarczej 
Europy;

Or. lt

Poprawka 6
Bairbre de Brún

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uwzględniając raport UNEP dotyczący 
ekologicznej gospodarki, wskazuje na 
korzyści gospodarcze i społeczne 
inwestowania w ekologiczną gospodarkę, 
takie jak większy wzrost PKB i PKB na 
mieszkańca, gospodarka efektywnie 
gospodarująca zasobami, tworzenie 
nowych i innowacyjnych miejsc pracy, 
przyrost kapitału naturalnego i ludzkiego 
oraz zmniejszenie ubóstwa;

Or. en

Poprawka 7
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że według najnowszych 
szacunków Komisji UE 

2. zauważa, że według najnowszych 
szacunków Komisji UE 
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najprawdopodobniej osiągnie cel 20% 
jedynie w połowie, a obecne plany państw 
członkowskich mogą znacznie odbiegać od 
ogólnego celu 20% efektywności 
energetycznej określonego w strategii 
Europa 2020, co doprowadzi do utraty 
szans na wzrost w wielu sektorach i 
regionach oraz do utraty możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy;

najprawdopodobniej osiągnie cel 20% 
jedynie w połowie, a obecne plany państw 
członkowskich mogą znacznie odbiegać od 
ogólnego celu 20% efektywności 
energetycznej określonego w strategii 
„Europa 2020", co doprowadzi do utraty 
szans na wzrost w wielu sektorach i 
regionach oraz do utraty możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy i tym 
samym wpłynie negatywnie na 
produktywność, konkurencyjność i 
spójność społeczną UE;

Or. en

Poprawka 8
Bairbre de Brún

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że według najnowszych 
szacunków Komisji UE 
najprawdopodobniej osiągnie cel 20% 
jedynie w połowie, a obecne plany państw 
członkowskich mogą znacznie odbiegać od 
ogólnego celu 20% efektywności 
energetycznej określonego w strategii 
Europa 2020, co doprowadzi do utraty 
szans na wzrost w wielu sektorach i 
regionach oraz do utraty możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy;

2. zauważa, że według najnowszych 
szacunków Komisji UE 
najprawdopodobniej osiągnie cel 20% 
jedynie w połowie, a obecne plany państw 
członkowskich mogą znacznie odbiegać od 
ogólnego celu 20% efektywności 
energetycznej określonego w strategii 
„Europa 2020”, co doprowadzi do utraty 
szans na wzrost w wielu sektorach i 
regionach oraz do utraty możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy; uważa, że 
cel 20% efektywności energetycznej 
zawarty w strategii „Europa 2020” 
powinien być obowiązkowy;

Or. en

Poprawka 9
Rolandas Paksas
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że według najnowszych 
szacunków Komisji UE 
najprawdopodobniej osiągnie cel 20% 
jedynie w połowie, a obecne plany państw 
członkowskich mogą znacznie odbiegać od 
ogólnego celu 20% efektywności 
energetycznej określonego w strategii 
Europa 2020, co doprowadzi do utraty 
szans na wzrost w wielu sektorach i 
regionach oraz do utraty możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy;

2. zauważa, że według najnowszych 
szacunków Komisji UE 
najprawdopodobniej osiągnie cel 20% 
jedynie w połowie, a obecne plany państw 
członkowskich mogą znacznie odbiegać od 
ogólnego celu 20% efektywności 
energetycznej określonego w strategii 
„Europa 2020”, co doprowadzi do utraty 
szans na wzrost w wielu sektorach i 
regionach oraz do utraty możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy; wzywa 
Komisję do ustalenia wytycznych 
dotyczących metody określania celów 
krajowych; wzywa państwa członkowskie 
do przejęcia większej odpowiedzialności za 
osiągnięcie celu efektywności 
energetycznej i do dostarczania Komisji 
bardziej szczegółowych informacji;

