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Poprawka 212
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by propagowały 
wprowadzenie świadectw charakterystyki 
energetycznej, punktów kompleksowej 
obsługi zapewniających dostęp do 
doradztwa i pomocy technicznej, a także 
zachęt finansowych dostępnych na 
szczeblu regionalnym, krajowym i 
europejskim;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by propagowały 
wprowadzenie świadectw charakterystyki 
energetycznej, a także zachęt finansowych 
dostępnych na szczeblu regionalnym, 
krajowym i europejskim;

Or.de

Poprawka 213
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by propagowały 
wprowadzenie świadectw charakterystyki 
energetycznej, punktów kompleksowej 
obsługi zapewniających dostęp do 
doradztwa i pomocy technicznej, a także 
zachęt finansowych dostępnych na 
szczeblu regionalnym, krajowym i 
europejskim;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by propagowały 
wprowadzenie świadectw charakterystyki 
energetycznej, a także zachęt finansowych 
dostępnych na szczeblu regionalnym, 
krajowym i europejskim;

Or.en

Poprawka 214

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by propagowały 
wprowadzenie świadectw charakterystyki 
energetycznej, punktów kompleksowej 
obsługi zapewniających dostęp do 
doradztwa i pomocy technicznej, a także 
zachęt finansowych dostępnych na 
szczeblu regionalnym, krajowym i 
europejskim;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by propagowały 
wprowadzenie punktów kompleksowej 
obsługi zapewniających dostęp do 
doradztwa i pomocy technicznej, a także 
zachęt finansowych dostępnych na 
szczeblu regionalnym, krajowym i 
europejskim;

Or.en

Poprawka 215
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by propagowały 
wprowadzenie świadectw charakterystyki 
energetycznej, punktów kompleksowej 
obsługi zapewniających dostęp do 
doradztwa i pomocy technicznej, a także 
zachęt finansowych dostępnych na 
szczeblu regionalnym, krajowym i 
europejskim;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by propagowały 
wprowadzenie świadectw charakterystyki 
energetycznej, zatwierdzonych przez 
niezależny organ, punktów kompleksowej 
obsługi zapewniających dostęp do 
doradztwa i pomocy technicznej, a także 
zachęt finansowych dostępnych na 
szczeblu regionalnym, krajowym i 
europejskim;

Or.en

Poprawka 216
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa właściwe organy na szczeblu 
lokalnym, regionalnym, krajowym i 
europejskim, by w odniesieniu do 
remontów budynków zwracały szczególną 
uwagę na budownictwo komunalne i 
zadbały o to, by lokatorzy w szczególnie 
trudnej sytuacji nie byli zmuszeni ponosić 
dodatkowych kosztów energooszczędnych 
inwestycji w mieszkaniach komunalnych; 

Or.nl

Poprawka 217
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję do opracowania 
jasnych wytycznych dotyczących 
modernizacji budynków w przypadku 
współwłasności oraz podziału wydatków i 
korzyści płynących z oszczędności między 
właścicieli i najemców;

Or.el

Poprawka 218
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do propagowania technik 
modernizacji, które są bardziej 
ekonomiczne, a jednocześnie zapewniają 
wysoki poziom oszczędności energii;
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Or.en

Poprawka 219
Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wspieranie i 
finansowanie programów szkoleniowych 
w celu podnoszenia umiejętności w 
dziedzinie rzemiosła budowlanego oraz w 
MŚP związanych z efektywnością 
energetyczną;

Or.en

Poprawka 220
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o propagowanie szerszego 
stosowania kontroli energetycznych w 
przedsiębiorstwach i w związku z tym o 
opracowanie mechanizmów wspierania w 
szczególności MŚP;

17. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o propagowanie szerszego 
stosowania kontroli energetycznych w 
przedsiębiorstwach, stosowanie 
ustrukturyzowanych procesów 
zarządzania energetycznego oraz 
standardów z zakresie systemów 
zarządzania energetycznego, takich jak 
EN 1600a, a także o opracowanie 
mechanizmów wspierania MŚP;

Or.en
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Poprawka 221
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o propagowanie szerszego 
stosowania kontroli energetycznych w 
przedsiębiorstwach i w związku z tym o 
opracowanie mechanizmów wspierania w 
szczególności MŚP;

17. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o propagowanie szerszego 
stosowania kontroli energetycznych w 
przedsiębiorstwach i w związku z tym o 
opracowanie mechanizmów wspierania 
MŚP.  W związku z tym należy wspierać w 
szczególności dobrowolne umowy 
pomiędzy MŚP, przedsiębiorstwami 
finansowymi i ubezpieczeniowymi, 
władzami publicznymi i 
przedsiębiorstwami usług energetycznych 
(ESCO) w celu stymulowania 
wszechstronnego podejścia do 
efektywności energetycznej;

Or.en

Poprawka 222
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o propagowanie szerszego 
stosowania kontroli energetycznych w 
przedsiębiorstwach i w związku z tym o 
opracowanie mechanizmów wspierania w 
szczególności MŚP;

17. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o propagowanie szerszego 
stosowania kontroli energetycznych w 
przedsiębiorstwach i w związku z tym o 
opracowanie mechanizmów wspierania w 
szczególności MŚP, sprzyjając tym samym 
umocnieniu istniejących systemów 
krajowych i wspierając utworzenie 
nowych systemów w państwach 
członkowskich, które nie dysponują 
jeszcze funkcjonującymi strukturami;

Or.en
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Poprawka 223
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o propagowanie szerszego 
stosowania kontroli energetycznych w 
przedsiębiorstwach i w związku z tym o 
opracowanie mechanizmów wspierania w 
szczególności MŚP;

17. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o nałożenie obowiązku 
kontroli energetycznych w 
przedsiębiorstwach i w budynkach 
przemysłowych oraz w związku z tym o 
opracowanie mechanizmów wspierania w 
szczególności MŚP;

Or.en

Poprawka 224
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o propagowanie szerszego 
stosowania kontroli energetycznych w 
przedsiębiorstwach i w związku z tym o 
opracowanie mechanizmów wspierania w 
szczególności MŚP;

17. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o propagowanie szerszego 
stosowania kontroli energetycznych i 
ustrukturyzowanych procesów 
zarządzania energetycznego w 
przedsiębiorstwach i w związku z tym o 
opracowanie mechanizmów wspierania w 
szczególności MŚP;

Or.en

Poprawka 225
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że Komisja powinna 18. wzywa Komisję do zgromadzenia 
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finansować badania pilotażowe kontroli 
efektywności energetycznej budynków, 
aby zweryfikować potencjalne 
oszczędności i zachęcić podmioty rynkowe 
do inwestowania w energooszczędne 
rozwiązania;

wszelkich zasobów w celu 
przeprowadzenia szerokich konsultacji, 
tak aby uniknąć sprzeciwu ze strony 
państw członkowskich, przed 
przedstawieniem w dniu 30 czerwca 2011 
r. ram metodologii porównawczej do 
celów obliczania optymalnego pod 
względem kosztów poziomu wymagań 
minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej w ramach dyrektywy w 
sprawie efektywności energetycznej 
budynków; wyraża przekonanie, że 
metodologia porównawcza, jak tylko 
zostanie wdrożona, będzie zachęcać
podmioty rynkowe do inwestowania w 
energooszczędne rozwiązania; 

Or.en

Poprawka 226
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że Komisja powinna 
finansować badania pilotażowe kontroli 
efektywności energetycznej budynków, 
aby zweryfikować potencjalne 
oszczędności i zachęcić podmioty rynkowe 
do inwestowania w energooszczędne 
rozwiązania;

18. uważa, że Komisja powinna 
finansować badania pilotażowe kontroli 
efektywności energetycznej budynków, 
aby wspierać przekształcanie istniejących 
budynków w budynki o niemal zerowym 
zużyciu energii, a także finansować 
modernizację;

Or.en

Poprawka 227
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do zbadania 
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możliwości utworzenia dalszych 
programów szkoleniowych, dzięki którym 
wśród projektantów architektonicznych i 
wykonawców robót budowlanych wzrośnie 
wiedza na temat efektywności 
energetycznej; wzywa Komisję do 
włączenia szkolenia kształcenia w zakresie 
efektywności energetycznej do 
zmienionego Plan działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii;

Or.hu

Poprawka 228
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zwraca uwagę na to, że postęp 
techniczny może otworzyć nowe 
możliwości znaczących zmian w 
efektywności energetycznej, wykraczając 
poza postępy przyrostowe; w tym 
kontekście zwraca się do Komisji o 
otwarcie na potencjał, jaki przedstawiają 
bardzo nisko energochłonne systemy 
oświetlenia obejmujące miejscową 
elektryczność odnawialną i innowacyjne 
technologie, takie jak oświetlenie 
półprzewodnikowe (Solid State Lighting) i 
elektronika drukowalna;

Or.en

Poprawka 229
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca się do Komisji, by 19. domaga się, by zgodnie z dyrektywą w 
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zaproponowała minimalne wymogi 
energetyczne dla oświetlenia ulic, 
ekologicznych zamówień publicznych i 
modernizacji infrastruktury 
energetycznej; w tym kontekście domaga 
się, by Komisja uwzględniła do 2012 r. 
specyfikację całkowitych kosztów
eksploatacji odnośnie do wszystkich 
zamówień publicznych na instalacje 
oświetleniowe;

sprawie ekoprojektu minimalne wymogi 
dotyczące efektywności energetycznej 
obejmowały również informacje dotyczące
kosztów i emisji gazów cieplarnianych 
związane z całym cyklem użytkowania 
produktów, łącznie z ich recyklingiem;

Or.de

Poprawka 230
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca się do Komisji, by 
zaproponowała minimalne wymogi 
energetyczne dla oświetlenia ulic, 
ekologicznych zamówień publicznych i 
modernizacji infrastruktury 
energetycznej; w tym kontekście domaga 
się, by Komisja uwzględniła do 2012 r. 
specyfikację całkowitych kosztów 
eksploatacji odnośnie do wszystkich 
zamówień publicznych na instalacje 
oświetleniowe;

19. zwraca się do Komisji, by 
zaproponowała wymogi instalacyjne i/lub 
wskaźniki dla oświetlenia ulic, które 
zostaną wdrożone przez lokalne władze, w 
tym inteligentną kontrolę i modele 
oszczędności zużycia; w tym kontekście 
domaga się, by Komisja uwzględniła do 
2012 r. specyfikację całkowitych kosztów 
eksploatacji odnośnie do wszystkich 
zamówień publicznych na instalacje 
oświetleniowe;

Or.en

Poprawka 231
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca się do Komisji, by 
zaproponowała minimalne wymogi 
energetyczne dla oświetlenia ulic, 

19. zwraca się do Komisji, by 
zaproponowała wymogi instalacyjne i/lub 
wskaźniki dla oświetlenia ulic, które 
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ekologicznych zamówień publicznych i 
modernizacji infrastruktury 
energetycznej; w tym kontekście domaga 
się, by Komisja uwzględniła do 2012 r. 
specyfikację całkowitych kosztów 
eksploatacji odnośnie do wszystkich 
zamówień publicznych na instalacje 
oświetleniowe;

zostaną wdrożone przez lokalne władze, w 
tym inteligentną kontrolę i modele 
oszczędności zużycia; w tym kontekście 
domaga się, by Komisja uwzględniła do 
2012 r. specyfikację całkowitych kosztów 
eksploatacji odnośnie do wszystkich 
zamówień publicznych na instalacje 
oświetleniowe;

Or.en

Poprawka 232
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca się do Komisji, by 
zaproponowała minimalne wymogi 
energetyczne dla oświetlenia ulic, 
ekologicznych zamówień publicznych i 
modernizacji infrastruktury 
energetycznej; w tym kontekście domaga 
się, by Komisja uwzględniła do 2012 r. 
specyfikację całkowitych kosztów 
eksploatacji odnośnie do wszystkich 
zamówień publicznych na instalacje 
oświetleniowe;

19. zwraca się do Komisji, by 
zaproponowała minimalne wymogi 
energetyczne dla oświetlenia ulic; w tym 
kontekście domaga się, by Komisja 
uwzględniła do 2012 r. specyfikację 
całkowitych kosztów eksploatacji odnośnie 
do wszystkich zamówień publicznych na 
instalacje oświetleniowe;

Or.de

Poprawka 233
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa państwa członkowskie do 
systematycznego stosowania efektywnych 
pod względem energetycznym praktyk w 
dziedzinie zamówień publicznych;
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Or.en

Poprawka 234

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy) (po tytule 4) 

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję do opracowania 
polityki dotyczącej wyrobu, która zapewni 
większą spójność z ekologicznymi 
politykami dotyczącymi wyrobu poprzez 
lepszą koordynację ustalania, rewizji i 
wdrażania różnych instrumentów 
politycznych, tak aby wspierać większą 
dynamikę transformacji rynku i 
zawierające więcej treści informacje na 
temat oszczędności energii przeznaczone 
dla konsumentów;  w związku z tym 
wzywa Komisję do dokonania łącznego 
przeglądu dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu i etykietowania 
energetycznego (tj. wzywa do 
przyspieszenia terminu przeglądu 
dyrektywy w sprawie etykietowania 
energetycznego); najlepszym 
rozwiązaniem byłoby jednoczesne 
dokonanie przeglądu również 
oznakowania ekologicznego i przepisów w 
sprawie ekologicznych zamówień 
publicznych oraz skoordynowane ich 
wdrożenie wraz z ekoprojektem i 
etykietowaniem energetycznym; wzywa 
Komisję do zaproponowania 
ogólnounijnych, szeroko zakrojonych i 
obowiązkowych strategii w zakresie 
ekologicznych zamówień publicznych, 
mających na celu osiągnięcie do 2015 r. 
wskaźnika 100% zamówień publicznych;

Or.en
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Poprawka 235
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy) (po tytule 4) 

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wyraża ubolewanie z powodu 
znacznych opóźnień we wdrażaniu 
środków wykonawczych do ekoprojektu i 
etykietowania energetycznego, zwłaszcza 
w odniesieniu do kotłów i ogrzewaczy 
wody; w związku z tym sugeruje, by na 
początku procesu ustalić jaśniejsze i 
surowe terminy dla każdego środka 
wykonawczego; 

