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Poprawka 8
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie ze strategią Europa 2020 na 
rzecz zrównoważonego wzrostu i 
zatrudnienia, dalsze wykorzystywanie 
źródeł energii odnawialnej na szerszą skalę 
oraz propagowanie efektywności 
energetycznej przyczyni się do budowania 
gospodarki bardziej przyjaznej środowisku 
i bardziej konkurencyjnej oraz do 
rozwiązywania problemów związanych ze 
zmianami klimatycznymi. Dzięki 
wspieraniu tej polityki w różnych 
dziedzinach w Europie pojawią możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy i 
powstawania ekologicznego rynku 
sprzyjającego rozwojowi konkurencyjnej, 
bezpiecznej i zrównoważonej gospodarki. 

(3) Zgodnie ze strategią Europa 2020 na 
rzecz zrównoważonego wzrostu i 
zatrudnienia, dalsze wykorzystywanie 
źródeł energii odnawialnej na szerszą skalę 
oraz propagowanie efektywności 
energetycznej przyczyni się do budowania 
gospodarki bardziej przyjaznej środowisku 
i bardziej konkurencyjnej oraz do 
rozwiązywania problemów związanych ze 
zmianami klimatycznymi. Dzięki 
wspieraniu tej polityki w różnych 
dziedzinach w Europie pojawią się 
możliwości tworzenia nowych miejsc 
pracy i powstawania ekologicznego rynku 
sprzyjającego rozwojowi konkurencyjnej, 
bezpiecznej i zrównoważonej gospodarki. 
Zasadniczą rolę odgrywa przy tym 
współpraca pomiędzy różnymi szczeblami 
władzy (tzw. „multi-level governance”).

Or. nl

Poprawka 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zapewnienie większych zachęt 
finansowych i pomocy technicznej ma 
zasadnicze znaczenie dla pokonania 
przeszkód związanych z wysokimi 
kosztami wstępnymi i brakiem informacji 
oraz dla stymulowania postępów w 

(4) Zapewnienie większych zachęt 
finansowych i pomocy technicznej ma 
zasadnicze znaczenie dla pokonania 
przeszkód związanych z wysokimi 
kosztami wstępnymi i brakiem informacji 
oraz dla stymulowania postępów w 
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zakresie zrównoważonej energetyki. 
Inwestycje pomocne w rozwoju 
zrównoważonej energetyki mogą być 
najbardziej skuteczne i pożyteczne, gdy 
dotyczą przedsięwzięć podejmowanych na 
poziomie lokalnym.

zakresie zrównoważonej energetyki. 
Inwestycje pomocne w rozwoju 
zrównoważonej energetyki mogą być 
najbardziej skuteczne i pożyteczne, gdy 
dotyczą przedsięwzięć podejmowanych na 
poziomie lokalnym. Polityka sprzyjająca 
wydajności energetycznej powinna być 
nakierowana na konkretne 
zaangażowanie zarówno użytkowników 
jak i operatorów, poprzez politykę 
państwa, celem zachęcenia do tworzenia 
europejskiego rynku charakteryzującego 
się wydajnością energetyczną, stwarzając 
tym samym warunki do konkurencyjnego 
wzrostu oraz rozwoju systemu.

Or. en

Uzasadnienie

Polityka publiczna nie powinna ograniczać się do promowania projektów w zakresie 
wydajności energetycznej, ale powinna być nakierowana na tworzenie europejskiego rynku w 
tym sektorze. Możliwość inwestowania w wydajność energetyczną oraz konkretną realizację 
tych inicjatyw należy wspierać przede wszystkim poprzez konkretne sposobności biznesowe.

Poprawka 10
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zapewnienie większych zachęt 
finansowych i pomocy technicznej ma 
zasadnicze znaczenie dla pokonania 
przeszkód związanych z wysokimi 
kosztami wstępnymi i brakiem informacji 
oraz dla stymulowania postępów w 
zakresie zrównoważonej energetyki. 
Inwestycje pomocne w rozwoju 
zrównoważonej energetyki mogą być 
najbardziej skuteczne i pożyteczne, gdy 
dotyczą przedsięwzięć podejmowanych na 
poziomie lokalnym.

(4) Zapewnienie większych zachęt 
finansowych i pomocy technicznej ma 
zasadnicze znaczenie dla pokonania 
przeszkód związanych z wysokimi 
kosztami wstępnymi i brakiem informacji 
oraz dla stymulowania postępów w 
zakresie zrównoważonej energetyki. 
Inwestycje pomocne w rozwoju 
zrównoważonej energetyki mogą być 
najbardziej skuteczne i pożyteczne, gdy 
dotyczą przedsięwzięć podejmowanych na 
poziomie lokalnym. W tym celu należy 
skutecznie wykorzystywać inne dostępne 
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środki finansowe w państwach 
członkowskich.

Or. nl

Poprawka 11
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dlatego też należy stworzyć specjalny 
instrument finansowy mający na celu 
wspieranie inicjatyw w dziedzinie 
efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej, podejmowanych w ramach 
inicjatywy na rzecz finansowania 
zrównoważonej energii, w celu 
zagospodarowania niewykorzystanych 
funduszy, przyznanych na mocy rozdziału 
II rozporządzenia (WE) nr 663/2009. Ten 
instrument powinien służyć wspieraniu 
projektów dotyczących efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej, 
mogących uzyskać finansowanie z 
banków, oraz ułatwianiu finansowania 
inwestycji w zakresie efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej, w 
szczególności w środowisku miejskim.

(5) Dlatego też należy stworzyć specjalny 
instrument finansowy mający na celu 
wspieranie inicjatyw w dziedzinie 
efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej, podejmowanych w ramach 
inicjatywy na rzecz finansowania 
zrównoważonej energii, w celu 
zagospodarowania niewykorzystanych 
funduszy, przyznanych na mocy rozdziału 
II rozporządzenia (WE) nr 663/2009. Ten 
instrument powinien służyć wspieraniu 
projektów dotyczących efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej, 
mogących uzyskać finansowanie z 
banków, oraz ułatwianiu finansowania 
inwestycji w zakresie efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej, w 
szczególności w środowisku miejskim, ale 
również na obszarach górskich i 
wyspowych o cennym potencjale 
odnawialnych źródeł energii.

