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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rada Europejska na posiedzeniu na temat energii w lutym 2011 r. podkreśliła, że musi zostać 
osiągnięty wyznaczony na rok 2020 cel 20% efektywności energetycznej, do którego 
realizacji się obecnie nie przybliżamy, i że „wymaga to zdecydowanych działań, by 
wykorzystać znaczny potencjał dużych oszczędności energii w przypadku budynków, 
transportu, produktów oraz procesów.”

Najważniejsze miejsce w polityce efektywności energetycznej UE muszą zajmować budynki, 
gdyż prawie 40% końcowego zużycia energii (i 36% emisji gazów cieplarnianych) zachodzi
w domach, biurach, sklepach i innych budynkach. Ponadto budynki mają drugi co do 
wielkości po sektorze energetycznym niewykorzystany potencjał ekonomiczny w zakresie 
oszczędności energii.

Potencjał oszczędności energii w sektorze budownictwa (tj. obejmującym zarówno budynki 
mieszkalne, jak i niemieszkalne) szacuje się na 65 milionów ton ekwiwalentu ropy1, co na lata 
2011-2020 odpowiada łącznym potrzebom inwestycyjnym w wysokości około 
587 miliardów EUR. Wykorzystanie tego potencjału oszczędności przekłada się na potrzeby 
inwestycyjne w wysokości około 60 miliardów EUR rocznie.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zaleca zatem zostawienie państwom członkowskim
i regionom swobody decydowania o tym, czy chcą skupić swoje inwestycje na efektywności 
energetycznej w zakresie infrastruktury publicznej, czy (również) w sektorze 
mieszkaniowym.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rozwoju 
Regionalnego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

                                               
1 Zob. dokument konsultacyjny Komisji „Financial support for Energy efficiency in buildings” (Wsparcie 
finansowe na rzecz efektywności energetycznej w budynkach); Eichhammer, W. i inni: "Study on the Energy 
Savings Potentials in EU Member States, Candidate Countries and EEA Countries" (Badanie potencjału w 
zakresie oszczędności energii w państwach członkowskich UE, krajach kandydujących oraz państwach EOG). 
2009; Wesselink, B. i inni: "Energy Savings 2020 – How to triple the impact of energy saving policies in 
Europe" (Oszczędności energii w 2020 r. – Jak potroić wpływ polityki oszczędzania energii w Europie). 
Sprawozdanie dla Europejskiej Fundacji Klimatycznej, 2010.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Art. 174 Traktatu stanowi, że Unia 
powinna rozwijać i prowadzić działania 
służące wzmocnieniu jej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
W związku z tym Fundusz Spójności 
powinien wspierać finansowo projekty
w dziedzinie środowiska oraz sieci 
transeuropejskie w zakresie infrastruktury 
transportu.

(1) Art. 174 Traktatu stanowi, że Unia 
powinna rozwijać i prowadzić działania 
służące wzmocnieniu jej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
W związku z tym Fundusz Spójności 
powinien wspierać finansowo projekty
w dziedzinie środowiska oraz sieci 
transeuropejskie w zakresie infrastruktury 
transportu oraz w dziedzinach związanych 
ze zrównoważonym rozwojem wyraźnie 
niosących ze sobą korzyści dla 
środowiska, takich jak efektywność 
energetyczna i energia odnawialna.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Cele w zakresie efektywności 
energetycznej można najlepiej osiągnąć 
poprzez zaangażowanie jak największej 
liczby zainteresowanych podmiotów, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych, 
poprzez dążenie do uzyskania efektów 
dźwigni, tworzenie miejsc pracy i udział
w bardziej ekologicznym wzroście zgodnie
z celem, jakim jest konkurencyjna i oparta 
na zasadach zrównoważonego rozwoju 
Europa.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) inwestycje na rzecz środowiska, 
włączając w to dziedziny związane ze 
zrównoważonym rozwojem oraz energią 

(a) inwestycje na rzecz środowiska, 
włączając w to dziedziny związane ze 
zrównoważonym rozwojem oraz energią 
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niosące ze sobą korzyści dla środowiska; niosące ze sobą korzyści dla środowiska
i przyczyniające się do redukcji emisji 
CO2;

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) pomoc techniczną w budowaniu 
potencjału w zakresie zarządzania 
przestrzenią miejską.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) pomoc techniczną w realizacji celów 
strategii „Europa 2020” i inteligentnej 
specjalizacji.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) redukcji emisji gazów cieplarnianych
w urządzeniach objętych dyrektywą
2003/87/WE;

(b) inwestycji ukierunkowanych na 
osiągnięcie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych będących wynikiem działań
objętych załącznikiem 1 do dyrektywy
2003/87/WE;

Uzasadnienie
Jaśniejsze sformułowanie.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) budynków mieszkalnych. (c) budynków mieszkalnych z wyjątkiem 
promowania efektywności energetycznej
i korzystania z odnawialnych źródeł 
energii. 