Or.en

Poprawka 236

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19b. wyraża ubolewanie z powodu 
aktualnych znacznych opóźnień i niekiedy 
braku wystarczających ambicji we 
wdrażaniu środków wykonawczych do 
ekoprojektu i etykietowania 
energetycznego, zwłaszcza w odniesieniu 
do kotłów i ogrzewaczy wody; w związku z 
tym sugeruje, by na początku procesu 
ustalić jaśniejsze i bardziej surowe 
terminy dla każdego środka 
wykonawczego; 

Or.en
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Poprawka 237
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje o szybkie i właściwe wdrożenie 
dyrektyw dotyczących etykietowania 
energetycznego poprzez przyjęcie aktów 
delegowanych obejmujących nowe 
produkty związane z energią; uważa, że
dyrektywa w sprawie ekoprojektu powinna 
obejmować również produkty 
przeznaczone dla dużych budynków, 
urządzenia przemysłowe, zintegrowane 
systemy oświetleniowe w budynkach, 
pompy i produkty związane z oszczędnym 
gospodarowaniem wodą, a ponadto należy 
w niej określić minimalne wymogi w 
zakresie charakterystyki energetycznej 
budynków;

20. apeluje o szybkie i właściwe wdrożenie 
dyrektyw dotyczących etykietowania 
energetycznego poprzez przyjęcie aktów 
delegowanych obejmujących nowe 
produkty związane z energią; uważa
jednak, że istnieją różnice między
produktami konsumpcyjnymi i 
produktami inwestycyjnymi pod względem 
stopnia złożoności, wymogów 
projektowych, kręgu klientów i wartości 
rynku, w związku z czym wzywa Komisję, 
aby uwzględniła to w odpowiednim 
stopniu przy opracowywaniu środków 
wykonawczych zgodnie z dyrektywą w
sprawie ekoprojektu;

Or.de

Poprawka 238
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje o szybkie i właściwe wdrożenie 
dyrektyw dotyczących etykietowania 
energetycznego poprzez przyjęcie aktów 
delegowanych obejmujących nowe 
produkty związane z energią; uważa, że 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu powinna
obejmować również produkty 
przeznaczone dla dużych budynków,
urządzenia przemysłowe, zintegrowane 
systemy oświetleniowe w budynkach, 
pompy i produkty związane z oszczędnym 
gospodarowaniem wodą, a ponadto należy 
w niej określić minimalne wymogi w 

20. apeluje o szybkie i właściwe wdrożenie 
dyrektyw dotyczących ekoprojektu i 
etykietowania energetycznego poprzez 
przyjęcie aktów delegowanych 
obejmujących nowe produkty związane z 
energią; wyraża ubolewanie z powodu 
faktu, że Komisja jak dotąd nie 
wykorzystała całego potencjału dyrektywy 
dotyczącej ekoprojektu i wzywa Komisję 
do dokonania przeglądu swojego planu 
prac na lata 2009-2011, tak aby ująć 
więcej produktów, zwłaszcza nowe 
urządzenia gospodarstwa domowego, TIK,
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zakresie charakterystyki energetycznej 
budynków;

urządzenia przemysłowe oraz 
zintegrowane systemy oświetleniowe w 
budynkach; ponadto wzywa Komisję do 
stosowania dynamicznej metody 
określania norm gwarantującej ambitne i 
regularnie uaktualniane cele;

Or.en

Poprawka 239

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje o szybkie i właściwe wdrożenie 
dyrektyw dotyczących etykietowania 
energetycznego poprzez przyjęcie aktów 
delegowanych obejmujących nowe 
produkty związane z energią; uważa, że 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu powinna 
obejmować również produkty 
przeznaczone dla dużych budynków,
urządzenia przemysłowe, zintegrowane 
systemy oświetleniowe w budynkach, 
pompy i produkty związane z oszczędnym 
gospodarowaniem wodą, a ponadto należy 
w niej określić minimalne wymogi w 
zakresie charakterystyki energetycznej 
budynków;

20. apeluje o szybkie i właściwe wdrożenie 
dyrektyw dotyczących ekoprojektu i
etykietowania energetycznego poprzez 
przyjęcie środków wykonawczych i aktów 
delegowanych obejmujących nowe 
produkty związane z energią, w tym nowe 
urządzenia gospodarstwa domowego,
urządzenia przemysłowe i materiały 
budowlane;

Or.en

Poprawka 240
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje o szybkie i właściwe wdrożenie 20. apeluje raczej o połączenie 
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dyrektyw dotyczących etykietowania 
energetycznego poprzez przyjęcie aktów 
delegowanych obejmujących nowe 
produkty związane z energią; uważa, że
dyrektywa w sprawie ekoprojektu powinna 
obejmować również produkty 
przeznaczone dla dużych budynków, 
urządzenia przemysłowe, zintegrowane 
systemy oświetleniowe w budynkach, 
pompy i produkty związane z oszczędnym 
gospodarowaniem wodą, a ponadto należy 
w niej określić minimalne wymogi w 
zakresie charakterystyki energetycznej 
budynków;

istniejącego prawodawstwa europejskiego, 
takiego jak dyrektywa dotycząca
etykietowania energetycznego i dyrektywa 
w sprawie ekoprojektu w miejsce dalszego 
go rozszerzania, tak aby wdrażanie 
przepisów UE było bardziej skuteczne i 
aby korzystać z synergii, z myślą w 
szczególności o konsumentach;

Or.en

Poprawka 241
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje o szybkie i właściwe wdrożenie 
dyrektyw dotyczących etykietowania 
energetycznego poprzez przyjęcie aktów 
delegowanych obejmujących nowe 
produkty związane z energią; uważa, że 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu powinna 
obejmować również produkty 
przeznaczone dla dużych budynków,
urządzenia przemysłowe, zintegrowane 
systemy oświetleniowe w budynkach, 
pompy i produkty związane z oszczędnym 
gospodarowaniem wodą, a ponadto należy 
w niej określić minimalne wymogi w 
zakresie charakterystyki energetycznej 
budynków;

20. apeluje o szybkie i właściwe wdrożenie 
dyrektyw dotyczących ekoprojektu i
etykietowania energetycznego poprzez 
przyjęcie środków wykonawczych i aktów 
delegowanych obejmujących nowe 
produkty związane z energią, w tym nowe 
urządzenia gospodarstwa domowego,
urządzenia przemysłowe i materiały 
budowlane;

Or.en
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Poprawka 242
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje o szybkie i właściwe wdrożenie 
dyrektyw dotyczących etykietowania 
energetycznego poprzez przyjęcie aktów 
delegowanych obejmujących nowe 
produkty związane z energią; uważa, że
dyrektywa w sprawie ekoprojektu powinna 
obejmować również produkty 
przeznaczone dla dużych budynków, 
urządzenia przemysłowe, zintegrowane 
systemy oświetleniowe w budynkach, 
pompy i produkty związane z oszczędnym 
gospodarowaniem wodą, a ponadto należy 
w niej określić minimalne wymogi w 
zakresie charakterystyki energetycznej 
budynków;

20. apeluje o szybkie i właściwe wdrożenie 
dyrektyw dotyczących etykietowania 
energetycznego poprzez przyjęcie aktów 
delegowanych obejmujących nowe 
produkty związane z energią; uważa, że 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu powinna 
obejmować również produkty 
przeznaczone dla dużych budynków, 
urządzenia przemysłowe, zintegrowane 
systemy oświetleniowe w budynkach, 
pompy i produkty związane z oszczędnym 
gospodarowaniem wodą, o ile można
udowodnić, że uda się dzięki nim uzyskać 
znaczne oszczędności energii przy 
możliwych do zaakceptowania nakładach;

Or.de

Poprawka 243
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje o szybkie i właściwe wdrożenie 
dyrektyw dotyczących etykietowania 
energetycznego poprzez przyjęcie aktów 
delegowanych obejmujących nowe 
produkty związane z energią; uważa, że 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu powinna 
obejmować również produkty 
przeznaczone dla dużych budynków, 
urządzenia przemysłowe, zintegrowane 
systemy oświetleniowe w budynkach, 
pompy i produkty związane z oszczędnym 
gospodarowaniem wodą, a ponadto należy 
w niej określić minimalne wymogi w 

20. apeluje o szybkie i właściwe wdrożenie 
dyrektyw dotyczących etykietowania 
energetycznego poprzez przyjęcie aktów 
delegowanych obejmujących nowe 
produkty związane z energią; uważa, że 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu powinna 
obejmować również produkty 
przeznaczone dla dużych budynków, 
urządzenia przemysłowe, zintegrowane 
systemy oświetleniowe w budynkach, 
pompy i produkty związane z oszczędnym 
gospodarowaniem wodą;
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zakresie charakterystyki energetycznej 
budynków;

Or.en

Poprawka 244
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje o szybkie i właściwe wdrożenie 
dyrektyw dotyczących etykietowania 
energetycznego poprzez przyjęcie aktów 
delegowanych obejmujących nowe 
produkty związane z energią; uważa, że 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu powinna 
obejmować również produkty 
przeznaczone dla dużych budynków, 
urządzenia przemysłowe, zintegrowane 
systemy oświetleniowe w budynkach, 
pompy i produkty związane z oszczędnym 
gospodarowaniem wodą, a ponadto należy 
w niej określić minimalne wymogi w 
zakresie charakterystyki energetycznej 
budynków;

20. apeluje o szybkie i właściwe wdrożenie 
dyrektyw dotyczących etykietowania 
energetycznego poprzez przyjęcie aktów 
delegowanych obejmujących nowe 
produkty związane z energią; uważa, że 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu powinna 
obejmować również produkty 
przeznaczone dla dużych budynków, 
urządzenia przemysłowe i rolnicze, 
zintegrowane systemy oświetleniowe w 
budynkach, pompy i inne produkty służące 
oszczędnemu gospodarowaniu wodą, a 
ponadto należy w niej określić minimalne 
wymogi w zakresie charakterystyki 
energetycznej budynków;

Or.en

Poprawka 245
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zwraca uwagę na fakt, że władze 
publiczne wydają na towary i usługi około 
2 bln euro rocznie, co stanowi około 17% 
PKB Unii; w związku z tym 
energooszczędność i efektywność 
energetyczna muszą zostać wprowadzone 
jako wyraźne kryterium do specyfikacji 
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technicznych zamówień publicznych;   
wzywa Komisję do zaproponowania 
minimalnych wymogów dotyczących 
efektywności energetycznej dla zamówień 
sektora publicznego dotyczących 
produktów wykorzystujących energię.  Te 
progi powinny być powiązane z 
oznakowaniem energetycznym i powinny 
nakładać na nabywców publicznych 
wymóg nabywania wyłącznie najbardziej 
energooszczędnych produktów 
rynkowych;

Or.en

Poprawka 246
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zwraca uwagę na fakt, że władze 
publiczne wydają na towary i usługi około 
2 bln euro rocznie, co stanowi około 17% 
PKB Unii; w związku z tym 
energooszczędność i efektywność 
energetyczna muszą zostać wprowadzone 
jako wyraźne kryterium do specyfikacji 
technicznych zamówień publicznych;  

Or.en

Poprawka 247
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że TIK mogą i powinny 
odgrywać ważną rolę w promowaniu 
odpowiedzialnego zużycia energii w 
gospodarstwach domowych, transporcie, 
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produkcji energii i w procesach 
wytwórczych; uważa, że inteligentne 
liczniki, energooszczędne oświetlenie, 
chmury obliczeniowe (cloud computing) i 
oprogramowanie rozproszone niosą ze 
sobą potencjał, dzięki któremu możliwa 
będzie zmiana schematów wykorzystania 
źródeł energii; 

Or.en

Poprawka 248
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do przedłożenia 
specjalnych przepisów dotyczących 
efektywnego gospodarowania zasobami 
odnośnie do produktów;

skreślony

Or.de

Poprawka 249
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do przedłożenia
specjalnych przepisów dotyczących
efektywnego gospodarowania zasobami 
odnośnie do produktów;

21. wzywa Komisję do poprawy 
efektywności gospodarowania zasobami 
poprzez przedłożenie specjalnych 
wniosków legislacyjnych oraz do 
umocnienia tych aspektów produktów, 
które wiążą się z efektywnym 
gospodarowaniem zasobami w ramach 
dyrektywy w sprawie ekoprojektu;

Or.en
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Poprawka 250
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do przedłożenia 
specjalnych przepisów dotyczących 
efektywnego gospodarowania zasobami 
odnośnie do produktów;

21. wzywa Komisję do przedłożenia 
specjalnych przepisów dotyczących 
efektywnego gospodarowania zasobami 
odnośnie do produktów, gdyż UE w coraz 
większym stopniu uzależniona jest od 
przywozu zasobów naturalnych;

Or.el

Poprawka 251
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do przedłożenia
specjalnych przepisów dotyczących 
efektywnego gospodarowania zasobami 
odnośnie do produktów;

21. wzywa Komisję do podjęcia
specjalnych inicjatyw służących 
racjonalizacji gospodarowania zasobami 
odnośnie do produktów;

Or.de

Poprawka 252
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

21a. uznaje, że stale utrzymujący się trend 
w kierunku większych i 
charakteryzujących się większą mocą 
urządzeń i produktów elektronicznych 
może okazać się szkodliwy dla celów UE w 
dziedzinie oszczędności energii, oraz 
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wyraża przekonanie, że Komisja powinna 
stopniowo wprowadzać do definicji 
efektywności energetycznej i do wymogów 
etykietowania energetycznego istotne 
wymogi, które będą zaostrzane wraz ze 
wzrostem wielkości/funkcji produktu, oraz 
które ustalają maksymalny poziom 
zużycia energii dla każdego produktu, 
niezależnie od jego rozmiarów;

Or.en

Poprawka 253
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

21a. uważa w związku z tym, że jednolite 
normy techniczne stanowią odpowiedni 
środek służący zwiększeniu obecności na 
rynku energooszczędnych produktów, 
pomp, silników itp.;