Or. lt

Poprawka 10
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że według najnowszych 
szacunków Komisji UE 
najprawdopodobniej osiągnie cel 20% 
jedynie w połowie, a obecne plany państw 
członkowskich mogą znacznie odbiegać od 
ogólnego celu 20% efektywności 
energetycznej określonego w strategii 
Europa 2020, co doprowadzi do utraty 
szans na wzrost w wielu sektorach i 
regionach oraz do utraty możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy;

2. zauważa, że według najnowszych 
szacunków Komisji UE 
najprawdopodobniej osiągnie cel 20% 
jedynie w połowie, a obecne plany państw 
członkowskich mogą znacznie odbiegać od 
ogólnego celu 20% efektywności 
energetycznej określonego w strategii 
„Europa 2020”, co doprowadzi do utraty 
szans na wzrost w wielu sektorach i 
regionach oraz do utraty możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy; wzywa 
Komisję do ustalenia wytycznych 
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dotyczących metody określania celów 
krajowych; wzywa państwa członkowskie 
do przejęcia większej odpowiedzialności za 
osiągnięcie celu efektywności 
energetycznej i do dostarczania Komisji 
bardziej szczegółowych informacji;

Or. lt

Poprawka 11
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że według najnowszych 
szacunków Komisji UE 
najprawdopodobniej osiągnie cel 20% 
jedynie w połowie, a obecne plany państw 
członkowskich mogą znacznie odbiegać od 
ogólnego celu 20% efektywności 
energetycznej określonego w strategii 
Europa 2020, co doprowadzi do utraty 
szans na wzrost w wielu sektorach i 
regionach oraz do utraty możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy;

2. zauważa, że według najnowszych 
szacunków Komisji UE 
najprawdopodobniej osiągnie cel 20% 
jedynie w połowie, a obecne plany państw 
członkowskich mogą znacznie odbiegać od 
ogólnego celu 20% efektywności 
energetycznej określonego w strategii 
„Europa 2020”, co, według Komisji,
doprowadzi do utraty szans na wzrost w 
wielu sektorach i regionach oraz do utraty 
możliwości tworzenia nowych miejsc 
pracy;

Or. it

Poprawka 12
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że według najnowszych 
szacunków Komisji UE 
najprawdopodobniej osiągnie cel 20% 
jedynie w połowie, a obecne plany państw 
członkowskich mogą znacznie odbiegać od 

2. zauważa, że według najnowszych 
szacunków Komisji UE 
najprawdopodobniej osiągnie cel 20% 
jedynie w połowie, a obecne plany państw 
członkowskich mogą znacznie odbiegać od 



AM\870999PL.doc 9/16 PE467.210v01-00

PL

ogólnego celu 20% efektywności 
energetycznej określonego w strategii 
Europa 2020, co doprowadzi do utraty 
szans na wzrost w wielu sektorach i 
regionach oraz do utraty możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy;

ogólnego celu 20% efektywności 
energetycznej określonego w strategii 
„Europa 2020”;

Or. it

Poprawka 13
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wskazuje, że istnieje znaczący potencjał 
w zakresie zmniejszania konsumpcji, 
szczególnie w sektorach energochłonnych, 
takich jak budownictwo, transport czy 
przemysł;

3. wskazuje, że gdyby były ustalone 
wiążące definicje efektywności 
energetycznej, istniałby znaczący potencjał 
w zakresie zmniejszania konsumpcji, 
szczególnie w sektorach energochłonnych, 
takich jak budownictwo, transport czy 
przemysł;

Or. fi

Poprawka 14
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wskazuje, że istnieje znaczący potencjał 
w zakresie zmniejszania konsumpcji, 
szczególnie w sektorach energochłonnych, 
takich jak budownictwo, transport czy 
przemysł;

3. wskazuje, że istnieje znaczący potencjał 
w zakresie zmniejszania konsumpcji, 
szczególnie w sektorach energochłonnych, 
takich jak budownictwo, transport czy 
przemysł, które należy wykorzystywać w 
bardziej efektywny sposób, jednocześnie 
starając się nie osłabiać konkurencyjności 
tkanki przemysłowej Europy; 