Or. el
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Poprawka 12
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dlatego też należy stworzyć specjalny 
instrument finansowy mający na celu 
wspieranie inicjatyw w dziedzinie 
efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej, podejmowanych w ramach 
inicjatywy na rzecz finansowania 
zrównoważonej energii, w celu 
zagospodarowania niewykorzystanych 
funduszy, przyznanych na mocy rozdziału 
II rozporządzenia (WE) nr 663/2009. Ten 
instrument powinien służyć wspieraniu 
projektów dotyczących efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej, 
mogących uzyskać finansowanie z 
banków, oraz ułatwianiu finansowania 
inwestycji w zakresie efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej, w 
szczególności w środowisku miejskim.

(5) Dlatego też należy stworzyć specjalny 
instrument finansowy mający na celu 
wspieranie inicjatyw w dziedzinie 
efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej, podejmowanych w ramach 
inicjatywy na rzecz finansowania 
zrównoważonej energii, w celu 
zagospodarowania niewykorzystanych 
funduszy, przyznanych na mocy rozdziału 
II rozporządzenia (WE) nr 663/2009. Ten 
instrument powinien służyć wspieraniu 
projektów dotyczących efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej, 
mogących uzyskać finansowanie z 
banków, oraz ułatwianiu finansowania 
inwestycji w zakresie efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej, w 
szczególności w środowisku miejskim, ale 
nie powinien ograniczać się wyłącznie do 
niego.

Or. ro

Uzasadnienie

Ważne jest, żeby instrumenty finansowe przeznaczone do wspierania inicjatyw w dziedzinie 
efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych w ramach inicjatywy 
finansowania zrównoważonej energii były przeznaczone także na inne rodzajów programów 
niż programy dotyczące środowiska miejskiego.
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Poprawka 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W okresie trudności budżetowych 
szczególnego znaczenia nabiera 
komplementarność instrumentów 
finansowych UE. Nowy instrument 
powinien skutecznie uzupełniać istniejące
instrumenty i stanowić ich przedłużenie, 
co dotyczy zwłaszcza Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), zmienionego rozporządzeniem 
(UE) nr 397/2009, w wyniku czego kwotę 
środków finansowych dostępnych w 
EFRR na efektywność energetyczną i 
odnawialne źródła energii w 
budownictwie na lata 2007-2013 
zwiększono potencjalnie do 8 mld EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Polityka publiczna nie powinna ograniczać się do promowania projektów w zakresie 
wydajności energetycznej, lecz powinna być nakierowana na tworzenie rynku europejskiego w 
tym sektorze. Łatwość inwestowania w wydajność energetyczną oraz konkretna realizacja 
tych inicjatyw powinny być przede wszystkim wspierane przez konkretne możliwości 
biznesowe. Sądzimy, że lepiej jest przypomnieć o tym w treści rozporządzenia nr 397/2009 
zamiast rozporządzenia nr 437/2010, ponieważ jest ono odpowiedniejsze i bardziej ogólne, 
podczas gdy to drugie dotyczy wyłącznie ograniczonych społeczności.

Poprawka 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu maksymalnego zwiększenia 
wpływu funduszy UE w krótkim okresie 
instrumentem będzie zarządzać jeden lub 

(6) W celu maksymalnego zwiększenia 
wpływu funduszy UE w krótkim okresie 
instrument powinien zostać w pierwszej 
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kilku pośredników finansowych, takich jak 
międzynarodowe instytucje finansowe. 
Wyboru dokonywać się będzie na 
podstawie wykazanej zdolności 
pośredników finansowych do
wykorzystywania funduszy w sposób 
możliwie najbardziej efektywny i 
skuteczny oraz z zagwarantowaniem
wysokiego wskaźnika dźwigni pomiędzy 
finansowaniem ze środków UE a 
całkowitymi nakładami inwestycyjnymi w 
celu podjęcia znacznych inwestycji w UE.

fazie wdrożony przez jednego lub kilku 
pośredników finansowych, takich jak 
międzynarodowe instytucje finansowe.
Wyboru dokonywać się będzie na 
podstawie wykazanej zdolności 
międzynarodowych instytucji finansowych
do wykorzystywania funduszy w sposób 
możliwie najbardziej efektywny i 
skuteczny, w celu zmaksymalizowania 
zaangażowania pozostałych publicznych i 
prywatnych inwestorów oraz uzyskania 
wysokiego wskaźnika dźwigni pomiędzy 
finansowaniem ze środków UE a 
całkowitymi nakładami inwestycyjnymi w 
celu podjęcia znacznych inwestycji w UE.

Or. en

Uzasadnienie

Międzynarodowe instytucje finansowe to najodpowiedniejsze podmioty do zajęcia się tym 
instrumentem finansowym – zwłaszcza w okresie jego wprowadzania. EBI, który jest jedyną 
instytucją międzynarodową obejmującą wszystkie kraje UE27, to jedyny bank, którego 
działalność nie jest nastawiona na zysk (w związku z czym daje o wiele więcej gwarancji), a 
zarazem jedyny bank prawnie zobowiązany na mocy traktatu do wspierania polityki UE (art. 
308). Jako że celem jest utworzenie funduszu, uczestnictwo innych inwestorów publicznych i 
prywatnych spowodowałoby efekt dźwigni w odniesieniu do finansowania unijnego.

Poprawka 15
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
663/2009 instrument powinien ograniczać 
się do finansowania działań, które mają 
szybki, wymierny i istotny wpływ na 
przywrócenie dobrej koniunktury 
gospodarczej w UE, zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
Przy wyborze działań finansowanych w 
ramach tego instrumentu i ocenie ich 

(7) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
663/2009 instrument powinien ograniczać 
się do finansowania działań, które mają 
szybki, wymierny i istotny wpływ na 
przywrócenie dobrej koniunktury 
gospodarczej w UE, zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 
Środki te powinny sprzyjać rozwojowi 
konkurencyjnej, wzajemnie połączonej i 
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kwalifikowalności powinny mieć w pełni 
zastosowanie kryteria określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 663/2009. 
Istotnym aspektem, który również należy 
brać pod uwagę jest równowaga 
geograficzna projektów.

ekologicznej gospodarki, a także ochronie 
zatrudnienia, zgodnie z celami strategii 
Europa 2020. Przy wyborze działań 
finansowanych w ramach tego instrumentu 
i ocenie ich kwalifikowalności powinny 
mieć w pełni zastosowanie kryteria 
określone w rozporządzeniu (WE) nr 
663/2009. Istotnym aspektem, który 
również należy brać pod uwagę, jest 
równowaga geograficzna projektów.

Or. el

Poprawka 16
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
663/2009 instrument powinien ograniczać 
się do finansowania działań, które mają 
szybki, wymierny i istotny wpływ na 
przywrócenie dobrej koniunktury 
gospodarczej w UE, zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
Przy wyborze działań finansowanych w 
ramach tego instrumentu i ocenie ich 
kwalifikowalności powinny mieć w pełni 
zastosowanie kryteria określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 663/2009. 
Istotnym aspektem, który również należy 
brać pod uwagę jest równowaga 
geograficzna projektów.