Or.de

Poprawka 254
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do Komisji o ocenę 
możliwości rozszerzenia zakresu 
dyrektywy w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków w celu 
uwzględnienia dużych budynków, 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów, a także w szczególności 
elektrycznych silników przemysłowych 
wykorzystywanych w dużych budynkach;

skreślony
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Or.de

Poprawka 255
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do Komisji o ocenę 
możliwości rozszerzenia zakresu 
dyrektywy w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków w celu 
uwzględnienia dużych budynków, 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów, a także w szczególności 
elektrycznych silników przemysłowych 
wykorzystywanych w dużych budynkach;

skreślony

Or.de

Poprawka 256
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do Komisji o ocenę 
możliwości rozszerzenia zakresu 
dyrektywy w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków w celu 
uwzględnienia dużych budynków, 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów, a także w szczególności 
elektrycznych silników przemysłowych 
wykorzystywanych w dużych budynkach;

skreślony

Or.de
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Poprawka 257
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do Komisji o ocenę 
możliwości rozszerzenia zakresu 
dyrektywy w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków w celu 
uwzględnienia dużych budynków, 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów, a także w szczególności 
elektrycznych silników przemysłowych 
wykorzystywanych w dużych budynkach;

skreślony

Or.en

Poprawka 258
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do Komisji o ocenę 
możliwości rozszerzenia zakresu 
dyrektywy w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków w celu 
uwzględnienia dużych budynków, 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów, a także w szczególności 
elektrycznych silników przemysłowych 
wykorzystywanych w dużych budynkach;

22. zwraca się do Komisji o wyraźne 
oddzielenie zakresu stosowania dyrektywy 
w sprawie ekoprojektu i dyrektywy w 
sprawie budynków;

Or.de

Poprawka 259
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 22 
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Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do Komisji o ocenę 
możliwości rozszerzenia zakresu 
dyrektywy w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków w celu 
uwzględnienia dużych budynków, 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów, a także w szczególności 
elektrycznych silników przemysłowych 
wykorzystywanych w dużych budynkach;

22. zwraca się do Komisji o ocenę 
możliwości rozszerzenia zakresu 
dyrektywy w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków w celu 
uwzględnienia dużych budynków, 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów, a także w szczególności 
elektrycznych silników przemysłowych i 
wymienników ciepła wykorzystywanych w 
dużych budynkach;

Or.en

Poprawka 260
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Komisję do oceny przepisów i 
zagwarantowania, że będą one dotyczyły 
produktów, systemów i ich wykorzystania 
energetycznego, a ponadto uważa za 
konieczne zwiększenie wiedzy obywateli 
UE na temat efektywności energetycznej i 
efektywnego gospodarowania zasobami 
odnośnie do produktów konsumpcyjnych i 
związanych z energią; uważa, że przy 
ocenie zużycia energii należy uwzględniać 
całe produkty a nie ich poszczególne 
elementy;

23. wzywa Komisję do zwiększenia wiedzy 
obywateli UE na temat efektywności 
energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami odnośnie do 
produktów konsumpcyjnych i związanych 
z energią;

Or.de

Poprawka 261
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 23 
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Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Komisję do oceny przepisów i 
zagwarantowania, że będą one dotyczyły 
produktów, systemów i ich wykorzystania 
energetycznego, a ponadto uważa za 
konieczne zwiększenie wiedzy obywateli 
UE na temat efektywności energetycznej i 
efektywnego gospodarowania zasobami 
odnośnie do produktów konsumpcyjnych i 
związanych z energią; uważa, że przy 
ocenie zużycia energii należy uwzględniać 
całe produkty a nie ich poszczególne 
elementy;

23. wzywa Komisję do zwiększenia wiedzy 
obywateli UE na temat efektywności 
energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami odnośnie do 
produktów konsumpcyjnych i związanych 
z energią;

Or.de

Poprawka 262
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Komisję do oceny przepisów i 
zagwarantowania, że będą one dotyczyły 
produktów, systemów i ich wykorzystania 
energetycznego, a ponadto uważa za 
konieczne zwiększenie wiedzy obywateli 
UE na temat efektywności energetycznej i 
efektywnego gospodarowania zasobami 
odnośnie do produktów konsumpcyjnych i 
związanych z energią; uważa, że przy 
ocenie zużycia energii należy uwzględniać 
całe produkty a nie ich poszczególne 
elementy;

23. uważa za konieczne zwiększenie 
wiedzy obywateli UE na temat 
efektywności energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami odnośnie do 
produktów konsumpcyjnych i związanych 
z energią;

Or.de

Poprawka 263
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 23 
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Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Komisję do oceny przepisów i 
zagwarantowania, że będą one dotyczyły 
produktów, systemów i ich wykorzystania 
energetycznego, a ponadto uważa za 
konieczne zwiększenie wiedzy obywateli 
UE na temat efektywności energetycznej i 
efektywnego gospodarowania zasobami 
odnośnie do produktów konsumpcyjnych i 
związanych z energią; uważa, że przy 
ocenie zużycia energii należy uwzględniać 
całe produkty a nie ich poszczególne 
elementy;

23. wzywa Komisję do oceny przepisów i 
zagwarantowania, że będą one dotyczyły 
nie tylko produktów, ale także systemów i 
ich wykorzystania energetycznego, a 
ponadto uważa za konieczne zwiększenie 
wiedzy obywateli UE na temat 
efektywności energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami odnośnie do 
produktów konsumpcyjnych i związanych 
z energią;

Or.en

Poprawka 264
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Komisję do oceny przepisów i 
zagwarantowania, że będą one dotyczyły 
produktów, systemów i ich wykorzystania 
energetycznego, a ponadto uważa za 
konieczne zwiększenie wiedzy obywateli 
UE na temat efektywności energetycznej i 
efektywnego gospodarowania zasobami 
odnośnie do produktów konsumpcyjnych i 
związanych z energią; uważa, że przy 
ocenie zużycia energii należy uwzględniać 
całe produkty a nie ich poszczególne 
elementy;

23. wzywa Komisję do oceny przepisów i 
zagwarantowania, że będą one dotyczyły 
produktów, systemów i ich wykorzystania 
energetycznego, a ponadto uważa za 
konieczne zwiększenie wiedzy obywateli 
UE na temat efektywności energetycznej i 
efektywnego gospodarowania zasobami 
odnośnie do produktów konsumpcyjnych i 
związanych z energią; zauważa, że 
szkolenie specjalistów sprzedaży w 
zakresie korzyści płynących z 
efektywności energetycznej jest głównym 
czynnikiem służącym zwiększaniu wiedzy 
obywateli UE; uważa, że przy ocenie 
zużycia energii należy uwzględniać całe 
produkty a nie ich poszczególne elementy;

Or.en



AM\833862PL.doc 29/109 PE450.652v01-00

PL

Poprawka 265

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Komisję do oceny przepisów i 
zagwarantowania, że będą one dotyczyły 
produktów, systemów i ich wykorzystania 
energetycznego, a ponadto uważa za 
konieczne zwiększenie wiedzy obywateli 
UE na temat efektywności energetycznej i 
efektywnego gospodarowania zasobami 
odnośnie do produktów konsumpcyjnych i 
związanych z energią; uważa, że przy 
ocenie zużycia energii należy uwzględniać 
całe produkty a nie ich poszczególne 
elementy;

23. wzywa Komisję do oceny przepisów i 
zagwarantowania, że będą one dotyczyły 
produktów, systemów i ich charakterystyki 
energetycznej, a ponadto uważa za 
konieczne zwiększenie wiedzy obywateli 
UE na temat efektywności energetycznej i 
efektywnego gospodarowania zasobami 
odnośnie do produktów konsumpcyjnych i 
związanych z energią; uważa, że przy 
ocenie zużycia energii należy dokonać 
oceny poszczególnych produktów i 
elementów, które będą mogły być również 
regulowane jako część podejścia 
systemowego;

Or.en

Poprawka 266
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Komisję do oceny przepisów i 
zagwarantowania, że będą one dotyczyły 
produktów, systemów i ich wykorzystania 
energetycznego, a ponadto uważa za 
konieczne zwiększenie wiedzy obywateli 
UE na temat efektywności energetycznej i 
efektywnego gospodarowania zasobami 
odnośnie do produktów konsumpcyjnych i 
związanych z energią; uważa, że przy 
ocenie zużycia energii należy uwzględniać 
całe produkty a nie ich poszczególne 
elementy;

23. wzywa Komisję do oceny przepisów i 
zagwarantowania, że będą one dotyczyły 
produktów, systemów i ich wykorzystania 
energetycznego, a ponadto uważa za
konieczne zwiększenie wiedzy obywateli 
UE na temat efektywności energetycznej i 
efektywnego gospodarowania zasobami 
odnośnie do produktów konsumpcyjnych i 
związanych z energią; uważa, że przy 
ocenie zużycia energii należy uwzględniać 
produkty z uwzględnieniem całego cyklu 
życia produktu lub systemu, a nie ich 
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poszczególnych elementów;

Or.en

Poprawka 267
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

23a. uznaje potrzebę wspierania 
partnerstw pomiędzy sektorem TIK oraz 
głównymi sektorami emitującymi w celu 
poprawy efektywności energetycznej i 
ograniczenia emisji w tych sektorach;

Or.en

Poprawka 268
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje prace grupy 
specjalnej ds. inteligentnych liczników i 
zwraca się do Komisji o opracowanie 
przed końcem 2011 r. szeregu zaleceń, aby 
zapewnić:

24. uważa, że projekty dotyczące 
inteligentnych liczników i ogólnie energii 
wymagają kampanii informacyjnych w 
celu wyjaśnienia obywatelom płynących z 
nich korzyści; podkreśla, że w celu 
zapewnienia sukcesu inteligentnych 
liczników konieczne jest informowanie 
społeczeństwa na temat pożytku z ich 
stosowania; przypomina, że w 
sprawozdaniu Parlamentu z inicjatywy 
własnej w sprawie nowej agendy cyfrowej 
dla Europy: 2015.eu określono, że celem 
polityki jest wyposażenie 50% 
gospodarstw w Europie w inteligentne 
liczniki do 2015 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje prace grupy specjalnej ds. 
inteligentnych liczników i zwraca się do 
Komisji o opracowanie przed końcem 2011 
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r. szeregu zaleceń, aby zapewnić:

Or.en

Poprawka 269
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje prace grupy 
specjalnej ds. inteligentnych liczników i 
zwraca się do Komisji o opracowanie 
przed końcem 2011 r. szeregu zaleceń, aby 
zapewnić:

24. z zadowoleniem przyjmuje prace grupy 
specjalnej ds. inteligentnych liczników, 
podkreśla jednak, że wprowadzenie na 
rynek inteligentnych liczników można 
wesprzeć, pod warunkiem że jego efekty 
będą korzystne dla konsumentów, w 
oparciu o pozytywne wyniki pełnej analizy 
kosztów i korzyści, i że zapewniona 
zostanie ochrona użytkowników o niskich 
dochodach i prywatność; jeżeli to nastąpi, 
zwraca się do Komisji o opracowanie 
przed końcem 2011 r. szeregu zaleceń, aby 
zapewnić:

Or.en

Poprawka 270

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje prace grupy 
specjalnej ds. inteligentnych liczników i 
zwraca się do Komisji o opracowanie 
przed końcem 2011 r. szeregu zaleceń, aby 
zapewnić:

24. z zadowoleniem przyjmuje prace grupy 
specjalnej ds. inteligentnych liczników i 
zwraca się do Komisji o opracowanie do 
połowy 2011 r. wniosku ustawodawczego, 
aby zapewnić:

Or.en
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Poprawka 271
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje prace grupy 
specjalnej ds. inteligentnych liczników i 
zwraca się do Komisji o opracowanie 
przed końcem 2011 r. szeregu zaleceń, aby 
zapewnić:

24. z zadowoleniem przyjmuje prace grupy 
specjalnej ds. inteligentnych liczników i 
zwraca się do Komisji o opracowanie do 
połowy 2011 r. szeregu zaleceń, aby 
zapewnić:

Or.en

Poprawka 272

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

 wprowadzenie inteligentnych liczników 
zgodnie z harmonogramem określonym w 
3. pakiecie dotyczącym rynku energii,

  wprowadzenie inteligentnych liczników 
zgodnie z harmonogramem określonym w 
3. pakiecie dotyczącym rynku energii, tak 
aby zrealizować do 2020 r. określony w 
trzecim pakiecie energetycznym cel 
dotyczący wyposażenia 80% budynków w 
inteligentne liczniki; apeluje o 
wyposażenie wszystkich MŚP, a także 
przemysłowych oraz innych małych i 
średnich konsumentów energii w 
inteligentne liczniki najpóźniej do 2014 r.,

Or.en

Poprawka 273
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret pierwsze 
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Projekt rezolucji Poprawka

- wprowadzenie inteligentnych liczników 
zgodnie z harmonogramem określonym w 
3. pakiecie dotyczącym rynku energii,

- instalowania inteligentnych liczników 
zgodnie z harmonogramem określonym w 
3. pakiecie dotyczącym rynku energii, co 
zrównoważy zużycie energii elektrycznej i 
obniży zapotrzebowanie na tworzenie 
rezerw;

Or.el

Poprawka 274
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

  uzgodnienie przez państwa członkowskie 
przed końcem 2011 r. wspólnych funkcji 
inteligentnych liczników,

kontynuacja prac nad zainicjowanym
przez Komisję mandatem w zakresie 
normalizacji wspólnych funkcji 
inteligentnych liczników; jednocześnie 
należy pozostawić państwom 
członkowskim wystarczającą swobodę na 
własne wymogi dotyczące tych funkcji;

Or.de

Poprawka 275
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

- uzgodnienie przez państwa członkowskie 
przed końcem 2011 r. wspólnych funkcji 
inteligentnych liczników,

- uzgodnienie przez państwa członkowskie 
przed końcem 2011 r. wspólnych funkcji 
inteligentnych liczników z naciskiem na 
możliwość informowania konsumentów o 
zużyciu energii bądź na ekranie 
inteligentnego licznika, bądź przez 
internet,
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Or.el

Poprawka 276
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

  uzgodnienie przez państwa członkowskie 
przed końcem 2011 r. wspólnych funkcji 
inteligentnych liczników,

  uzgodnienie przez państwa członkowskie 
przed końcem 2011 r. wspólnych funkcji 
inteligentnych liczników i systemów ich 
komunikowania,

Or.en

Poprawka 277

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

  uzgodnienie przez państwa członkowskie 
przed końcem 2011 r. wspólnych funkcji 
inteligentnych liczników,

  uzgodnienie przez państwa członkowskie 
przed końcem 2011 r. minimalnych 
wspólnych funkcji inteligentnych 
liczników,