PE467.210v01-00 10/16 AM\870999PL.doc

PL

Or. it

Poprawka 15
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przyjmuje do wiadomości istnienie 
nowego „Planu na rzecz efektywności 
energetycznej z 2011 r.” 
(COM(2011)0109), przyjętego przez 
Komisję w marcu 2011 r., sugeruje 
jednak, że należy przyjąć dalej idące i 
bardziej restrykcyjne środki;

4. przyjmuje do wiadomości istnienie 
nowego „Planu na rzecz efektywności 
energetycznej z 2011 r.” 
(COM(2011)0109), przyjętego przez 
Komisję w marcu 2011 r.;

Or. it

Poprawka 16
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. w związku z tym wzywa Komisję, aby 
zaproponowała prawnie wiążące krajowe 
cele w zakresie efektywności 
energetycznej, uwzględniając odmienne 
sytuacje wyjściowe poszczególnych 
państw członkowskich, ich wyniki 
gospodarcze oraz wcześniej podjęte w tym 
zakresie działania;

5. w związku z tym wzywa Komisję, aby 
zaproponowała prawnie wiążące krajowe 
cele w zakresie efektywności 
energetycznej, szczególnie jeśli chodzi o 
sektor budowlany, uwzględniając 
odmienne sytuacje wyjściowe 
poszczególnych państw członkowskich, ich 
wyniki gospodarcze oraz wcześniej podjęte 
w tym zakresie działania;

Or. fi

Poprawka 17
Crescenzio Rivellini
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. w związku z tym wzywa Komisję, aby 
zaproponowała prawnie wiążące krajowe 
cele w zakresie efektywności 
energetycznej, uwzględniając odmienne
sytuacje wyjściowe poszczególnych 
państw członkowskich, ich wyniki 
gospodarcze oraz wcześniej podjęte w tym 
zakresie działania;

5. wzywa państwa członkowskie, aby w 
pełni przestrzegały orientacyjnych, 
dobrowolnych krajowych celów w zakresie 
efektywności energetycznej jako części 
krajowych programów reform, w świetle 
zasadniczych celów zawartych w strategii 
„Europa 2020”, uwzględniając ich 
sytuacje wyjściowe, okoliczności krajowe i 
potencjał, ich wyniki gospodarcze oraz 
wcześniej podjęte w tym zakresie 
działania;

Or. en

Poprawka 18
Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. w związku z tym wzywa Komisję, aby 
zaproponowała prawnie wiążące krajowe 
cele w zakresie efektywności 
energetycznej, uwzględniając odmienne 
sytuacje wyjściowe poszczególnych państw 
członkowskich, ich wyniki gospodarcze 
oraz wcześniej podjęte w tym zakresie 
działania;

5. w związku z tym wzywa Komisję, aby 
dokonała przeglądu celów europejskich w 
zakresie efektywności energetycznej i 
zapewniła, że cele te zostaną w pełni 
przełożone na praktykę w państwach 
członkowskich;

Or. de

Poprawka 19
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. w związku z tym wzywa Komisję, aby 
zaproponowała prawnie wiążące krajowe 
cele w zakresie efektywności 
energetycznej, uwzględniając odmienne 
sytuacje wyjściowe poszczególnych państw 
członkowskich, ich wyniki gospodarcze 
oraz wcześniej podjęte w tym zakresie 
działania;

5. w związku z tym wzywa Komisję, aby 
zaproponowała orientacyjne krajowe cele 
w zakresie efektywności energetycznej, 
uwzględniając geografię państw 
członkowskich, ich odmienne sytuacje
wyjściowe, ich wyniki gospodarcze oraz 
wcześniej podjęte w tym zakresie 
działania;

Or. it

Poprawka 20
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę ustalenia rocznego 
konkretnego celu UE w zakresie 
efektywności w celu zmniejszenia 
wykorzystania zasobów i wskazuje, że 
istotne jest oddzielenie wykorzystania 
zasobów od wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 21
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że europejski okres oceny
koordynacji polityki gospodarczej ex-ante 
musi odzwierciedlać promowanie przejścia 
na gospodarkę sprzyjającą ochronie 
środowiska;