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 3 lit. (a) podpunkt (iii).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wspieranie wytwarzania i dystrybucji 
odnawialnych źródeł energii;

(i) wspieranie wytwarzania i dystrybucji 
odnawialnych źródeł energii oraz 
technologii informacyjnej.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - litera a) - podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wspieranie efektywności energetycznej
i korzystania z energii odnawialnej
w infrastrukturze publicznej;

(iii) wspieranie efektywności energetycznej
i korzystania z odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej i w sektorze 
mieszkaniowym;

Uzasadnienie

W tej kwestii potrzebna jest większa elastyczność priorytetów inwestycyjnych.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - litera a) - podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) rozwijania inteligentnych systemów 
dystrybucji niskiego napięcia;

(iv) rozwijania inteligentnych systemów 
dystrybucji niskiego i średniego napięcia;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - litera a) - podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) promowanie strategii niskoemisyjnych 
dla obszarów miejskich;

(v) promowanie strategii niskoemisyjnych 
dla wszystkich rodzajów terenów,
w szczególności na obszarach miejskich,
w tym wspieranie zrównoważonej 
mobilności miejskiej, ekologicznego 
transportu publicznego i odpowiednio 
łagodzących środków adaptacyjnych;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c) – podpunkt (i a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) sprzyjanie odnawianiu infrastruktury 
wodnej w celu uzyskania wyższego 
poziomu efektywnego gospodarowania 
zasobami, zwłaszcza w miastach 
historycznych, gdzie odnotowuje się 
znaczne straty wody w systemie 
dystrybucji.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c) – podpunkt (ii a) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) promowanie innowacji w sektorze 
gospodarki wodnej oraz instalowania 
nowych technologii służących kontroli 
zasobów wód gruntowych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - litera c) - podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ochronę i odtwarzanie różnorodności 
biologicznej, także poprzez zieloną 
infrastrukturę;

(iii) ochronę i odtwarzanie różnorodności 
biologicznej, także poprzez zieloną 
infrastrukturę i sieć Natura 2000;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - litera c) - podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) poprawę jakości środowiska 
miejskiego włącznie z regeneracją terenów 
poprzemysłowych i obniżenie 
zanieczyszczenia powietrza;

(iv) poprawę jakości środowiska 
miejskiego włącznie z regeneracją terenów 
poprzemysłowych, obniżenie 
zanieczyszczenia powietrza oraz środki na 
rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa 
historycznego i kulturowego.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c) – podpunkt (iv a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) (a) rozwój i wspieranie świadczenia 
usług w zakresie środowiska naturalnego, 
sprzyjanie zwiększeniu efektywności 
środowiskowej i efektywnego 
gospodarowania zasobami przez MŚP 



AD\905586PL.doc 9/14 PE486.189v02-00

PL

oraz sektor publiczny;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wspieranie zrównoważonego transportu
i usuwanie niedoborów przepustowości
występujących w głównych 
infrastrukturach sieciowych poprzez:

(d) wspieranie zrównoważonego transportu
intermodalnego i mobilności, 
koncentrując się jednocześnie na 
usuwaniu niedoborów przepustowości i na 
uzupełnianiu brakujących połączeń 
transgranicznych w zrównoważonej
i intermodalnej infrastrukturze
transportowej poprzez:

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) zwiększanie zdolności instytucjonalnej
i udoskonalanie efektywnej administracji 
publicznej poprzez wzmacnianie zdolności 
instytucjonalnej i efektywności 
administracji publicznej i służb 
publicznych związanych z wdrażaniem 
Funduszu Spójności.