Or.en

Poprawka 278

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

  ustanowienie przez Komisję i państwa skreślone
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członkowskie konkretnego celu w 
odniesieniu do liczby gospodarstw 
domowych, w których do 2020 r. 
zainstaluje się inteligentne liczniki;

Or.en

Poprawka 279
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

  ustanowienie przez Komisję i państwa 
członkowskie konkretnego celu w 
odniesieniu do liczby gospodarstw 
domowych, w których do 2020 r. 
zainstaluje się inteligentne liczniki;

skreślone

Or.de

Poprawka 280
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

- ustanowienie przez Komisję i państwa 
członkowskie konkretnego celu w 
odniesieniu do liczby gospodarstw 
domowych, w których do 2020 r. 
zainstaluje się inteligentne liczniki;

- ustanowienie przez Komisję i państwa 
członkowskie konkretnego celu w 
odniesieniu do liczby gospodarstw 
domowych, w których do 2020 r. 
zainstaluje się inteligentne liczniki;
przypomina o celu ustalonym w trzecim 
pakiecie dotyczącym rynku energii i 
oczekuje wyposażenia 80% gospodarstw 
domowych w inteligentne liczniki do 
2020 r., a jako cel pośredni wskazuje 
wyposażenie 50% gospodarstw domowych 
w inteligentne liczniki do 2015 r., zgodnie 
z ustaleniami nowej agendy cyfrowej dla 
Europy;
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Or.el

Poprawka 281
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

  ustanowienie przez Komisję i państwa 
członkowskie konkretnego celu w 
odniesieniu do liczby gospodarstw 
domowych, w których do 2020 r. 
zainstaluje się inteligentne liczniki;

  ustanowienie przez Komisję i państwa 
członkowskie konkretnych celów w celu 
zapewnienia konsumentom, zgodnie z 
harmonogramem określonym w trzecim 
pakiecie dotyczącym rynku energii, 
korzyści ze stosowania inteligentnych 
liczników (takich jak zmniejszenie zużycia 
energii, pomoc dla konsumentów o 
niskich dochodach i z innych mniej 
uprzywilejowanych grup oraz poprawa 
obsługi konsumentów); opracowanie i 
opublikowanie przez państwa 
członkowskie strategii na rzecz 
zapewnienia potencjalnych korzyści ze 
stosowania inteligentnych liczników 
wszystkim konsumentom, w tym osobom o 
niskich dochodach i należącym do innych 
mniej uprzywilejowanych grup;

Or.en

Poprawka 282

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

  że grupowanie, czyli łączenie 
różnorodnych użytkowników końcowych 
w celu uzyskania niższych stawek, których 
indywidualni użytkownicy nie zdołaliby 
nigdy osiągnąć samodzielnie, jest 
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dozwolone i wspierane na wszystkich 
krajowych i transgranicznych rynkach 
energii oraz na rynkach usług 
dodatkowych (bilansowanie, rezerwa itd.),

Or.en

Poprawka 283
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

  propagowanie niezbędnego mechanizmu 
wsparcia i inwestycji infrastrukturalnych, 
aby umożliwić szeroko zakrojone 
dostosowanie do nowych technologii, 
które zapewniają efektywność 
energetyczną,

Or.en

Poprawka 284

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

  zobowiązanie krajowych operatorów 
systemów przesyłowych i organów 
regulacyjnych do wprowadzenia taryf 
sieciowych za czas użytkowania w celu 
stworzenia zachęt finansowych służących 
modulowaniu obciążeń i zarządzaniu 
popytem,

Or.en
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Poprawka 285

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie c (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

  przygotowanie środków wdrożenia 
ekoprojektu dla inteligentnych liczników 
w celu zagwarantowania, że produkty te 
będą energooszczędne i nie spowodują 
niepotrzebnego dodatkowego zużycia 
energii przez gospodarstwa,

Or.en

Poprawka 286

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – tiret trzecie d (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

  uwzględnienie inteligentnych liczników 
w trwającym (przeprowadzanym na mocy 
dyrektywy w sprawie ekoprojektu) 
badaniu przygotowawczym dotyczącym 
połączonych w sieci trybów czuwania, 
mając na uwadze ewentualne przyszłe 
rozporządzenie;

Or.en

Poprawka 287
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 25 
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Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję do włączenia do planu 
EPSTE części dotyczącej rozwoju i 
promowania technologii i produktów
sprzyjających efektywnemu 
wykorzystywaniu energii i zasobów;

25. wzywa Komisję do włączenia do planu 
EPSTE części dotyczącej rozwoju i 
promowania niskoenergetycznych
technologii przemysłowych i mało 
energochłonnych tworzyw 
konstrukcyjnych masowo stosowanych w 
budownictwie i przemyśle maszynowym 
oraz produktów, których eksploatacja 
sprzyja efektywnemu wykorzystywaniu 
energii pierwotnej i zasobów;

Or.pl

Poprawka 288
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla, że Europa powinna być w 
czołówce rozwoju technologii 
internetowych związanych z energią i 
niskoemisyjnych zastosowań TIK; uważa, 
że większemu wsparciu innowacyjności 
zawsze musi towarzyszyć ograniczanie 
obciążeń biurokratycznych dla 
wnioskodawców; wzywa Komisję do 
eliminowania biurokracji przez 
opracowanie na nowo procedur programu 
ramowego;

Or.en

Poprawka 289
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa Komisję, by we współpracy z 
europejskimi organami zajmującymi się 
regulacją energetyki przyspieszyła 
wprowadzanie wyraźnego zróżnicowania 
cen energii elektrycznej, a jednocześnie 
zapewniła wyposażenie przedsiębiorstw i 
gospodarstw w inteligentne liczniki i inne 
technologie niezbędne, by umożliwić 
reagowanie na zachęty cenowe i obniżyć 
zużycie energii;

Or.en

Poprawka 290
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawienia 
propozycji zachęt w przypadkach 
szczególnie innowacyjnych technologii na 
rzecz racjonalizacji zużycia energii; 
punktem wyjścia są tu programy 
sprzyjające wprowadzaniu produktów do 
obrotu, ukierunkowane priorytety w 
zakresie badań naukowych i rozwoju, czy 
też wspieranie produkcji niewielkich serii 
w celu zaprezentowania nowych 
technologii;

Or.de

Poprawka 291
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy) 



AM\833862PL.doc 41/109 PE450.652v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

25a. zauważa, że skrócenie nadmiernie 
długich łańcuchów konwersji jednego 
rodzaju użytkowanej energii w drugi jej 
rodzaj stanowi duże źródło oszczędności 
(np. lepiej grzać gazem, aniżeli wytwarzać 
prąd w elektrowni gazowej, by nastepnie 
stosować go do ogrzewania mieszkań);

Or.pl

Poprawka 292
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

25a. zwraca uwagę na potrzebę 
wprowadzenia programów szkoleniowych, 
szczególnie skierowanych do techników 
średniego szczebla;

Or.en

Poprawka 293
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do Komisji o opublikowanie 
ambitnej białej księgi na temat transportu, 
aby opracować zrównoważoną europejską 
politykę transportową, która będzie 
promowała wprowadzanie nowych 
energooszczędnych technologii i zmniejszy 
uzależnienie od paliw kopalnych, 
zwłaszcza ropy naftowej;

26. zwraca się do Komisji o opublikowanie 
ambitnej białej księgi na temat transportu, 
aby opracować zrównoważoną europejską 
politykę transportową, która będzie 
promowała wprowadzanie nowych 
energooszczędnych technologii i 
elektryfikację transportu, co będzie 
wymagało przejścia na niskoemisyjny 
system energii elektrycznej w celu 
osiągnięcia maksymalnej redukcji emisji 
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CO2;

Or.en

Poprawka 294
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do Komisji o opublikowanie 
ambitnej białej księgi na temat transportu, 
aby opracować zrównoważoną europejską 
politykę transportową, która będzie 
promowała wprowadzanie nowych 
energooszczędnych technologii i zmniejszy 
uzależnienie od paliw kopalnych, 
zwłaszcza ropy naftowej;

26. zwraca się do Komisji o opublikowanie 
ambitnej białej księgi na temat transportu, 
aby opracować zrównoważoną europejską 
politykę transportową, która będzie 
promowała wprowadzanie nowych 
energooszczędnych technologii i zmniejszy 
uzależnienie od paliw kopalnych, 
zwłaszcza ropy naftowej, we wszystkich 
sektorach, a ponadto wyraża wsparcie dla 
podnoszenia wiedzy w dziedzinie 
energetyki przy planowaniu 
infrastrukturalnym i przestrzennym;

Or.en

Poprawka 295
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do Komisji o opublikowanie 
ambitnej białej księgi na temat transportu, 
aby opracować zrównoważoną europejską 
politykę transportową, która będzie 
promowała wprowadzanie nowych 
energooszczędnych technologii i zmniejszy 
uzależnienie od paliw kopalnych, 
zwłaszcza ropy naftowej;

26. zwraca się do Komisji o opublikowanie 
ambitnej białej księgi na temat transportu, 
aby opracować zrównoważoną europejską 
politykę transportową, która będzie 
promowała wprowadzanie nowych 
energooszczędnych technologii i zmniejszy 
uzależnienie od paliw kopalnych, 
zwłaszcza ropy naftowej; w związku z tym 
wyraża wsparcie dla podnoszenia wiedzy 
w dziedzinie energetyki przy planowaniu 
infrastrukturalnym i przestrzennym;
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Or.en

Poprawka 296
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do Komisji o opublikowanie 
ambitnej białej księgi na temat transportu, 
aby opracować zrównoważoną europejską 
politykę transportową, która będzie 
promowała wprowadzanie nowych 
energooszczędnych technologii i zmniejszy 
uzależnienie od paliw kopalnych, 
zwłaszcza ropy naftowej;

26. zwraca się do Komisji o opublikowanie 
ambitnej białej księgi na temat transportu, 
aby opracować zrównoważoną europejską 
politykę transportową, która będzie 
promowała wprowadzanie nowych 
energooszczędnych technologii i zmniejszy 
uzależnienie od paliw kopalnych, 
zwłaszcza ropy naftowej, i w związku z 
tym wyraża wsparcie dla podnoszenia 
wiedzy w dziedzinie energetyki przy 
planowaniu infrastrukturalnym i 
przestrzennym;

Or.en

Poprawka 297

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do Komisji o opublikowanie 
ambitnej białej księgi na temat transportu, 
aby opracować zrównoważoną europejską 
politykę transportową, która będzie 
promowała wprowadzanie nowych 
energooszczędnych technologii i zmniejszy 
uzależnienie od paliw kopalnych, 
zwłaszcza ropy naftowej;

26. zwraca się do Komisji o opublikowanie 
ambitnej białej księgi na temat transportu, 
aby opracować zrównoważoną europejską 
politykę transportową, która będzie 
promowała wprowadzanie nowych 
energooszczędnych technologii, zmniejszy 
uzależnienie od paliw kopalnych, 
zwłaszcza ropy naftowej, i będzie spójna z 
celem zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80-95% do roku 2050;
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Or.en

Poprawka 298
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
we współpracy z europejskim sektorem 
TIK badania, którego celem będzie 
analiza znaczenia centrów danych 
dotyczących efektywności energetycznej i 
wydanie odnośnych zaleceń, przy 
szczególnym uwzględnieniu wartości 
ekonomicznej dla rządów krajowych, 
dużych instytucjonalnych operatorów baz 
danych, prywatnych przedsiębiorstw i 
konsumentów, którą można zyskać dzięki 
szerszemu wykorzystywaniu nowych 
energooszczędnych produktów, usług i 
pomiarów; celem takiej analizy i zaleceń 
jest usunięcie trzech przeszkód 
określonych w poprzednich i 
prawdopodobnie nieaktualnych 
badaniach: brak definicji efektywności 
energetycznej, rozbieżność zachęt i 
awersja do ryzyka;

Or.en

Poprawka 299
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla, że stosowanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w 
sektorze transportu drogowego i w jego 
połączeniach z innymi środkami 
transportu przyczyni się w znaczący 
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sposób do poprawy efektywności 
energetycznej i bezpieczeństwa transportu 
drogowego; ponadto wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
skoordynowanego i skutecznego 
wdrażania TIK w całej Unii;

Or.en

Poprawka 300
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla znaczenie logistyki dla 
racjonalizacji transportu i redukcji emisji 
dwutlenku węgla; uznaje potrzebę 
zwiększenia inwestycji publicznych i 
prywatnych w narzędzia TIK w celu 
stworzenia inteligentnej infrastruktury 
energetycznej na potrzeby transportu, a w 
szczególności w celu stworzenia systemów 
elektronicznego transportu towarowego 
(e-frachtu) i inteligentnych systemów 
transportowych;

Or.en

Poprawka 301

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla potrzebę zwiększenia 
efektywności energetycznej całego 
systemu transportu przez rezygnację z 
wysoce energochłonnych środków 
transportu, takich jak ciężarówki i 
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samochody, na rzecz środków 
energooszczędnych, takich jak kolej, 
rower i spacer dla pasażerów lub kolej 
oraz przyjazna dla środowiska żegluga 
morska dla przewozów towarowych;

Or.en

Poprawka 302
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

26a. apeluje o dokonanie do końca 2011 r. 
przeglądu, aby ocenić postęp w realizacji 
unijnego celu w zakresie norm emisji dla 
samochodów osobowych oraz by zapewnić 
długoterminową perspektywę planowania 
w sektorze motoryzacyjnym przez 
określenie dalszych celów na lata 2020-
2030;

Or.en

Poprawka 303

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

26b. uznaje, że większa efektywność 
paliwowa pojazdów może przyczynić się do 
znaczącego obniżenia zużycia paliwa, i 
zwraca się do Komisji Europejskiej o 
przedstawienie propozycji dalszych celów: 
65 g CO2/km do 2025 r. i 50 g CO2/km do 
2030 r. dla samochodów osobowych, co 
zapewniłoby sektorowi konieczne
długoterminowe bezpieczeństwo 
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planowania; ponadto zwraca się do 
Komisji o objęcie celami w zakresie 
zmniejszenia emisji CO2 całej floty 
samochodowej i do przedstawienia 
przepisów umożliwiających wycofanie z 
rynku najmniej energooszczędnych 
modeli samochodów osobowych;

Or.en

Poprawka 304
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 26 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

26b. podkreśla potrzebę przyjęcia 
europejskiego podejścia i włączenia 
pojazdów elektrycznych do inteligentnej 
paneuropejskiej sieci zdolnej do 
wykorzystywania produkowanej lokalnie 
energii z odnawialnych źródeł energii;