(7) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
663/2009 instrument powinien ograniczać 
się do finansowania działań, które mają 
szybki, wymierny i istotny wpływ na 
przywrócenie dobrej koniunktury 
gospodarczej w UE, zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
Przy wyborze działań finansowanych w 
ramach tego instrumentu i ocenie ich 
kwalifikowalności powinny mieć w pełni 
zastosowanie kryteria określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 663/2009.

Or. en
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Poprawka 17
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ze względu na pilną potrzebę podjęcia 
działań w związku z kryzysem 
gospodarczym i naglące potrzeby 
energetyczne Unii wydatki powinny być 
kwalifikowalne od dnia 13 lipca 2009 r., 
ponieważ wielu wnioskodawców domagało 
się uznania kwalifikowalności wydatków z 
chwilą złożenia wniosku o przyznanie 
dotacji zgodnie z art. 112 rozporządzenia 
(WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich.

(9) Ze względu na pilną potrzebę podjęcia 
działań w związku z kryzysem 
gospodarczym, społecznym i 
klimatycznym i naglące potrzeby Unii w 
zakresie bezpieczeństwa dostaw energii, 
wydatki powinny być kwalifikowalne od 
dnia 13 lipca 2009 r., ponieważ wielu 
wnioskodawców domagało się uznania 
kwalifikowalności wydatków z chwilą 
złożenia wniosku o przyznanie dotacji 
zgodnie z art. 112 rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Opracowując mandat tymczasowej komisji CRIS, a także ostatnie teksty legislacyjne i 
rezolucje, Parlament Europejski jasno przedstawił swoje stanowisko, zgodnie z którym ostatni 
kryzys miał nie tylko charakter gospodarczy, ale połączył się z kryzysem społecznym i 
klimatycznym. Jako że proponowany tekst oraz określone w nim instrumenty mogą pomóc 
skutecznie i w równym stopniu sprostać gospodarczym, społecznym i klimatycznym aspektom 
tego kryzysu, należy wspomnieć o wszystkich tych trzech elementach. Należy wyraźnie 
wspomnieć o aspekcie bezpieczeństwa dostaw.

Poprawka 18
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ze względu na pilną potrzebę podjęcia 
działań w związku z kryzysem 
gospodarczym i naglące potrzeby 

(10) Ze względu na pilną potrzebę podjęcia 
działań w związku z kryzysem 
gospodarczym, społecznym i 
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energetyczne Unii Europejskiej niniejsze 
rozporządzenie powinno wejść w życie 
niezwłocznie po jego opublikowaniu,

klimatycznym i naglące potrzeby Unii 
Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw energii, niniejsze rozporządzenie 
powinno wejść w życie niezwłocznie po 
jego opublikowaniu,

Or. en

Uzasadnienie

Opracowując mandat tymczasowej komisji CRIS, a także ostatnie teksty legislacyjne i 
rezolucje, Parlament Europejski jasno przedstawił swoje stanowisko, zgodnie z którym ostatni 
kryzys miał nie tylko gospodarczy charakter, ale połączył się z kryzysem społecznym i 
klimatycznym. Jako że proponowany tekst oraz określone w nim instrumenty mogą pomóc 
skutecznie i w równym stopniu sprostać gospodarczym, społecznym i klimatycznym aspektom 
tego kryzysu, należy wspomnieć o wszystkich tych trzech elementach. Należy wyraźnie odnieść 
się do aspektu bezpieczeństwa dostaw.

Poprawka 19
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Ten specjalny instrument finansowy 
w ramach inicjatywy na rzecz 
finansowania zrównoważonej energii, 
przeznaczony do zagospodarowania 
niewykorzystanych funduszy przyznanych 
na mocy rozdziału II rozporządzenia (WE) 
nr 663/2009, powinien służyć za punkt 
odniesienia dla przyszłych wniosków 
legislacyjnych jeśli chodzi o końcowe 
przeznaczenie niewykorzystanych 
funduszy UE.

Or. en
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Poprawka 20
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) Nowe wieloletnie ramy finansowe 
oraz przyszłe programy ramowe w 
zakresie badań i rozwoju powinny 
obejmować nowe i rozszerzone kategorie
wydatków i finansowania na rzecz 
wsparcia technicznego w połączeniu z 
innowacyjnymi systemami zachęt 
finansowych (takimi jak gwarancje, 
pożyczki uprzywilejowane z dogodnym 
oprocentowaniem, instrumenty 
finansowania połączonego i finansowanie 
projektów), tak aby wspierać intensywne 
opracowywanie i rozwój projektów o 
znacznym potencjale innowacyjnym w 
dziedzinie zrównoważonej energii.

Or. en

Poprawka 21
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2. Indywidualne zobowiązania prawne na 
mocy przepisów rozdziału II, w ramach 
realizacji zobowiązań budżetowych 
podjętych w roku 2009 i 2010, są 
podejmowane do dnia 31 grudnia 2010 r.
Indywidualne zobowiązania prawne 
zgodnie z art. 22 są podejmowane do dnia 
31 marca 2011 r.”;

„2. Indywidualne zobowiązania prawne na 
mocy przepisów rozdziału II, w ramach 
realizacji zobowiązań budżetowych 
podjętych w roku 2009 i 2010, są 
podejmowane do dnia 31 grudnia 2010 r.”

Or. en
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Poprawka 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2. Indywidualne zobowiązania prawne na 
mocy przepisów rozdziału II, w ramach 
realizacji zobowiązań budżetowych 
podjętych w roku 2009 i 2010, są 
podejmowane do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Indywidualne zobowiązania prawne 
zgodnie z art. 22 są podejmowane do dnia 
31 marca 2011 r.”;

„2. Indywidualne zobowiązania prawne na 
mocy przepisów rozdziału II, w ramach 
realizacji zobowiązań budżetowych 
podjętych w roku 2009 i 2010, są 
podejmowane do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Zobowiązania prawne zgodnie z art. 22 są 
podejmowane do dnia 31 marca 2011 r.”;

Or. en

Uzasadnienie

Zobowiązania prawne odnoszą się tu do utworzenia instrumentu, a nie do pojedynczych 
projektów, jak w pierwszej części ustępu.