(e) zwiększanie zdolności instytucjonalnej
i udoskonalanie efektywnej administracji 
publicznej poprzez wzmacnianie zdolności 
instytucjonalnej, potencjału 
innowacyjnego oraz efektywności 
administracji publicznej i służb 
publicznych związanych z wdrażaniem 
Funduszu Spójności.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Tekst proponowany przez Komisję

JEDNOSTKA NAZWA

Środowisko

Odpady stałe tony Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie 
recyklingu odpadów
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Zaopatrzenie
w wodę

osoby Liczba dodatkowych osób korzystających
z ulepszonego zaopatrzenia w wodę

m3 Szacowane ograniczenie wycieków w sieci 
wodociągowej

Oczyszczanie 
ścieków

równoważna 
liczba 

mieszkańców

Liczba dodatkowych osób korzystających
z ulepszonego oczyszczania ścieków

Zapobieganie 
ryzyku

i zarządzenie 
ryzykiem

osoby Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej

osoby Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony 
przed pożarami lasu lub innych środków ochronnych

Rekultywacja 
gruntów

hektary Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów

Zasklepianie 
gleby

hektary Zmiana powierzchni gleb zasklepionych w wyniku 
zabudowy

Przyroda
i różnorodność 

biologiczna

hektary Powierzchnia siedlisk o lepszym statusie ochrony

Energia
i zmiana 
klimatu
Energia 

odnawialna
MW Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

odnawialnej
Efektywność 
energetyczna

gospodarstwa 
domowe

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą 
zużycia energii

kWh/rok Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
w budynkach publicznych

użytkownicy Liczba dodatkowych użytkowników energii 
podłączonych do inteligentnych sieci

Redukcja 
emisji gazów 

cieplarnianych

tony 
równoważnika 

CO2

Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych 
wyrażony w równoważnikach CO2

Transport
Kolej km Całkowita długość nowych linii kolejowych

km Całkowita długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii kolejowych

Drogi km Całkowita długość nowych dróg
km Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg
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Transport 
miejski

przejazdy 
pasażerskie

Wzrost liczby przejazdów pasażerskich
z wykorzystaniem objętej wsparciem usługi 

komunikacji miejskiej
Śródlądowe 
drogi wodne

tonokilometry Wzrost przewozu ładunków ulepszonymi 
śródlądowymi drogami wodnymi
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Poprawka

JEDNOSTKA NAZWA
Środowisko
Odpady stałe tony Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie 

recyklingu odpadów
Zaopatrzenie

w wodę
osoby Liczba dodatkowych osób korzystających

z ulepszonego zaopatrzenia w wodę
m3 Szacowane ograniczenie wycieków w sieci 

wodociągowej
Oczyszczanie 

ścieków
równoważna 

liczba 
mieszkańców

Liczba dodatkowych osób korzystających
z ulepszonego oczyszczania ścieków

Usługi
w zakresie 
środowiska 
naturalnego

liczba Liczba MŚP oraz władz publicznych korzystających
z usług w zakresie efektywności środowiskowej

Zapobieganie 
ryzyku

i zarządzenie 
ryzykiem

osoby Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej

osoby Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony 
przed pożarami lasu lub innych środków ochronnych

Rekultywacja 
gruntów

hektary Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów

Zasklepianie 
gleby

hektary Zmiana powierzchni gleb zasklepionych w wyniku 
zabudowy

Przyroda
i różnorodność 

biologiczna

hektary Powierzchnia siedlisk o lepszym statusie ochrony

Energia
i zmiana 
klimatu
Energia 

odnawialna
MW Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

odnawialnej
% Udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu 

energii
Efektywność 
energetyczna

gospodarstwa 
domowe

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą 
zużycia energii

kWh/rok Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
w budynkach publicznych

tony 
równoważnika 
ropy naftowej

Całkowite zużycie energii w rozbiciu na sektory

użytkownicy Liczba dodatkowych użytkowników energii 
podłączonych do inteligentnych sieci
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Redukcja 
emisji gazów 

cieplarnianych

tony 
równoważnika 

CO2

Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych 
wyrażony w równoważnikach CO2

Transport
Kolej km Całkowita długość nowych linii kolejowych

km Całkowita długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii kolejowych

Drogi km Całkowita długość nowych dróg
km Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg
Transport 
miejski

przejazdy 
pasażerskie

Wzrost liczby przejazdów pasażerskich
z wykorzystaniem objętej wsparciem usługi 

komunikacji miejskiej
Śródlądowe 
drogi wodne

tonokilometry Wzrost przewozu ładunków ulepszonymi 
śródlądowymi drogami wodnymi
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