Or.en

Poprawka 305
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 26 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

26c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do inwestowania w 
inteligentne systemy transportowe, które 
świadczą innowacyjne usługi związane z 
różnymi środkami transportu, 
kierowaniem ruchem oraz lepiej 
skoordynowanymi i inteligentniejszymi 
sieciami transportu;

Or.en
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Poprawka 306
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję do wspierania rozwoju 
innowacyjnych urządzeń, aby zwiększyć 
efektywność energetyczną (np. spojlerów 
do ciężarówek) oraz do rozważenia 
obowiązkowego ich wprowadzenia, jeżeli 
okażą się opłacalne;

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji normy w zakresie efektywności 
energetycznej dla ruchomych układów 
klimatyzacji w ramach zintegrowanego 
podejścia na rzecz obniżenia poziomów 
emisji CO2 pochodzących z samochodów 
dostawczych oraz do wspierania rozwoju 
innowacyjnych urządzeń, aby zwiększyć 
efektywność energetyczną (np. spojlerów 
do ciężarówek) oraz do rozważenia 
obowiązkowego ich wprowadzenia, jeżeli 
okażą się opłacalne;

Or.en

Poprawka 307
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję do wspierania rozwoju 
innowacyjnych urządzeń, aby zwiększyć 
efektywność energetyczną (np. spojlerów
do ciężarówek) oraz do rozważenia 
obowiązkowego ich wprowadzenia, jeżeli 
okażą się opłacalne;

27. wzywa Komisję do wspierania rozwoju 
innowacyjnych rozwiązań obniżających 
opory tarcia w pojazdach i turbulencje 
podczas jazdy tak, aby zwiększyć ich
efektywność energetyczną (np. spojlery do 
ciężarówek, prawidłowa aerodynamika 
pojazdów) oraz do rozważenia 
obowiązkowego wprowadzenia tych 
rozwiązań, jeżeli okażą się opłacalne;

Or.pl
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Poprawka 308
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję do wspierania rozwoju 
innowacyjnych urządzeń, aby zwiększyć 
efektywność energetyczną (np. spojlerów 
do ciężarówek) oraz do rozważenia 
obowiązkowego ich wprowadzenia, jeżeli 
okażą się opłacalne;

27. wzywa Komisję do wspierania rozwoju 
energooszczędnych i innowacyjnych 
urządzeń, aby zwiększyć efektywność 
energetyczną (np. spojlerów do 
ciężarówek) i w związku z tym do 
propagowania ich wykorzystywania;

Or.en

Poprawka 309
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję do wspierania rozwoju 
innowacyjnych urządzeń, aby zwiększyć 
efektywność energetyczną (np. spojlerów 
do ciężarówek) oraz do rozważenia 
obowiązkowego ich wprowadzenia, jeżeli 
okażą się opłacalne;

27. wzywa Komisję do wspierania rozwoju 
innowacyjnych urządzeń, aby zwiększyć 
efektywność energetyczną (np. spojlerów 
do ciężarówek) oraz do rozważenia 
obowiązkowego ich wprowadzenia, jeżeli 
okażą się opłacalne;

Or.el
(poprawka językowa, nie dotyczy wersji polskiej)

Poprawka 310
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

27a. zauważa, że Stany Zjednoczone 
przyjęły niedawno przepisy zobowiązujące 
do zmniejszania zużycia paliwa co roku o 
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5% do 2016 r. dla nowych samochodów i 
lekkich ciężarówek, natomiast redukcja 
wymagana na mocy przepisów UE to 
mniej niż 3% co roku do 2015 r.;

Or.en

Poprawka 311
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 28 

Projekt rezolucji Poprawka

28. w związku z tym wspiera stosowanie 
energooszczędnych opon i zwraca się do 
Komisji o określenie minimalnych 
wymogów dotyczących efektywności 
energetycznej dla pojazdów nabywanych 
przez organy publiczne oraz opon, w jakie 
są wyposażone te pojazdy;

28. wzywa Komisję do określenia
minimalnych wymogów dotyczących 
efektywności energetycznej dla wszystkich 
środków transportu, a zwłaszcza dla 
pojazdów nabywanych przez organy 
publiczne oraz opon, w jakie są 
wyposażone te pojazdy; zwraca się do 
Komisji o przedstawienie do końca 2011 r. 
strategii służącej zmniejszeniu zużycia 
paliwa i emisji CO2 samochodów 
ciężarowych, których problemu obecnie 
prawie się nie porusza;

Or.en

Poprawka 312
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości przyjęcia jednolitego, 
obowiązkowego, ogólnoeuropejskiego 
systemu znakowania pojazdów 
osobowych, którego pozytywnym celem 
byłoby ograniczenie zakłóceń na rynku, 
podniesienie świadomości obywateli 
europejskich i wsparcie innowacyjności 
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technologicznej w zakresie obniżania 
zużycia energii i emisji zanieczyszczeń z 
pojazdów; wzywa ponadto Komisję do 
zbadania możliwości rozszerzenia 
proponowanego jednolitego znakowania 
również na pojazdy elektryczne i 
hybrydowe;

Or.el

Poprawka 313
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do zadbania o 
ustanowienie ramowych warunków 
rozwoju pojazdów elektrycznych, 
mianowicie dotyczących ujednolicenia 
oprogramowania infrastruktur i stacji
ładowania;

29. wzywa Komisję do zadbania o 
ustanowienie najpóźniej do połowy 2011 r. 
ramowych warunków rozwoju pojazdów 
elektrycznych, mianowicie dotyczących 
ujednolicenia infrastruktury i technologii
ładowania, co umożliwi interoperacyjność 
i bezpieczeństwo infrastruktury; ponadto 
wzywa Komisję do ustanowienia 
zharmonizowanych wymogów 
dotyczących homologacji pojazdów 
elektrycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników i użytkowników końcowych;

Or.en

Poprawka 314
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do zadbania o 
ustanowienie ramowych warunków 
rozwoju pojazdów elektrycznych, 
mianowicie dotyczących ujednolicenia 

29. wzywa Komisję do zadbania o 
ustanowienie ramowych warunków 
rozwoju pojazdów elektrycznych, 
mianowicie dotyczących ujednolicenia 
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oprogramowania infrastruktur i stacji 
ładowania;

oprogramowania infrastruktur i stacji 
ładowania; uważa, że pojazdy elektryczne 
mogą odgrywać istotną rolę w 
rozpowszechnianiu sieci inteligentnych, 
włączaniu odnawialnych źródeł energii 
związanych z warunkami pogodowymi 
oraz w bardziej skutecznej kontroli 
obciążeń cieci;

Or.hu

Poprawka 315
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do zadbania o 
ustanowienie ramowych warunków 
rozwoju pojazdów elektrycznych, 
mianowicie dotyczących ujednolicenia 
oprogramowania infrastruktur i stacji 
ładowania;

29. wzywa Komisję do szybkiego zadbania 
o ustanowienie ramowych warunków 
rozwoju pojazdów elektrycznych, 
mianowicie dotyczących ujednolicenia 
oprogramowania infrastruktur i stacji 
ładowania, ponieważ pojazdy elektryczne 
wejdą na rynek od 2011 r.; ponownie 
podkreśla potrzebę stworzenia przed 
2011 r. niezbędnej infrastruktury 
umożliwiającej ładowanie;

Or.en

Poprawka 316
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do zadbania o 
ustanowienie ramowych warunków 
rozwoju pojazdów elektrycznych, 
mianowicie dotyczących ujednolicenia 
oprogramowania infrastruktur i stacji 
ładowania;

29. wzywa Komisję do zadbania o 
ustanowienie ramowych warunków 
szybkiego rozwoju pojazdów 
elektrycznych, dotyczących zwłaszcza
ujednolicenia oprogramowania 
infrastruktur i stacji ładowania, a także do 



AM\833862PL.doc 53/109 PE450.652v01-00

PL

zbadania potencjału redukcji emisji 
dwutlenku węgla dzięki wykorzystaniu 
pojazdów na gaz i biogaz;

Or.fr

Poprawka 317
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do zadbania o 
ustanowienie ramowych warunków 
rozwoju pojazdów elektrycznych, 
mianowicie dotyczących ujednolicenia 
oprogramowania infrastruktur i stacji 
ładowania;

29. wzywa Komisję do zadbania o 
ustanowienie ramowych warunków 
rozwoju pojazdów elektrycznych, 
dotyczących zwłaszcza ujednolicenia 
oprogramowania infrastruktury, stacji 
ładowania oraz możliwości wykorzystania 
baterii pojazdów do gromadzenia energii 
w celu poprawy równowagi w sieci 
energetycznej;

Or.el

Poprawka 318
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do zadbania o 
ustanowienie ramowych warunków 
rozwoju pojazdów elektrycznych, 
mianowicie dotyczących ujednolicenia 
oprogramowania infrastruktur i stacji 
ładowania;

29. wzywa Komisję do zadbania o 
ustanowienie ramowych warunków 
rozwoju pojazdów elektrycznych, 
mianowicie dotyczących ujednolicenia 
oprogramowania infrastruktur i stacji 
ładowania, a w szczególności do 
uwzględnienia stosunku mocy do masy dla 
samochodów i ciężarówek;

Or.en
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Poprawka 319
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do zadbania o 
ustanowienie ramowych warunków 
rozwoju pojazdów elektrycznych, 
mianowicie dotyczących ujednolicenia 
oprogramowania infrastruktur i stacji 
ładowania;

29. wzywa Komisję do zadbania o 
ustanowienie ramowych warunków 
rozwoju pojazdów elektrycznych i 
pojazdów wykorzystujących ogniwa 
paliwowe lub biopaliwa, mianowicie 
dotyczących ujednolicenia 
oprogramowania infrastruktur i stacji 
ładowania lub stacji paliw;

Or.en

Poprawka 320
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do zadbania o 
ustanowienie ramowych warunków 
rozwoju pojazdów elektrycznych, 
mianowicie dotyczących ujednolicenia 
oprogramowania infrastruktur i stacji 
ładowania;

29. wzywa Komisję do zadbania o 
ustanowienie ramowych warunków 
rozwoju pojazdów wykorzystujących 
czyste i zrównoważone źródła energii, a 
zwłaszcza rozwoju infrastruktury, takiej 
jak stacje ładowania;

Or.en

Poprawka 321
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 30 

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla potrzebę promowania 
intermodalnych rozwiązań transportowych 

30. podkreśla potrzebę promowania 
intermodalnych rozwiązań transportowych 
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oraz rozwoju inteligentnych systemów 
transportu, aby zaoszczędzić energię w 
sektorze transportu (w tym podatku od 
zatorów drogowych, technologii 
zarządzania informacjami o ruchu 
drogowym, infrastruktur kolejowych itp.)

oraz rozwoju inteligentnych systemów 
transportu, aby zaoszczędzić energię w 
sektorze transportu (w tym technologii 
zarządzania informacjami o ruchu 
drogowym, infrastruktur kolejowych itp.)

Or.en

Poprawka 322
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 30 

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla potrzebę promowania 
intermodalnych rozwiązań 
transportowych oraz rozwoju 
inteligentnych systemów transportu, aby 
zaoszczędzić energię w sektorze transportu 
(w tym podatku od zatorów drogowych, 
technologii zarządzania informacjami o 
ruchu drogowym, infrastruktur kolejowych 
itp.)

30. podkreśla potrzebę promowania 
rozwiązań w zakresie transportu 
intermodalnego i nowych sposobów 
transportu oraz rozwoju inteligentnych 
systemów transportu, aby zaoszczędzić 
energię w sektorze transportu (w tym 
podatku od zatorów drogowych, 
technologii zarządzania informacjami o 
ruchu drogowym, infrastruktur kolejowych 
itp.)

Or.en

Poprawka 323
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

30a. zauważa, że informacje i reklamy 
muszą odgrywać istotną rolę w skłanianiu 
konsumentów do podejmowania bardziej 
świadomych decyzji o zakupie i w 
kształtowaniu ich nawyków; wzywa do 
stworzenia jasnego, wieloklasowego 
systemu określania zużycia paliwa i emisji 
CO2 nowych samochodów osobowych 
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oraz do obowiązkowej instalacji w 
pojazdach liczników lub wskaźników 
zużycia paliwa;

Or.en

Poprawka 324
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 31 

Projekt rezolucji Poprawka

31. zwraca się do państw członkowskich o 
zniesienie systemów zachęcających do 
nabywania pojazdów o nieefektywnym 
zużyciu paliwa10;

31. zwraca się do państw członkowskich o 
zniesienie systemów podatkowych 
zachęcających do nabywania pojazdów o 
nieefektywnym zużyciu paliwa10 i o 
zastąpienie ich systemami podatkowymi 
zachęcającymi do zakupu 
paliwooszczędnych pojazdów;

Or.en

Poprawka 325
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

31a. przyznaje, że wprowadzenie 
modułowych pociągów drogowych jest 
trwałym rozwiązaniem, które przyczynia 
się do większego poziomu efektywności 
energetycznej w sektorze transportu 
drogowego; ponadto przyznaje, że różnice 
między krajami w zakresie przepisów 
dotyczących modułowych pociągów 
drogowych wpływają negatywnie na 
wzrost wykorzystania tego środka 
transportu drogowego; wzywa Komisję do 
zbadania, jakie różnice w przepisach 
można łatwo zniwelować oraz w jaki 
sposób można zagwarantować wyższy 
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udział modułowych pociągów drogowych 
w transporcie międzynarodowym;

Or.en

Poprawka 326
Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

31a. uważa, że sygnały cenowe mają 
kluczowe znaczenie dla zwiększenia 
efektywności energetycznej; podatek 
energetyczny i węglowy powinien 
stanowić część zmienionego planu 
działania w zakresie efektywności 
energetycznej, ponieważ korzystanie z 
instrumentów gospodarczych jest 
najbardziej opłacalnym sposobem 
propagowania oszczędności energii; aby 
wykorzystać pełen potencjał 
inteligentnych systemów pomiarowych, 
istnieje potrzeba większej elastyczności 
cenowej dla użytkowników końcowych, 
np. w systemie godzinowym;