Poprawka 23
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 środki, które nie 
mogą być przedmiotem indywidualnych 
zobowiązań prawnych na mocy rozdziału 
II, w wysokości 114 mln EUR, i 
ewentualnie inne środki, które będą 
dostępne w związku niezrealizowaniem lub 
częściowym zrealizowaniem projektów 
zgodnie z rozdziałem II przeznacza się na 
instrument finansowy w ramach inicjatywy 

1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 środki, które nie 
mogą być przedmiotem indywidualnych 
zobowiązań prawnych na mocy rozdziału 
II, w wysokości 114 mln EUR, i 
ewentualnie inne środki, które będą 
dostępne w związku niezrealizowaniem lub 
częściowym zrealizowaniem projektów 
zgodnie z rozdziałem II przeznacza się na 
instrument finansowy w ramach inicjatywy 
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na rzecz finansowania zrównoważonej 
energii.

na rzecz finansowania zrównoważonej 
energii. Na ten instrument przeznacza się 
ponadto kwotę 15 mln EUR z programu 
działań UE na rzecz zwalczania zmian 
klimatu. Kwota ta jest udostępniana 
poprzez wykorzystanie wszystkich 
postanowień porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r., szczególnie jego punktu 23, w 
celu modyfikacji pułapów odpowiednio w 
dziale 1a i dziale 2. W związku z tym 
Komisja przedstawia niezbędne wnioski 
dotyczące dostosowania pułapów i 
stworzenia odrębnej nowej linii 
budżetowej dla tego instrumentu w 
budżecie na 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca chciałby podkreślić, że nie powinniśmy marnować zasobów finansowych. 
Zwłaszcza w linii budżetowej 07 03 23 obecnie w rezerwie na program działań UE na rzecz 
zwalczania zmian klimatycznych znajduje się obecnie 15 mln euro, i nie istnieją ku temu 
podstawy prawne. Jako że w przypadku nieprzekazania 15 milionów euro na rzecz 
przedmiotowego instrumentu kwota ta zostanie praktycznie utracona, sprawozdawca uważa 
za konieczne zażądanie odpowiedniego dostosowania wieloletnich ram finansowych oraz 
porozumienia międzyinstytucjonalnego. Należy jednak pamiętać, że dostosowanie pułapów 
ma czysto techniczny i logiczny charakter.

Poprawka 24
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 środki, które nie 
mogą być przedmiotem indywidualnych 
zobowiązań prawnych na mocy rozdziału 
II, w wysokości 114 mln EUR, i 
ewentualnie inne środki, które będą 
dostępne w związku niezrealizowaniem lub 

1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 środki, które nie 
mogą być przedmiotem indywidualnych 
zobowiązań prawnych na mocy rozdziału 
II, w wysokości 114 mln EUR, i 
ewentualnie inne środki, które będą 
dostępne w związku z niezrealizowaniem 
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częściowym zrealizowaniem projektów 
zgodnie z rozdziałem II przeznacza się na 
instrument finansowy w ramach inicjatywy 
na rzecz finansowania zrównoważonej 
energii.

lub częściowym zrealizowaniem projektów 
zgodnie z rozdziałem II, przeznacza się na 
instrument finansowy w ramach inicjatywy 
na rzecz finansowania zrównoważonej 
energii w celu utworzenia odpowiednich 
mechanizmów finansowych we 
współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym i innymi 
międzynarodowymi instytucjami 
kredytowymi, mających w większej mierze 
zachęcać do realizacji przedsięwzięć z 
zakresu efektywności energetycznej i 
korzystania z odnawialnych źródeł 
energii.

Or. el

Poprawka 25
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 środki, które nie 
mogą być przedmiotem indywidualnych 
zobowiązań prawnych na mocy rozdziału 
II, w wysokości 114 mln EUR, i 
ewentualnie inne środki, które będą 
dostępne w związku niezrealizowaniem 
lub częściowym zrealizowaniem projektów 
zgodnie z rozdziałem II przeznacza się na 
instrument finansowy w ramach inicjatywy 
na rzecz finansowania zrównoważonej 
energii.

1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 środki, które nie 
mogą być przedmiotem indywidualnych 
zobowiązań prawnych na mocy rozdziału 
II, w wysokości 114 mln EUR, przeznacza 
się na instrument finansowy w ramach 
inicjatywy na rzecz finansowania 
zrównoważonej energii.

Or. en
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Poprawka 26
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Artykuł 22 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zgodnie z art. 3 ust. 2 środki, które 
będą dostępne w związku z 
niezrealizowaniem lub jedynie częściowym 
zrealizowaniem projektów zgodnie z 
rozdziałem II przeznacza się na projekty 
wpisane na listę rezerwową.

Or. en

Poprawka 27
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument finansowy służy wspieraniu 
projektów dotyczących efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej, 
mogących uzyskać finansowanie z 
banków, oraz ułatwianiu finansowania 
inwestycji w zakresie efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej przez 
miejskie, lokalne i regionalne organy 
publiczne. Instrument ten wdraża się 
zgodnie z przepisami dotyczącymi 
przekazania zadań wykonawczych 
względem budżetu, ustanowionymi w 
rozporządzeniu finansowym i zasadach 
wykonania tego rozporządzenia.

Instrument finansowy służy wspieraniu 
projektów dotyczących oszczędności 
energii i energii odnawialnej, mogących 
uzyskać finansowanie z banków, oraz 
ułatwianiu finansowania inwestycji w 
zakresie oszczędności energii i energii 
odnawialnej przez krajowe, miejskie, 
lokalne i regionalne organy publiczne. 
Instrument ten wdraża się zgodnie z 
przepisami dotyczącymi przekazania zadań 
wykonawczych względem budżetu, 
ustanowionymi w rozporządzeniu 
finansowym i zasadach wykonania tego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 28
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument finansowy służy wspieraniu
projektów dotyczących efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej, 
mogących uzyskać finansowanie z 
banków, oraz ułatwianiu finansowania 
inwestycji w zakresie efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej przez 
miejskie, lokalne i regionalne organy 
publiczne. Instrument ten wdraża się 
zgodnie z przepisami dotyczącymi 
przekazania zadań wykonawczych 
względem budżetu, ustanowionymi w 
rozporządzeniu finansowym i zasadach 
wykonania tego rozporządzenia.

Instrument finansowy wykorzystywany jest 
do realizacji projektów dotyczących 
efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej, mogących uzyskać 
finansowanie z banków, oraz ułatwianiu 
finansowania inwestycji w zakresie 
efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej przez miejskie, lokalne i 
regionalne organy publiczne. Instrument 
ten wdraża się zgodnie z przepisami 
dotyczącymi przekazania zadań 
wykonawczych względem budżetu, 
ustanowionymi w rozporządzeniu 
finansowym i zasadach wykonania tego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie roli instrumentu.