6. podkreśla powiązanie pomiędzy 
kryzysem gospodarczym i środowiskowym 
oraz to, że europejski semestr koordynacji 
polityki gospodarczej ex-ante musi 
odzwierciedlać promowanie przejścia na 
gospodarkę sprzyjającą ochronie 
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środowiska;

Or. en

Poprawka 22
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że europejski okres oceny
koordynacji polityki gospodarczej ex-ante 
musi odzwierciedlać promowanie przejścia 
na gospodarkę sprzyjającą ochronie 
środowiska;

6. uważa, że europejski semestr
koordynacji polityki gospodarczej ex-ante 
powinien odzwierciedlać promowanie 
przejścia na gospodarkę sprzyjającą 
ochronie środowiska, jednakże bez utraty z 
oczu ogólnej równowagi społeczno-
gospodarczej;

Or. it

Poprawka 23
Bairbre de Brún

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. w związku z tym wzywa Komisję, aby w 
każdym rocznym sprawozdaniu 
gospodarczym uwzględniała sprawozdanie 
z postępów w zakresie wskaźników 
rachunków ekonomicznych środowiska.

7. w związku z tym wzywa Komisję, aby w 
każdym rocznym sprawozdaniu 
gospodarczym uwzględniała sprawozdanie 
z postępów w zakresie wskaźników 
rachunków ekonomicznych środowiska i 
spójności z celami strategii „Europa 
2020” dotyczącymi zmiany klimatu i 
energii.

Or. en

Poprawka 24
Oreste Rossi
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. w związku z tym wzywa Komisję, aby w 
każdym rocznym sprawozdaniu 
gospodarczym uwzględniała sprawozdanie
z postępów w zakresie wskaźników 
rachunków ekonomicznych środowiska.

7. w związku z tym wzywa Komisję, aby 
rozważyła uwzględnienie w każdym 
rocznym sprawozdaniu gospodarczym 
sprawozdania z postępów w zakresie 
wskaźników rachunków ekonomicznych 
środowiska, opartego na modułach 
określonych w art. 3 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie europejskich rachunków 
ekonomicznych środowiska.

__________________
1 Dz.U. (…)

Or. it

Poprawka 25
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że bardzo istotne jest śledzenie 
i ciągłe obniżanie wykorzystania 
wydobytych zasobów naturalnych, ale 
także zrozumienie rozmiaru istniejących 
zapasów zasobów naturalnych; w związku 
z tym wzywa do uzupełnienia systemu 
rachunków ekonomicznych, najszybciej 
jak to jest możliwe, o ewidencje zapasów;

Or. fi

Poprawka 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)



AM\870999PL.doc 15/16 PE467.210v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do opracowania 
kluczowych wskaźników efektywności do 
wdrożenia celów efektywności 
wykorzystania zasobów w ramach 
krajowych programów reform i 
regularnego opisywania ich w rocznej 
wizji wzrostu gospodarczego.

Or. en

Poprawka 27
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zauważa, że PKB nie bierze pod uwagę 
kapitału ludzkiego i społecznego, zasobów 
naturalnych i funkcji ekosystemu, 
poważnych przemian, jak te wynikające ze 
zmiany klimatu ani zasady uczciwego i 
sprawiedliwego dostępu do zasobów dla 
obecnych i przyszłych pokoleń jako 
przesłanki zrównoważenia 
środowiskowego; w związku z tym 
podkreśla potrzebę włączenia do PKB 
nowych danych i wskaźników;

Or. en

Poprawka 28
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. z zadowoleniem przyjmuje sugestię 
zawartą w obecnej rocznej wizji wzrostu 
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gospodarczego, by wyeliminować dotacje 
szkodliwe dla środowiska i wzywa do 
oceny wdrażania tej polityki w ramach 
europejskiego semestru w 2012 r.

Or. en