Or.en

Poprawka 327
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

31a. uważa, że sygnały cenowe mają 
kluczowe znaczenie dla zwiększenia 
efektywności energetycznej; podatek 
energetyczny i węglowy oraz przegląd 
dyrektywy o opodatkowaniu energii 
powinny stanowić część zmienionego 
planu działania w zakresie efektywności 
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energetycznej, ponieważ korzystanie z 
instrumentów gospodarczych jest 
najbardziej opłacalnym sposobem 
propagowania oszczędności energii; aby 
wykorzystać pełen potencjał 
inteligentnych systemów pomiarowych, 
istnieje potrzeba większej elastyczności 
cenowej dla użytkowników końcowych, 
np. w systemie godzinowym;

Or.en

Poprawka 328
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. wzywa Komisję do przystąpienia do 
przeglądu dyrektywy o opodatkowaniu 
energii w celu uwzględnienia w niej 
aspektu emisji CO2 w połączeniu ze 
zużyciem energii, aby stworzyć dodatkowe 
zasoby, ukierunkowane między innymi na 
realizację celów UE w zakresie zmian 
klimatu, a w szczególności propagowanie 
efektywności energetycznej;

Or.en

Poprawka 329
Fiona Hall, Lena Ek, Vladko Todorov Panayotov, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy) (po tytule 6) 

Projekt rezolucji Poprawka

31a. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o zasadzie trias energetica, 
zgodnie z którą należy zmniejszyć popyt 
na energię przed zezwoleniem na 
jakąkolwiek inwestycję w dodatkową 
podaż energii;
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Or.en

Poprawka 330
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 32 

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących sposobu 
ustanowienia w UE ram rewolwingowych 
instrumentów finansowych, aby wspierać 
dodatkowe środki dotyczące efektywności 
energetycznej, wspomagające istniejące 
krajowe systemy i kanały dystrybucji, 
które wykazały skuteczność (np. systemy 
podziału zagrożenia) i zachęcające do 
ustanowienia i ulepszenia systemów 
efektywności energetycznej w państwach 
członkowskich;

32. wzywa Komisję do przedstawienia 
sprawozdania, które dotyczyć będzie 
konieczności dalszej pomocy finansowej w 
celu zwiększenia efektywności 
energetycznej w istniejących budynkach i 
które zawierać będzie ocenę obecnych 
instrumentów finansowych; w razie 
potrzeby Komisja mogłaby przedstawić 
wnioski dotyczące sposobu ustanowienia w 
UE ram rewolwingowych instrumentów 
finansowych, aby wspierać dodatkowe 
środki dotyczące efektywności 
energetycznej, wspomagające istniejące 
krajowe systemy i kanały dystrybucji, 
które wykazały skuteczność (np. poprzez
podział ryzyka) i zachęcające do 
ustanowienia i ulepszenia systemów 
efektywności energetycznej w państwach 
członkowskich;

Or.en

Poprawka 331

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 32 

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących sposobu 
ustanowienia w UE ram rewolwingowych 
instrumentów finansowych, aby wspierać 

32. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących sposobu 
ustanowienia w UE ram rewolwingowych 
instrumentów finansowych, aby wspierać i 
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dodatkowe środki dotyczące efektywności 
energetycznej, wspomagające istniejące
krajowe systemy i kanały dystrybucji, 
które wykazały skuteczność (np. systemy
podziału zagrożenia) i zachęcające do
ustanowienia i ulepszenia systemów 
efektywności energetycznej w państwach 
członkowskich;

gwarantować krajowe systemy i kanały 
dystrybucji (np. poprzez podział ryzyka) i 
uzupełnić programy ustanowienia i 
ulepszenia systemów efektywności 
energetycznej w państwach 
członkowskich;

Or.en

Poprawka 332
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 32 

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących sposobu 
ustanowienia w UE ram rewolwingowych 
instrumentów finansowych, aby wspierać 
dodatkowe środki dotyczące efektywności 
energetycznej, wspomagające istniejące 
krajowe systemy i kanały dystrybucji, 
które wykazały skuteczność (np. systemy 
podziału zagrożenia) i zachęcające do 
ustanowienia i ulepszenia systemów 
efektywności energetycznej w państwach 
członkowskich;

32. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących sposobu 
ustanowienia ram UE dla rewolwingowych 
instrumentów finansowych, środków 
fiskalnych i rachunkowych oraz 
odpowiednich rozporządzeń, aby wspierać 
dodatkowe środki dotyczące efektywności 
energetycznej, wspomagające istniejące 
krajowe systemy i kanały dystrybucji, 
które wykazały skuteczność (np. poprzez 
podział ryzyka, jak w przypadku modeli 
ESCO) i zachęcające do ustanowienia i 
ulepszenia systemów efektywności 
energetycznej w państwach 
członkowskich;

Or.en

Poprawka 333
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 32 

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję do przedstawienia 32. wzywa Komisję do przedstawienia 
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wniosków dotyczących sposobu 
ustanowienia w UE ram rewolwingowych 
instrumentów finansowych, aby wspierać 
dodatkowe środki dotyczące efektywności 
energetycznej, wspomagające istniejące 
krajowe systemy i kanały dystrybucji, 
które wykazały skuteczność (np. systemy 
podziału zagrożenia) i zachęcające do 
ustanowienia i ulepszenia systemów 
efektywności energetycznej w państwach 
członkowskich;

wniosków dotyczących sposobu 
ustanowienia w UE ram rewolwingowych 
instrumentów finansowych, aby wspierać 
środki dotyczące efektywności 
energetycznej w krajowych systemach i 
kanałach dystrybucji (np. poprzez podział 
ryzyka) i zachęcać do ustanowienia i 
ulepszenia systemów efektywności 
energetycznej w państwach 
członkowskich;

Or.en

Poprawka 334
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

32a. w związku z tym wzywa Komisję 
również do przedłożenia wniosku w 
sprawie harmonizacji środków służących 
wspieraniu energii ze źródeł 
odnawialnych na szczeblu UE w celu 
przyspieszenia skutecznego rozwoju 
energii odnawialnej; rozwój energii 
odnawialnej powinien mieć miejsce 
przede wszystkim w regionach, gdzie 
występuje najwięcej zasobów naturalnych 
niezbędnych do tych technologii, które to 
zasoby można tam wykorzystać w 
najbardziej wydajny sposób;

Or.de

Poprawka 335
Theodoros Skylakakis, Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

32a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o dalsze propagowanie 
przyjęcia instrumentów finansowych dla 
programów i środków w zakresie 
efektywności energetycznej, które są 
łatwiej dostępne dla osób prywatnych w 
sektorze nieruchomości, szczególnie 
właścicieli nieruchomości o małym i 
średnim portfelu, oraz są bardziej 
dostosowane do ich potrzeb;

Or.en

Poprawka 336
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

32a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o dalsze propagowanie 
przyjęcia programów i instrumentów 
finansowych, które są łatwiej dostępne dla 
osób prywatnych w sektorze 
nieruchomości, szczególnie właścicieli 
nieruchomości o małym i średnim 
portfelu, oraz są bardziej dostosowane do 
ich potrzeb;

Or.en

Poprawka 337
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 32 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

32b. apeluje do Komisji, aby przedkładała 
coroczne sprawozdanie na temat tego, czy 
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i w jaki sposób zostały stworzone 
odpowiednie zachęty (fiskalne oraz 
powiązane z dotacjami), takie jak odpisy 
amortyzacyjne drobnego sprzętu 
przemysłowego do kwoty 10 000 EUR w 
sektorze prywatnym i w sektorze MŚP, czy 
też progresywne odpisy amortyzacyjne 
50% wartości w pierwszym roku lub 
stworzenie odpowiednich zachęt 
inwestycyjnych i dotacji na badania 
naukowe w sektorze przemysłowym, w 
celu szybszego wprowadzenia środków na 
rzecz racjonalizacji zużycia energii;

Or.de

Poprawka 338
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 32 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

32c. wzywa Komisję do stworzenia ram 
prawnych wiążących dochody z licytacji
emisji CO2 ze środkami na rzecz klimatu i 
racjonalizacji zużycia energii 
podejmowanymi przez zainteresowane 
przedsiębiorstwa uczestniczące w ETS;

Or.de

Poprawka 339
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 33 

Projekt rezolucji Poprawka

33. uważa, że takie ramy powinny 
uwzględniać doświadczenie związane z 
obecnymi rewolwingowymi instrumentami 
udostępnianymi przez publicznych 
pośredników finansowych, obejmować 

33. uważa, że takie ramy powinny 
uwzględniać doświadczenie związane z 
obecnymi rewolwingowymi instrumentami 
udostępnianymi przez publicznych 
pośredników finansowych, obejmować 
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istniejące unijne środki finansowe i mieć 
na celu przyciągnięcie innych prywatnych 
lub publicznych środków, aby stworzyć 
możliwie najsilniejszy efekt dźwigni i 
wspierać programy finansowe z korzyścią 
dla dużej liczby końcowych beneficjentów;

istniejące unijne środki finansowe i mieć 
na celu przyciągnięcie innych prywatnych 
lub publicznych środków, aby stworzyć 
możliwie najsilniejszy efekt dźwigni;
uważa, że Komisja Europejska nie może 
zawsze być jedynym źródłem wszystkich 
zasobów finansowych; wzywa Komisję do 
odgrywania kluczowej roli w 
przyznawaniu i gromadzeniu środków 
finansowych, udostępnianych zarówno w 
publicznych, jak i prywatnych 
instytucjach finansowych; uważa, że 
Komisja powinna zachęcać instytucje 
finansowe oraz programy finansowania, 
np. Europejski Bank Inwestycyjny, do 
nadania wysokiego priorytetu 
innowacyjnym inicjatywom z zakresu 
efektywności energetycznej, zwłaszcza 
kiedy przyczyniają się one do realizacji 
innych celów UE, jak np. wzrost 
zatrudnienia;

Or.en

Poprawka 340
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 33 

Projekt rezolucji Poprawka

33. uważa, że takie ramy powinny 
uwzględniać doświadczenie związane z 
obecnymi rewolwingowymi instrumentami 
udostępnianymi przez publicznych 
pośredników finansowych, obejmować 
istniejące unijne środki finansowe i mieć 
na celu przyciągnięcie innych prywatnych 
lub publicznych środków, aby stworzyć 
możliwie najsilniejszy efekt dźwigni i 
wspierać programy finansowe z korzyścią 
dla dużej liczby końcowych beneficjentów;

33. uważa, że takie ramy powinny 
uwzględniać doświadczenie związane z
obecnymi rewolwingowymi instrumentami 
udostępnianymi przez publicznych 
pośredników finansowych, obejmować 
istniejące unijne środki finansowe i mieć 
na celu przyciągnięcie innych prywatnych 
lub publicznych środków, aby stworzyć 
możliwie najsilniejszy efekt dźwigni i 
wspierać programy finansowe z korzyścią 
dla dużej liczby końcowych beneficjentów;
w tym kontekście powinny one również 
wspierać stosowanie wszystkich 
instrumentów, które wydajnie 
wykorzystują finanse publiczne, w tym 
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partnerstwa publiczno-prywatne;

Or.en

Poprawka 341
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 33 

Projekt rezolucji Poprawka

33. uważa, że takie ramy powinny 
uwzględniać doświadczenie związane z 
obecnymi rewolwingowymi instrumentami 
udostępnianymi przez publicznych 
pośredników finansowych, obejmować 
istniejące unijne środki finansowe i mieć 
na celu przyciągnięcie innych prywatnych 
lub publicznych środków, aby stworzyć 
możliwie najsilniejszy efekt dźwigni i 
wspierać programy finansowe z korzyścią 
dla dużej liczby końcowych beneficjentów;

33. uważa, że takie ramy powinny 
uwzględniać doświadczenie związane z 
obecnymi rewolwingowymi instrumentami 
udostępnianymi przez publicznych 
pośredników finansowych, nie tylko 
konsumentom, ale również ESCO 
świadczące konsumentom usługi w 
zakresie efektywności energetycznej, 
obejmować istniejące unijne środki 
finansowe i mieć na celu przyciągnięcie 
innych prywatnych lub publicznych 
środków, aby stworzyć możliwie 
najsilniejszy efekt dźwigni i wspierać 
programy finansowe z korzyścią dla dużej 
liczby końcowych beneficjentów;

Or.en

Poprawka 342
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

33a. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących sposobu 
ustanowienia obowiązkowych funduszy 
państw członkowskich w zakresie
efektywności energetycznej, 
umożliwiających – poprzez ekologiczne 
banki powiązane z tymi funduszami –
takim instrumentom finansowym jak 



PE450.652v01-00 66/109 AM\833862PL.doc

PL

fundusze rewolwingowe wspieranie 
uzupełniających środków w zakresie 
efektywności energetycznej, które 
wspierają (np. poprzez podział ryzyka i 
gwarancje standardowe) istniejące udane 
systemy krajowe i kanały dystrybucji, w 
tym hipoteki oparte na zasadzie „płacisz, 
kiedy oszczędzasz”, i które zachęcają do 
tworzenia i poprawy programów 
finansowania efektywności energetycznej 
w państwach członkowskich, takich jak 
kontraktacja wyników energetycznych, 
umowy o finansowanie przez stronę 
trzecią i inne umowy oparte na podziale 
oszczędności; można to uczynić poprzez 
zmianę dyrektywy o usługach 
energetycznych;

Or.en

Poprawka 343
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

33a. uznaje brak finansowania z góry za 
główną barierę dla modernizacji 
budynków mieszkaniowych i budynków 
MŚP i wzywa Komisję do wymienienia 
innowacyjnych rozwiązań i najlepszych 
praktyk służących przezwyciężeniu tego 
problemu, takich jak mechanizmy typu 
„płacisz, kiedy oszczędzasz” (ang. „pay as 
you save”), fundusze rewolwingowe i 
banki inwestycji ekologicznych (na wzór 
KfW w Niemczech lub Caisse Depots we 
Francji);

Or.en
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Poprawka 344
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

33a. przyznaje, że jedną z największych 
przeszkód dla realizacji oszczędności 
energetycznych na poziomie lokalnym i 
regionalnym jest potrzeba inwestycji z 
góry; jest przekonany, że każdy środek 
podjęty na szczeblu UE powinien 
należycie brać pod uwagę implikacje dla 
gmin i regionów oraz ich ograniczenia 
budżetowe;