Poprawka 29
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument wykorzystuje się do celów 
finansowania inwestycji w zakresie 
efektywności energetycznej, 

Instrument wykorzystuje się do celów 
finansowania inwestycji w zakresie 
efektywności energetycznej 
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podejmowanych w szczególności w 
środowisku miejskim. Obejmuje on:

podejmowanych w szczególności w 
środowisku miejskim, w połączeniu z 
europejską inicjatywą przemysłową 
„inteligentne miasta” w ramach planu 
SET. Obejmuje on:

Or. en

Poprawka 30
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument wykorzystuje się do celów 
finansowania inwestycji w zakresie 
efektywności energetycznej, 
podejmowanych w szczególności w 
środowisku miejskim. Obejmuje on:

Instrument wykorzystuje się do celów 
finansowania inwestycji w zakresie 
efektywności energetycznej, 
podejmowanych w szczególności w 
środowisku miejskim, ale również na 
obszarach górskich i wyspowych o 
cennym potencjale odnawialnych źródeł 
energii. Obejmuje on:

Or. el

Poprawka 31
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument wykorzystuje się do celów 
finansowania inwestycji w zakresie 
efektywności energetycznej, 
podejmowanych w szczególności w 
środowisku miejskim. Obejmuje on:

Instrument wykorzystuje się do celów 
finansowania inwestycji w zakresie 
efektywności energetycznej, 
podejmowanych w szczególności w 
środowisku miejskim, ale nie jest on 
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ograniczony tylko do niego. Obejmuje on:

Or. ro

Uzasadnienie

Ważne jest, żeby instrumenty finansowe przeznaczone do wspierania inicjatyw w dziedzinie 
efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych w ramach inicjatywy 
finansowania zrównoważonej energii były przeznaczone także na inne rodzaje programów niż 
programy dotyczące środowiska miejskiego.

Poprawka 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) projekty wykazujące wysoki potencjał 
innowacyjny i gospodarczy i 
wykorzystujące nowe procedury i 
najlepsze dostępne technologie;

Or. en

Uzasadnienie

Innowacja to kluczowy aspekt, który należy brać pod uwagę podczas opracowywania 
jakichkolwiek planów naprawy gospodarczej. Aby zachować konkurencyjność gospodarki UE 
zawsze należy umieszczać potencjał innowacyjny wśród najważniejszych kryteriów wyboru 
projektów. Termin „najlepsze dostępne technologie” jest lepszy niż „nowe technologie”, 
ponieważ najwłaściwszym instrumentem finansowania nowych technologii związanych z 
wydajnością energetyczną jest siódmy program ramowy, a nie plan naprawy gospodarczej. 
Jako że instrument skierowany jest do władz publicznych, powinniśmy zwrócić się do nich o 
wdrażanie najlepszych dostępnych technologii, a nie nowych i innowacyjnych technologii.



PE445.669v01-00 20/36 AM\823030PL.doc

PL

Poprawka 33
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zdecentralizowane źródła energii 
odnawialnej budowane na poziomie 
lokalnym;

c) zdecentralizowane źródła energii 
odnawialnej budowane na poziomie 
lokalnym, w tym systemy fotowoltaiczne 
wbudowane w elementy architektoniczne;

Or. en

Uzasadnienie

Jak potwierdzają organy legislacyjne poprzez zatwierdzenie dyrektywy w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków COM(2008)780, budynki, które przyczyniają się do 
40% zużycia energii w UE, mogą przynieść znaczne oszczędności energii i łatwo można 
dostosować je do systemów odnawialnych takich jak urządzenia fotowoltaiczne, których 
stosowanie jest niezbędne do uzyskania niemal zerowego zużycia energii przez budynki.

Poprawka 34
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zdecentralizowane źródła energii 
odnawialnej budowane na poziomie 
lokalnym;

c) zdecentralizowane źródła energii 
odnawialnej budowane na poziomie 
lokalnym; integracja zdecentralizowanych 
źródeł energii odnawialnej w sieciach 
elektrycznych;

Or. en
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Poprawka 35
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) doskonalenie infrastruktury sieciowej 
w celu ograniczenia strat energii i 
uwzględnienia odnawialnych źródeł 
energii,

Or. el

Poprawka 36
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) ekologiczny transport miejski w celu 
wspierania większej efektywności 
energetycznej i integracji odnawialnych 
źródeł energii;

(d) ekologiczny transport miejski, w tym 
modalne przejście do transportu 
publicznego oraz pojazdów elektrycznych 
wykorzystujących energię odnawialną w 
celu wspierania większej oszczędności 
energetycznej w miastach, gminach i 
regionach;

Or. en

Uzasadnienie

Należy uznać znaczenie modalnego przejścia do transportu publicznego i pojazdów 
elektrycznych, które w przyszłości będą odgrywać coraz większą rolę. Jest to szczególnie 
ważne dla gmin, miast i regionów, do których w pierwszej kolejności kierowany jest 
instrument finansowy.
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Poprawka 37
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) lokalną infrastrukturę, między innymi 
efektywne wykorzystanie energii do 
oświetlenia ulicznego, inteligentne systemy
pomiarowe i inteligentne systemy 
elektroenergetyczne, z pełnym 
zastosowaniem technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych.

(e) lokalną infrastrukturę, między innymi 
efektywne wykorzystanie energii do 
oświetlenia ulicznego, rozwiązania w 
zakresie magazynowania energii, 
inteligentne systemy pomiarowe i 
inteligentne systemy elektroenergetyczne, 
z pełnym zastosowaniem technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych.

Or. en

Poprawka 38
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) projekty pilotażowe i demonstracyjne, 
projekty obejmujące nowe i innowacyjne 
technologie związane z wydajnością 
energetyczną oraz energią odnawialną, a 
także organizacje w ramach lokalnej 
Agendy 21, o ile uprawnione są do 
zarządzania funduszami.

Or. en

Uzasadnienie

Testowanie innowacyjnych rozwiązań przyczynia się do zdobycia doświadczenia w zakresie 
najlepszych praktyk. Działania w ramach lokalnej Agendy 21 pomaga uwzględnić te 
podmioty, które już eksperymentują z lokalnymi rozwiązaniami dostosowanymi do warunków 
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lokalnych.

Poprawka 39
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Całkowite koszty stosowania instrumentu 
nie przekraczają w sumie 3%.

Or. en

Poprawka 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument może dostarczać środków 
zachęcających i wsparcia technicznego, 
tudzież przyczyniać się do podnoszenia 
świadomości władz krajowych i lokalnych, 
w celu zapewnienia optymalnego 
wykorzystania funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności, ze szczególnym 
uwzględnieniem udoskonaleń 
efektywności energetycznej i energii ze 
źródeł w budynkach mieszkalnych i 
budownictwie wszelkiego rodzaju.