Or.en

Poprawka 345
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

33a. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do działań mających na celu 
znalezienie innowacyjnych sposobów 
finansowania poprzez zmianę systemów 
opodatkowania tak, aby opierały się na 
emisjach dwutlenku węgla, gdyż 
stworzyłoby to wydajne energetycznie 
bodźce dla konsumentów i przemysłu;

Or.en

Poprawka 346
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

33a. uważa, że przy opracowywaniu tych 
ram należy zwrócić uwagę na wszelkie 
dostępne w państwach członkowskich 
zasoby finansowe, aby stworzyć synergię i 
uniknąć kolizji z innymi instrumentami 
finansowymi;

Or.en

Poprawka 347
Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

33a. zwraca się do państw członkowskich 
o rozważenie możliwości obniżenia stawek 
VAT na prace modernizacyjne służące 
efektywności energetycznej;

Or.en

Poprawka 348
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 33 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

33b. podkreśla, że przychody z systemu 
handlu emisjami powinny być 
wykorzystywane przede wszystkim do 
opłacalnego finansowania środków w 
zakresie efektywności energetycznej oraz 
rozpowszechniania technologii; podkreśla 
ponadto, że przychody z każdej 
innowacyjnej formy skoordynowanego na 
poziomie UE opodatkowania służącego 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu 
powinny zostać wykorzystane do 



AM\833862PL.doc 69/109 PE450.652v01-00

PL

finansowania badań i rozwoju oraz 
środków mających na celu pobudzenie 
niskowęglowego wzrostu poprzez 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla, 
wspieranie efektywności energetycznej 
oraz poprawę infrastruktury energetycznej 
w UE;

Or.en

Poprawka 349
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji w sprawie 
przeznaczenia niewykorzystanych 
środków, dostępnych na mocy 
rozporządzenia EPENG, na utworzenie 
instrumentu finansowego przeznaczonego 
na wspieranie zwiększania efektywności 
energetycznej oraz inicjatyw w zakresie 
energii odnawialnej i zwraca się do Rady o 
szybkie zatwierdzenie wniosku;

34. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji w sprawie 
przeznaczenia niewykorzystanych 
środków, dostępnych na mocy 
rozporządzenia EPENG, na utworzenie 
instrumentu finansowego przeznaczonego 
na wspieranie zwiększania efektywności 
energetycznej oraz inicjatyw w zakresie 
energii odnawialnej i zwraca się do Rady o 
szybkie zatwierdzenie wniosku; zauważa 
jednocześnie, że pomimo znacznego 
potencjału w zakresie tworzenia miejsc 
pracy, inwestycje w efektywność 
energetyczną otrzymują w europejskim 
planie naprawy gospodarczej 
nieuzasadnienie niskie wsparcie;

Or.hu

Poprawka 350
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. w związku z tym z zadowoleniem 34. w związku z tym z zadowoleniem 
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przyjmuje wniosek Komisji w sprawie 
przeznaczenia niewykorzystanych 
środków, dostępnych na mocy 
rozporządzenia EPENG, na utworzenie 
instrumentu finansowego przeznaczonego 
na wspieranie zwiększania efektywności 
energetycznej oraz inicjatyw w zakresie 
energii odnawialnej i zwraca się do Rady o 
szybkie zatwierdzenie wniosku;

przyjmuje wniosek Komisji w sprawie 
przeznaczenia niewykorzystanych 
środków, dostępnych na mocy 
rozporządzenia EPENG, na utworzenie 
instrumentu finansowego przeznaczonego 
na wspieranie zwiększania efektywności 
energetycznej oraz inicjatyw w zakresie 
energii odnawialnej i zwraca się do Rady o 
szybkie zatwierdzenie wniosku, popierając 
przy tym wykorzystanie 50% przychodów z 
aukcji w ramach systemu handlu 
emisjami na rozwój inicjatyw z zakresu 
wydajności energetycznej i energii 
odnawialnej;

Or.en

Poprawka 351
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji w sprawie 
przeznaczenia niewykorzystanych 
środków, dostępnych na mocy 
rozporządzenia EPENG, na utworzenie 
instrumentu finansowego przeznaczonego 
na wspieranie zwiększania efektywności 
energetycznej oraz inicjatyw w zakresie 
energii odnawialnej i zwraca się do Rady 
o szybkie zatwierdzenie wniosku;

34. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji w sprawie 
przeznaczenia niewykorzystanych 
środków, dostępnych na mocy 
rozporządzenia EPENG, na utworzenie 
instrumentu finansowego przeznaczonego 
na wspieranie zwiększania efektywności 
energetycznej oraz inicjatyw na rzecz 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, 
jeżeli żaden inny projekt w ramach 
rozporządzenia EPENG nie spełnia 
warunków dotyczących finansowania, i
zwraca się do Rady o szybkie 
zatwierdzenie wniosku;

Or.en
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Poprawka 352
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji w sprawie 
przeznaczenia niewykorzystanych 
środków, dostępnych na mocy 
rozporządzenia EPENG, na utworzenie 
instrumentu finansowego przeznaczonego 
na wspieranie zwiększania efektywności 
energetycznej oraz inicjatyw w zakresie 
energii odnawialnej i zwraca się do Rady o 
szybkie zatwierdzenie wniosku;

34. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji w sprawie 
przeznaczenia niewykorzystanych 
środków, dostępnych na mocy 
rozporządzenia EPENG, na utworzenie 
instrumentu finansowego przeznaczonego 
na wspieranie zwiększania efektywności 
energetycznej oraz inicjatyw w zakresie 
energii odnawialnej na poziomie lokalnym 
i regionalnym i zwraca się do Rady o 
szybkie zatwierdzenie wniosku;

Or.en

Poprawka 353
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji w sprawie 
przeznaczenia niewykorzystanych 
środków, dostępnych na mocy 
rozporządzenia EPENG, na utworzenie 
instrumentu finansowego przeznaczonego 
na wspieranie zwiększania efektywności 
energetycznej oraz inicjatyw w zakresie 
energii odnawialnej i zwraca się do Rady o 
szybkie zatwierdzenie wniosku;

34. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji w sprawie 
przeznaczenia niewykorzystanych 
środków, dostępnych na mocy 
rozporządzenia EPENG, na utworzenie 
krótkoterminowego instrumentu
finansowego przeznaczonego na 
wspieranie zwiększania efektywności 
energetycznej oraz inicjatyw w zakresie 
energii odnawialnej i zwraca się do Rady o 
szybkie zatwierdzenie wniosku;

Or.en
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Poprawka 354
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji w sprawie 
przeznaczenia niewykorzystanych 
środków, dostępnych na mocy 
rozporządzenia EPENG, na utworzenie 
instrumentu finansowego przeznaczonego 
na wspieranie zwiększania efektywności 
energetycznej oraz inicjatyw w zakresie 
energii odnawialnej i zwraca się do Rady o 
szybkie zatwierdzenie wniosku;

34. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie przeznaczenia 
niewykorzystanych środków, dostępnych 
na mocy rozporządzenia EPENG, na 
utworzenie instrumentu finansowego 
przeznaczonego na wspieranie zwiększania 
efektywności energetycznej oraz inicjatyw 
w zakresie energii odnawialnej i zwraca się 
do Rady o szybkie zatwierdzenie wniosku;

Or.en

Poprawka 355
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

34a. Przyznaje, że jedną z największych 
przeszkód w realizacji oszczędności 
energii na poziomie lokalnym i 
regionalnym jest potrzeba inwestycji z 
góry i jest zaniepokojony niskim 
wykorzystaniem funduszy EFRR na 
środki w zakresie efektywności 
energetycznej w szeregu państw 
członkowskich. biorąc należycie pod 
uwagę implikacje dla gmin i regionów 
oraz ich ograniczenia budżetowe, wzywa 
państwa członkowskie do priorytetowego 
traktowania środków w zakresie 
efektywności energetycznej, takich jak 
inicjatywa „inteligentne miasta” w swoich 
programach operacyjnych i wzywa 
Komisję do znalezienia sposobów na to, 
aby uznać wykorzystanie istniejących 
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funduszy strukturalnych i funduszy 
spójności, np. EFRR, na środki związane 
z efektywnością energetyczną, za 
obowiązkowe;

Or.en

Poprawka 356
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

34a. Zwraca uwagę, że podczas gdy 
innowacyjne technologie w zakresie 
efektywności energetycznej są już 
dostępne na rynku, szkolenie 
pracowników na wszystkich szczeblach 
musi być poprawione, szczególnie po to, 
aby zapewnić dobrej jakości audyty 
energetyczne; w związku z tym wzywa do 
pełnego wykorzystania środków z 
funduszy struktruralnych i Funduszu 
Spójności na cele szkoleniowe oraz do 
zwiększenia tych środków;

Or.en

Poprawka 357
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

34a. Fundusze UE mogą odegrać istotną 
rolę w tworzeniu krajowych, regionalnych 
i lokalnych funduszy, instrumentów lub 
mechanizmów na rzecz efektywności 
energetycznej, które dają możliwości 
finansowe;

Or.en
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Poprawka 358
Theodoros Skylakakis, Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla potrzebę lepszego 
wykorzystania dostępnych funduszy 
unijnych, takich jak EFRR, na działania w 
zakresie zwiększania efektywności 
energetycznej; zwraca się do Komisji o 
wskazanie przeszkód w większym 
wykorzystaniu środków z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności na ten 
cel oraz o przedstawienie odpowiednich 
działań w celu zniesienia tych przeszkód 
(np. dodatkowe środki unijne w celu 
wspierania pomocy technicznej);;

35. podkreśla potrzebę lepszego 
wykorzystania dostępnych funduszy 
unijnych, takich jak EFRR i EFRROW, na 
działania w zakresie zwiększania 
efektywności energetycznej; zwraca się do 
Komisji o wskazanie przeszkód w 
większym wykorzystaniu środków z 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności, a także funduszy na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich, na ten cel 
oraz o przedstawienie odpowiednich 
działań w celu zniesienia tych przeszkód 
(np. dodatkowe środki unijne w celu 
wspierania pomocy technicznej); zwraca 
się do Komisji o zbadanie, jakie są 
możliwości odgrywania przez fundusze 
UE istotnej roli w rozwoju krajowych, 
regionalnych i lokalnych funduszy, 
instrumentów lub mechanizmów na rzecz 
efektywności energetycznej, które oferują 
takie możliwości finansowania prywatnym 
właścicielom nieruchomości, małym i 
średnim przedsiębiorstwom oraz firm 
oferujących usługi z zakresu efektywności 
energetycznej;

Or.en

Poprawka 359
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 35 

Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla potrzebę lepszego 35. podkreśla potrzebę lepszego 
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wykorzystania dostępnych funduszy 
unijnych, takich jak EFRR, na działania w 
zakresie zwiększania efektywności 
energetycznej; zwraca się do Komisji o 
wskazanie przeszkód w większym 
wykorzystaniu środków z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności na ten 
cel oraz o przedstawienie odpowiednich 
działań w celu zniesienia tych przeszkód 
(np. dodatkowe środki unijne w celu 
wspierania pomocy technicznej);;

wykorzystania dostępnych funduszy 
unijnych, takich jak EFRR, na działania w 
zakresie zwiększania efektywności 
energetycznej; zwraca się do Komisji o 
wskazanie przeszkód w większym 
wykorzystaniu środków z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności na ten 
cel oraz o przedstawienie odpowiednich 
działań w celu zniesienia tych przeszkód 
(np. dodatkowe środki unijne w celu 
wspierania pomocy technicznej); zwraca 
się do Komisji o zbadanie, jakie są 
możliwości odgrywania przez fundusze 
UE istotnej roli w rozwoju krajowych, 
regionalnych i lokalnych funduszy, 
instrumentów lub mechanizmów na rzecz 
efektywności energetycznej, które oferują 
takie możliwości finansowania prywatnym 
właścicielom nieruchomości, małym i 
średnim przedsiębiorstwom oraz firm 
oferujących usługi z zakresu efektywności 
energetycznej;

Or.en

Poprawka 360
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 35 

Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla potrzebę lepszego 
wykorzystania dostępnych funduszy 
unijnych, takich jak EFRR, na działania w 
zakresie zwiększania efektywności 
energetycznej; zwraca się do Komisji o 
wskazanie przeszkód w większym 
wykorzystaniu środków z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności na 
ten cel oraz o przedstawienie 
odpowiednich działań w celu zniesienia 
tych przeszkód (np. dodatkowe środki 
unijne w celu wspierania pomocy 
technicznej);;

35. podkreśla potrzebę lepszego 
wykorzystania dostępnych funduszy 
unijnych, takich jak EFRR, na działania w 
zakresie zwiększania efektywności 
energetycznej; wzywa państwa 
członkowskie do priorytetowego 
traktowania efektywności energetycznej w 
ich programach operacyjnych oraz wzywa 
Komisję i władze krajowe do znalezienia 
sposobów na ułatwienie korzystania z 
funduszy strukturalnych w celu 
finansowania środków w zakresie 
efektywności energetycznej, takich jak 
zapewnienie odpowiedniego przepływu 
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informacji na poziom lokalny lub 
stworzenie punktów kompleksowej 
obsługi;

Or.en

Poprawka 361
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 35 

Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla potrzebę lepszego 
wykorzystania dostępnych funduszy 
unijnych, takich jak EFRR, na działania w 
zakresie zwiększania efektywności 
energetycznej; zwraca się do Komisji o 
wskazanie przeszkód w większym 
wykorzystaniu środków z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności na ten 
cel oraz o przedstawienie odpowiednich 
działań w celu zniesienia tych przeszkód 
(np. dodatkowe środki unijne w celu 
wspierania pomocy technicznej);;

35. podkreśla potrzebę lepszego 
wykorzystania dostępnych funduszy 
unijnych, takich jak EFRR i EFRROW, na 
działania w zakresie zwiększania 
efektywności energetycznej; zwraca uwagę 
na znaczenie dokonania oceny takich 
środków przede wszystkim pod kątem 
uzyskanych oszczędności energii, a nie 
pod kątem wynikających z nich korzyści 
gospodarczych, takich jak tworzenie 
miejsc pracy; zwraca się do Komisji o 
wskazanie przeszkód w większym 
wykorzystaniu środków z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności na 
cele w zakresie efektywności 
energetycznej oraz o przedstawienie
odpowiednich działań w celu zniesienia 
tych przeszkód (np. dodatkowe środki 
unijne w celu wspierania pomocy 
technicznej);