Instrument może dostarczać środków 
zachęcających, łącznie z zapewnianiem 
środków i przydzielaniem kapitału 
przeznaczonego na pożyczki, gwarancje, 
produkty typu equity i pozostałe produkty 
finansowe. Instrument ten powinien 
wspierać rozpoczynianie projektów. Są to 
projekty opłacalne pod względem 
gospodarczym i finansowym (nadają się 
do obrotu bankowego) w celu 
refundowania inwestycji przyznanych 
przez fundusz oraz w celu przyciągnięcia 
inwestorów państwowych i prywatnych w 
ramach „partnerstw publiczno-
prywatnych”. Dodatkowo do 10% 
funduszy, o których mowa w art. 22, 
można wykorzystać na udzielenie wsparcia 
technicznego, tudzież do podnoszenia 
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świadomości władz krajowych i lokalnych, 
w celu zapewnienia optymalnego 
wykorzystania funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności, ze szczególnym 
uwzględnieniem udoskonaleń 
efektywności energetycznej i energii ze 
źródeł w budynkach mieszkalnych i 
budownictwie wszelkiego rodzaju. 
Wsparcie techniczne powinno uzupełniać 
istniejące instrumenty finansowane z 
budżetu Unii, zwłaszcza program Elena, 
unikając zazębiania się z pozostałymi 
instrumentami finansowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Instrument ten powinien być w wyraźny sposób elastyczny, aby dostarczyć stosownych 
produktów finansowych w celu pobudzenia popytu rynkowego. Wsparcie techniczne powinno 
obejmować określoną część całkowitego budżetu i powinno być lepiej sprecyzowane. 
Wzmianka o programie Elena to sposób na zapewnienie bardziej skoordynowanych działań 
pomiędzy różnymi wspólnotowymi instrumentami finansowymi.

Poprawka 41
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument może dostarczać środków 
zachęcających i wsparcia technicznego, 
tudzież przyczyniać się do podnoszenia 
świadomości władz krajowych i lokalnych, 
w celu zapewnienia optymalnego 
wykorzystania funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności, ze szczególnym 
uwzględnieniem udoskonaleń 
efektywności energetycznej i energii ze 
źródeł w budynkach mieszkalnych i 
budownictwie wszelkiego rodzaju.

Instrument może być stosowany w celu 
zapewnienia optymalnego wykorzystania 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności, ze szczególnym 
uwzględnieniem udoskonaleń 
efektywności energetycznej i energii ze 
źródeł odnawialnych w budynkach 
mieszkalnych i budownictwie wszelkiego 
rodzaju.
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Or. ro

Uzasadnienie

Ważne jest, żeby instrumenty finansowe przeznaczone do wspierania inicjatyw w dziedzinie 
efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych w ramach inicjatywy 
finansowania zrównoważonej energii przyczyniały się do zwiększenia absorpcji funduszy 
europejskich przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej budynków i finansowały 
głównie projekty, które skutecznie przyczynią się do wzrostu efektywności energetycznej 
budynków.

Poprawka 42
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument może dostarczać środków 
zachęcających i wsparcia technicznego, 
tudzież przyczyniać się do podnoszenia 
świadomości władz krajowych i lokalnych, 
w celu zapewnienia optymalnego 
wykorzystania funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności, ze szczególnym 
uwzględnieniem udoskonaleń 
efektywności energetycznej i energii ze 
źródeł w budynkach mieszkalnych i 
budownictwie wszelkiego rodzaju.

Instrument może dostarczać środków 
zachęcających, środków obniżających 
ryzyko i wsparcia technicznego, tudzież 
przyczyniać się do podnoszenia 
świadomości władz krajowych i lokalnych, 
w celu zapewnienia optymalnego 
wykorzystania funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności, ze szczególnym 
uwzględnieniem udoskonaleń 
efektywności energetycznej i energii ze 
źródeł w budynkach mieszkalnych i 
budownictwie wszelkiego rodzaju.

Or. en

Uzasadnienie

Ryzyko finansowe i techniczne dotyczy braku finansowania i możliwości niepowodzenia 
technicznego powodującego nierentowność operacji. Systemy ubezpieczeń od ryzyka mają na 
celu zwrot pewnego procentu inwestycji. We współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym należy opracować ogólnoeuropejski system obejmujący kilka technologii 
energetycznych.
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Poprawka 43
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie 1080/2006 Europejskiego 
Funduszu Rozwoju obejmuje wsparcie i 
usługi dla przedsiębiorstw, w 
szczególności MŚP, tworzenie i rozwój 
instrumentów finansowania, takich jak 
kapitał podwyższonego ryzyka, fundusze 
pożyczkowe i gwarancyjne, fundusze 
rozwoju lokalnego, dotacje na spłatę 
odsetek, tworzenie sieci, współpracę i 
wymianę doświadczeń pomiędzy 
regionami, miastami oraz stosownymi 
podmiotami sfery społeczno-gospodarczej 
i środowiskowej, także w dziedzinie 
wydajności energetycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Działania obejmuje już wsparcie tworzenia i rozwoju instrumentów finansowania, takich jak 
kapitał podwyższonego ryzyka, fundusze pożyczkowe i gwarancyjne, fundusze rozwoju 
lokalnego, dotacje na spłatę odsetek, tworzenie sieci, współpracę i wymianę doświadczeń 
pomiędzy regionami, miastami oraz stosownymi podmiotami sfery społeczno-gospodarczej i 
środowiskowej, również w zakresie wydajności energetycznej. Zostało ono już wykorzystane 
do utworzenia w niektórych państwach członkowskich funduszy odnawialnych 
przeznaczonych na wzmacnianie wydajności energetycznej mieszkań. 

Poprawka 44
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część I – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Beneficjentami instrumentu są organy 
publiczne, najlepiej szczebla lokalnego i 
regionalnego, lub podmioty prywatne 
działające w imieniu tych organów 
publicznych. Szczególną uwagę zwraca się 
na wnioski dotyczące współpracy tych 
organów z towarzystwami budownictwa 
społecznego i agencjami rozwoju.

Beneficjentami instrumentu są lokalne i 
regionalne jednostki samorządu 
terytorialnego, przedsiębiorstwa publiczne 
oraz osoby fizyczne i prawne podlegające 
prawu prywatnemu. Szczególną uwagę 
zwraca się na wnioski dotyczące 
współpracy tych organów z towarzystwami 
budownictwa społecznego, gminnymi 
dostawcami energii i agencjami rozwoju.

Or. de

Poprawka 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część II – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument będzie wdrażany przez jednego
lub więcej pośredników finansowych, 
takich jak międzynarodowe instytucje 
finansowe. Wyboru dokonywać się będzie 
na podstawie wykazanej zdolności 
pośredników finansowych do 
wykorzystywania funduszy w sposób
możliwie najbardziej efektywny i 
skuteczny, zgodnie z zasadami i kryteriami 
określonymi w niniejszym załączniku.

Instrument będzie wdrażany przez jedną 
lub więcej międzynarodowych instytucji 
finansowych. Wyboru dokonywać się 
będzie na podstawie wykazanej zdolności 
międzynarodowych instytucji finansowych
do wykorzystywania funduszy w sposób 
możliwie najbardziej efektywny i 
skuteczny, zgodnie z zasadami i kryteriami 
określonymi w niniejszym załączniku.

Or. en

Uzasadnienie

Międzynarodowe instytucje finansowe to najodpowiedniejsze podmioty – zwłaszcza w fazach 
początkowych – tzn. EBI będący jedyną międzynarodową instytucją finansową obejmującą 
wszystkie 27 krajów UE jest jedynym bankiem typu non-profit (zapewniając tym samym o 
wiele większe gwarancje), a także jedyną instytucją prawnie zobowiązaną na mocy traktatu 
do wspierania polityki UE (art. 308). Jako że celem jest założenie funduszu, udział 
pozostałych inwestorów publicznych i prywatnych spowodowałby dalszy efekt dźwigni w 
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odniesieniu do funduszy unijnych. Poprawka ta dostarcza ściślejszej definicji płatności na 
rzecz pośredników finansowych, co zapewni maksymalną wysokość funduszy płynących do 
gmin.

Poprawka 46
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część II – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla zapewnienia skuteczności 
wykorzystania funduszy europejskich i 
udostępnienia zainteresowanym 
najlepszych rozwiązań, jeżeli pośrednik 
finansowy zastosował dany instrument w 
jednym z państw członkowskich, 
udostępnia nieodpłatnie zastosowany 
wzorzec pozostałym państwom 
członkowskim, Parlamentowi 
Europejskiemu i Komisji Europejskiej.

Or. ro

Uzasadnienie

W celu zwiększenia efektywności zasobów finansowych przyznanych na dany instrument oraz 
w celu ułatwienia wymiany dobrych rozwiązań w tej dziedzinie między państwami 
członkowskimi.

Poprawka 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część II – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pośrednicy finansowi są zobowiązani do 
przestrzegania odpowiednich wymogów 

Pośrednicy finansowi są zobowiązani do 
przestrzegania odpowiednich wymogów 
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dotyczących przekazania zadań 
wykonawczych względem budżetu, 
ustanowionych w rozporządzeniu 
finansowym i zasadach wykonania tego 
rozporządzenia, w szczególności w 
przypadku przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, kontroli 
wewnętrznej, rachunkowości i audytu 
zewnętrznego. Nie zostaną im 
udostępnione żadne inne środki 
finansowe oprócz opłat przeznaczonych 
na zarządzanie lub związanych z 
utworzeniem i realizacją instrumentu.

dotyczących przekazania zadań 
wykonawczych względem budżetu, 
ustanowionych w rozporządzeniu 
finansowym i zasadach wykonania tego 
rozporządzenia, w szczególności w 
przypadku przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, kontroli 
wewnętrznej, rachunkowości i audytu 
zewnętrznego. Pośrednicy finansowi będą 
mogli fakturować wyłącznie opłaty 
przeznaczone na zarządzanie bądź 
pozostałe koszty kwalifikowalne związane 
ze stworzeniem i wprowadzeniem 
instrumentu.

Or. en

Uzasadnienie

Międzynarodowe instytucje finansowe to najodpowiedniejsze podmioty – zwłaszcza w fazach 
początkowych – tzn. EBI będący jedyną międzynarodową instytucją finansową obejmującą 
wszystkie 27 krajów UE jest jedynym bankiem typu non-profit (zapewniając tym samym o 
wiele większe gwarancje), a także jedyną instytucją prawnie zobowiązaną na mocy traktatu 
do wspierania polityki UE (art. 308). Jako że celem jest założenie funduszu, udział 
pozostałych inwestorów publicznych i prywatnych spowodowałby dalszy efekt dźwigni w 
odniesieniu do funduszy unijnych. Poprawka ta dostarcza ściślejszej definicji płatności na 
rzecz pośredników finansowych, co zapewni maksymalną wysokość funduszy płynących do 
gmin.

Poprawka 48
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część II – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pośrednicy finansowi są zobowiązani do 
przestrzegania odpowiednich wymogów 
dotyczących przekazania zadań 
wykonawczych względem budżetu, 
ustanowionych w rozporządzeniu 
finansowym i zasadach wykonania tego 
rozporządzenia, w szczególności w 

Pośrednicy finansowi są zobowiązani do 
przestrzegania odpowiednich wymogów 
dotyczących przekazania zadań 
wykonawczych względem budżetu, 
ustanowionych w rozporządzeniu 
finansowym i zasadach wykonania tego 
rozporządzenia, w szczególności w 
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przypadku przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, kontroli 
wewnętrznej, rachunkowości i audytu 
zewnętrznego. Nie zostaną im 
udostępnione żadne inne środki finansowe 
oprócz opłat przeznaczonych na
zarządzanie lub związanych z utworzeniem 
i realizacją instrumentu.

przypadku przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, kontroli 
wewnętrznej, rachunkowości i audytu 
zewnętrznego. Nie zostaną im 
udostępnione żadne inne środki finansowe 
oprócz opłat przeznaczonych na 
zarządzanie lub związanych z utworzeniem 
i realizacją instrumentu, które nie mogą 
przekraczać 5% kwot wydatkowanych 
podczas każdego wykorzystania 
instrumentu.

Or. ro

Uzasadnienie

Ważne jest, żeby instrument finansowy przeznaczony na projekty w dziedzinie zrównoważonej 
energii był wykorzystywany na finansowanie głównie projektów, które skutecznie przyczynią 
się do wzrostu efektywności energetycznej. Z tego powodu konieczne jest, żeby opłaty 
przeznaczone na zarządzanie lub związane z utworzeniem i wdrażaniem instrumentu były 
ograniczone do 5% kwoty przyznanej na instrument.

Poprawka 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część II – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowy zakres zadań i obowiązków 
związanych z instrumentem, między 
innymi w zakresie monitorowania i 
kontroli, określa (określają) umowa 
(umowy) między Komisją a pośrednikami 
finansowymi.

Szczegółowy zakres zadań i obowiązków 
związanych z instrumentem, między 
innymi w zakresie monitorowania i 
kontroli, określa (określają) umowa 
(umowy) między Komisją a 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi. Porozumienie(a) 
powinno(y) zapewniać regularne 
dostarczanie informacji do Komisji i 
Parlamentu Europejskiego w odniesieniu 
do kroków podjętych w związku z 
wdrażaniem instrumentu.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka zmierza do zapewnienia zaangażowania zarówno Parlamentu Europejskiego, jak i 
Komisji Europejskiej w monitorowanie działalności związanej z wdrażaniem instrumentu.

Poprawka 50
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część II – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowy zakres zadań i obowiązków 
związanych z instrumentem, między 
innymi w zakresie monitorowania i 
kontroli, określa (określają) umowa
(umowy) między Komisją a pośrednikami 
finansowymi..

Szczegółowy zakres zadań i obowiązków 
związanych z instrumentem, między 
innymi w zakresie monitorowania i 
kontroli, określa (określają) umowa 
(umowy) między Komisją a pośrednikami 
finansowymi, przekazana (przekazane) 
Parlamentowi tytułem informacji.
Komisja publikuje informacje o każdym 
wykorzystaniu instrumentu na stronie 
internetowej www.buildup.eu.

Or. ro

Uzasadnienie

Ta zmiana jest konieczna, żeby zapewnić przejrzystość wykorzystania instrumentu oraz by 
zachęcić do wymiany dobrych rozwiązań w tej dziedzinie między państwami członkowskimi.

Poprawka 51
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część III – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja powinna utworzyć zintegrowany i 
przyjazny użytkownikowi system 
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internetowy wspierający udostępnianie 
wszelkich informacji elektronicznych na 
temat zarządzania programami, np. 
procedur aplikacyjnych, ram czasowych, 
zasad i przepisów, przeglądu trwających i 
zrealizowanych projektów oraz 
sprawozdań.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uczynić ten instrument bardziej przyjaznym dla użytkownika i zachęcić mniejszych 
uczestników, trzeba sprawić, by wszystkie informacje były łatwo dostępne w Internecie. 
Lepszy dostęp do programów oraz wsparcie użytkownika można osiągnąć poprzez ulepszenie 
materiałów informacyjnych. Można tego dokonać poprzez optymalizację systemów IT, 
wspieranie zarządzania oraz zindywidualizowane wsparcie. Z tego powodu wspierać należy 
pełną integrację grantów, ocen i wniosków w obrębie jednej platformy IT. Korzystanie z niej 
powinno być intuicyjne, elastyczne i proste.

Poprawka 52
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część III – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument ogranicza się do finansowania 
działań, które mają szybki, wymierny i 
istotny wpływ na przywrócenie dobrej 
koniunktury gospodarczej w UE, 
zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego i ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych.

Instrument ogranicza się do finansowania 
działań, które mają szybki, wymierny i 
istotny wpływ na przywrócenie dobrej 
koniunktury gospodarczej w UE, 
zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego i ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych. Środki te powinny 
sprzyjać rozwojowi konkurencyjnej, 
wzajemnie połączonej i ekologicznej 
gospodarki, a także ochronie 
zatrudnienia, zgodnie z celami strategii 
Europa 2020.

Or. el
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Poprawka 53
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część III – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres pomiędzy zgłoszeniem dotyczącym 
projektu a ostateczną decyzją nie 
przekracza dwóch miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Dla celów niniejszego rozporządzenia kwestią nadrzędną jest, by projekty mogły być 
rozpoczynane możliwie najszybciej.

Poprawka 54
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część III – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostateczny przegląd finansowy 
poszczególnych projektów musi zostać 
wykonany w ciągu roku od zakończenia 
realizacji projektu.

Or. en

Uzasadnienie

Celem zachęcenia do uczestnictwa oraz zwiększenia przewidywalności dla mniejszych 
uczestników, procedury przeglądowe powinny postępować tak sprawnie, jak to możliwe. Jest 
to także zgodne z ogólną koncepcją stojącą za wnioskiem komisji w sprawie szybkiej i 
nieskomplikowanej procedury.
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Poprawka 55
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część III – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) podjęły zobowiązanie polityczne w celu 
złagodzenia zmian klimatycznych, między 
innymi określiły dokładne cele;

(a) podjęły zobowiązanie polityczne w celu 
złagodzenia zmian klimatycznych, między 
innymi określiły cel na rok 2020 dotyczący 
emisji gazów cieplarnianych co najmniej 
odpowiadający zobowiązaniu unii na rok 
2020;

Or. en

Uzasadnienie

Celem zapewnienia wiarygodnej i rozsądnej polityki, Unia Europejska winna wspierać 
wyłącznie te projekty, które są zgodne z jej własnymi ustanowionymi celami.

Poprawka 56
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część III – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przeprowadziły inwentaryzację emisji i 
opracowały wieloletnie strategie 
osiągnięcia swoich celów;

b) opracowały wieloletnie strategie 
osiągnięcia swoich celów;

Or. ro

Uzasadnienie

Dla zwiększenia liczby kwalifikujących się organów publicznych istotne jest, by miały one 
możliwość opracowania systemu inwentaryzacji emisji.
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Poprawka 57
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 663/2009
Załącznik II – część III – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) przeprowadziły inwentaryzację emisji i 
opracowały wieloletnie strategie 
osiągnięcia swoich celów;

(b) kraj/państwo członkowskie, do którego 
należą przeprowadził(o) inwentaryzację 
emisji i opracowały wieloletnie strategie 
osiągnięcia swoich celów;

Or. en

Uzasadnienie

Nie uważa się za użyteczne zwracanie się do władz lokalnych o udostępnienie wykazów 
dotyczących emisji bądź poszczególnych lokalnych celów w zakresie obniżenia emisji, jako że 
polityka w dziedzinie ochrony środowiska nakierowana na zmniejszanie zanieczyszczeń 
zazwyczaj opracowywana jest na poziomie krajowym/ogólnoświatowym i okazuje się, że w 
takiej postaci jest skuteczniejsza.

Poprawka 58
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dodaje się art. 59A w brzmieniu:
„Artykuł 1a

Sprawozdanie roczne przedkładane 
Parlamentowi Europejskiemu
Co roku Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie w sprawie postępów 
poczynionych w związku z projektami oraz 
przedmiotowym instrumentem.”

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zwiększenia przejrzystości Komisja powinna zdawać sprawozdania Parlamentowi 
Europejskiemu.