Or.en

Poprawka 362
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 35 

Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla potrzebę lepszego 35. podkreśla potrzebę lepszego i 
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wykorzystania dostępnych funduszy 
unijnych, takich jak EFRR, na działania w 
zakresie zwiększania efektywności 
energetycznej; zwraca się do Komisji o 
wskazanie przeszkód w większym 
wykorzystaniu środków z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności na ten 
cel oraz o przedstawienie odpowiednich 
działań w celu zniesienia tych przeszkód 
(np. dodatkowe środki unijne w celu 
wspierania pomocy technicznej);;

intensywniejszego wykorzystania 
dostępnych funduszy unijnych, takich jak 
EFRR i EFRROW, na działania w zakresie 
zwiększania efektywności energetycznej;
zwraca się do Komisji o wskazanie 
przeszkód w większym wykorzystaniu
środków z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności, a także funduszy na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, na ten 
cel oraz o przedstawienie odpowiednich 
działań w celu zniesienia tych przeszkód 
(np. dodatkowe środki unijne w celu 
wspierania pomocy technicznej i 
zwiększania świadomości);

Or.en

Poprawka 363
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 35 

Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla potrzebę lepszego 
wykorzystania dostępnych funduszy 
unijnych, takich jak EFRR, na działania w 
zakresie zwiększania efektywności 
energetycznej; zwraca się do Komisji o 
wskazanie przeszkód w większym 
wykorzystaniu środków z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności na ten 
cel oraz o przedstawienie odpowiednich 
działań w celu zniesienia tych przeszkód 
(np. dodatkowe środki unijne w celu 
wspierania pomocy technicznej);;

35. podkreśla potrzebę lepszego 
wykorzystania dostępnych funduszy 
unijnych, takich jak EFRR, na działania w 
zakresie zwiększania efektywności 
energetycznej; zwraca się do Komisji o 
wskazanie przeszkód w większym 
wykorzystaniu środków z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności na ten 
cel oraz o przedstawienie odpowiednich 
działań w celu zniesienia tych przeszkód 
(np. dodatkowe środki unijne w celu 
wspierania pomocy technicznej, rozwoju 
CHP, rozwoju instalacji do wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych);

Or.en
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Poprawka 364
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

35a. uważa, że sygnały cenowe mają 
kluczowe znaczenie dla zwiększenia 
efektywności energetycznej; podatek 
energetyczny i węglowy oraz przegląd 
dyrektywy o opodatkowaniu energii 
powinny stanowić część zmienionego 
planu działania w zakresie efektywności 
energetycznej, ponieważ korzystanie z 
instrumentów gospodarczych jest 
najbardziej opłacalnym sposobem 
propagowania oszczędności energii; w 
celu osiągnięcia pełnego potencjału 
inteligentnych liczników konieczne jest 
zwiększenie elastyczności cenowej dla 
użytkowników końcowych, na przykład w 
systemie godzinowym;

Or.en

Poprawka 365

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

35a. w świetle oczekiwanego przeglądu 
polityki strukturalnej i polityki spójności 
oraz perspektywy finansowej UE wzywa 
do wprowadzenia kontroli wszystkich 
funduszy UE pod kątem oszczędności 
klimatycznych i energetycznych, tak aby 
zagwarantować, że energooszczędność 
będzie automatycznie uznawana za 
warunek przyznania środków unijnych i 
że większa ilość tych środków będzie 
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inwestowana w energooszczędność;

Or.en

Poprawka 366
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

35a. w świetle oczekiwanego przeglądu 
polityki strukturalnej i polityki spójności 
oraz perspektywy finansowej UE wzywa 
do wprowadzenia kontroli wszystkich 
funduszy UE pod kątem oszczędności 
klimatycznych i energetycznych, tak aby 
zagwarantować, że energooszczędność i 
efektywność energetyczna będą 
automatycznie uznawane za warunki 
przyznania środków unijnych;

Or.en

Poprawka 367
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

35a. ponownie podkreśla potrzebę objęcia 
funduszami strukturalnymi w większym 
zakresie modernizacji budynków i 
systemów konstrukcyjnych, szczególnie za 
pośrednictwem pożyczek preferencyjnych 
dla właścicieli prywatnych budynków, co 
ułatwiłoby podejmowanie szybszych 
decyzji dotyczących koniecznej 
modernizacji istniejących budynków, 
zwłaszcza w słabiej rozwiniętych częściach 
UE;

Or.en
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Poprawka 368
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

35a. w świetle oczekiwanego przeglądu 
polityki strukturalnej i polityki spójności 
oraz perspektywy finansowej UE wzywa 
do wprowadzenia kontroli wszystkich 
funduszy UE pod kątem oszczędności 
klimatycznych i energetycznych, tak aby 
zagwarantować, że energooszczędność 
będzie automatycznie uznawana za 
warunek przyznania środków unijnych;

Or.en

Poprawka 369
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

35a. uważa, że efektywność energetyczną 
należy uznać za kryterium warunkowości, 
aby wybrać projekty finansowane z 
funduszy strukturalnych i z Funduszu
Spójności;

Or.en

Poprawka 370
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 35 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

35b. wzywa Komisję do ścisłej współpracy 
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w 
celu włączenia sektora bankowego w małe 
inwestycje w efektywność energetyczną 
przez przyznanie specjalnych funduszy 
kredytowych zabezpieczonych pożyczkami 
EBI i dotacjami z funduszy 
strukturalnych;

Or.en

Poprawka 371
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 35 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

35b. wzywa Komisję do wykorzystania 
przeglądu śródokresowego w celu 
zwiększenia funduszy przyznanych 
programom na rzecz efektywności 
energetycznej oraz do wspierania 
możliwości wykorzystania do 15% 
środków z EFRR na poprawę 
efektywności energetycznej;

Or.en

Poprawka 372
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

36a. jest przekonany, że wprowadzenie 
dwóch elementów podatkowych: podatku 
od emisji dwutlenku węgla oraz 
surowszego i bardziej złożonego podatku 
energetycznego, szczególnie odnośnie do 
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produkcji energii elektrycznej i paliw 
transportowych, zwiększyłoby znacząco 
dochody krajowych budżetów, które 
można by zainwestować w środki w 
zakresie oszczędności energii, energii 
odnawialnych i wyrównania społecznego; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
przeglądu dyrektywy o opodatkowaniu 
energii w celu stworzenia nowego systemu 
podatkowego;

Or.en

Poprawka 373
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

36a. wskazuje, że strategie polityczne w 
zakresie efektywności energetycznej 
powinny dążyć do zaangażowania jak 
największej liczby podmiotów publicznych 
oraz prywatnych, aby osiągnąć możliwie 
największy efekt dźwigni, tworzyć miejsca 
pracy, przyczyniać się do bardziej 
ekologicznego wzrostu i zachęcać do 
tworzenia konkurencyjnego, powiązanego 
i zrównoważonego europejskiego rynku w 
dziedzinie efektywności energetycznej;

Or.en

Poprawka 374
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

36a. z zadowoleniem przyjmuje wyraźne 
poparcie, jakie w strategii Europa 2020 
zyskało przeniesienie obciążeń 
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podatkowych z siły roboczej na 
opodatkowanie energii i podatki 
ekologiczne, oraz apeluje o 
skoordynowane działania w tym kierunku 
w skali UE;

Or.en

Poprawka 375
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 36 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

36b. zauważa, że nałożenie na 
przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku 
oszczędności energii może stworzyć 
dodatkowe źródła finansowania środków 
w zakresie efektywności energetycznej, 
takie jak opłaty przesyłowe stosowane 
wobec operatorów systemów przesyłowych 
i operatorów systemów dystrybucji, 
fundusze przekazywane przez dostawców 
w ramach wypełniania ich obowiązków, 
czy kary płacone za niewypełnienie 
obowiązków;

Or.en

Poprawka 376
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 36 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

36b. zauważa, że o ile duża część 
początkowego kapitału niezbędnego do 
sfinansowania inwestycji 
energooszczędnych będzie musiała 
pochodzić z sektora prywatnego, 
potrzebna jest też interwencja publiczna, 
aby wspomóc przezwyciężanie 
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niedostatków rynku i zapewnić przejście 
na gospodarkę niskoemisyjną w czasie 
pozwalającym na wypełnienie celów UE w 
zakresie energii odnawialnej i 
zmniejszania emisji;

Or.en

Poprawka 377
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 36 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

36c. wskazuje na ETS UE jako potężne 
potencjalne źródło inwestycji 
energooszczędnych; dostrzega, że w 
okresie 2012-2020 pozyska się ponad 112 
mld EUR w wyniku licytacji uprawnień do 
emisji w UE oraz że kwota ta mogłaby być 
o 70 mld EUR wyższa, gdyby zakładany 
poziom obniżenia emisji w UE wzrósł do 
30%; ponadto zauważa, że 
przedsiębiorstwa w UE nabywają miliony 
jednostek w ramach CDM, głównie w 
Chinach i Indiach, podczas gdy mogłyby 
podejmować inwestycje energooszczędne 
w rodzimych krajach;

Or.en

Poprawka 378
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 37 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

37. wzywa Komisję do promowania 
unijnych środków mających na celu 
wspieranie pomocy technicznej udzielanej 
przez doświadczonych (krajowych i 
międzynarodowych) pośredników 

37. wzywa Komisję do promowania 
unijnych środków, aby:
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finansowych, aby:

Or.en

Poprawka 379
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 37 – tiret czwarte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

- stworzyć skuteczne narzędzie 
komunikacji i zainicjować dialog z 
obywatelami w celu upowszechniania 
informacji o efektywności energetycznej 
wśród wybranych kategorii osób oraz 
sterowania ich zachowaniem w zakresie
zużycia energii;

Or.en

Poprawka 380
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

37a. uważa, że przedsiębiorstwa usług 
energetycznych sprzyjające efektywności 
wykorzystania energii (ESCO) mogą 
odegrać niezastąpioną rolę w osiąganiu 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej; jest zdania, że Komisja i 
państwa członkowskie muszą 
przeprowadzić intensywną akcję 
informacyjną w celu szerszego 
rozpowszechnienia wiedzy na temat 
(ESCO);

Or.hu



PE450.652v01-00 86/109 AM\833862PL.doc

PL

Poprawka 381

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

37a. apeluje o to, aby fundusze na 
zwiększanie efektywności energetycznej, 
które państwa członkowskie mogą tworzyć
na mocy dyrektywy w sprawie usług 
energetycznych, były obowiązkowe, tak by 
umożliwić łączenie, przeznaczanie i 
sprawniejsze funkcjonowanie bieżących i 
przyszłych dostępnych źródeł 
finansowania publicznego;

Or.en

Poprawka 382
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

37a. wzywa Komisję do opracowania 
programu efektywności energetycznej dla 
obszarów wiejskich;

Or.en

Poprawka 383

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 37 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

37b. takie fundusze na zwiększanie 
efektywności energetycznej zostaną 
powiązane między innymi z krajowymi 
bankami zielonej infrastruktury i 
stosownymi instytucjami finansowymi, 
aby stworzyć instrumenty finansowe 
służące wywołaniu efektu dźwigni w 
stosunku do kapitału prywatnego (np. 
wypłata gwarancji z tytułu niewywiązania 
się, pożyczki uprzywilejowane z dopłatami 
do odsetek, finansowanie przez stronę 
trzecią) oraz bezpośredniego 
finansowania luk inwestycyjnych w 
odniesieniu do dużych przedsiębiorstw, 
MŚP lub osób prywatnych; wszystkie 
instrumenty posłużą do propagowania 
stopniowych zachęt, udzielając coraz 
większego wsparcia bardziej ambitnym 
środkom energooszczędnym;

Or.en

Poprawka 384

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 37 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

37c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zabezpieczenia 
publicznego finansowania ich funduszy 
na zwiększanie efektywności 
energetycznej za pomocą gwarancji 
obligacji i 50% przychodów pochodzących
z licytacji uprawnień ETS, zmienionej 
dyrektywy w sprawie opodatkowania 
produktów energetycznych oraz 
przyspieszonego odchodzenia od 
subsydiów do paliw kopalnych zgodnie z 
ustaleniami państw G20;
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Or.en

Poprawka 385

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 37 d (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

37d. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
zmienioną dyrektywę w sprawie 
opodatkowania produktów 
energetycznych oraz plan strategiczny 
odchodzenia od przeznaczania miliardów 
euro na subsydia do paliw kopalnych w 
UE, w tym subsydia do transportu 
drogowego i lotnictwa, w celu nie tylko 
zwiększenia przychodów, ale również 
zachęcania do oszczędności energii; 
uważa, że zmieniona dyrektywa w sprawie 
opodatkowania produktów 
energetycznych nie powinna przewidywać 
żadnych odstępstw, lecz wykorzystywać 
mechanizmy kompensacji;

Or.en

Poprawka 386

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 37 e (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

37e. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu innowacyjnych rozwiązań i 
najlepszych wzorców, aby przełamać 
bariery i stworzyć odpowiednie stopniowe 
zachęty do poprawy efektywności 
energetycznej, takie jak preferencyjne 
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kredyty, ulgi podatkowe, bonus-malus, 
obniżka VAT; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zaproponowały i 
uzgodniły korzystanie z przynajmniej 
trzech wymienionych powyżej narzędzi w 
odniesieniu do każdego sektora i grupy 
użytkowników końcowych, w miarę 
możliwości za pośrednictwem ich 
krajowych zielonych banków lub 
równoważnych instytucji finansowych;

Or.en

Poprawka 387
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 38 

Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości zaproponowania skutecznych 
środków nakłaniających przedsiębiorstwa 
energetyczne do inwestowania w 
zwiększenie efektywności energetycznej;

38. wzywa Komisję do zaproponowania 
skutecznych środków zapewniających 
inwestycje przedsiębiorstw energetycznych 
w zwiększenie efektywności 
energetycznej; zauważa, że dopóki nie 
nastąpi pełny rozdział, w tym operatorów 
sieci dystrybucyjnych, nie można 
oczekiwać od przedsiębiorstw 
energetycznych automatycznego podjęcia 
świadczenia usług energetycznych; 
zauważa, że każde zobligowanie 
przedsiębiorstw energetycznych do 
inwestowania w zwiększenie efektywności 
energetycznej musi zapewniać równe 
warunki działalności i swobodny dostęp 
do rynku wszystkim wykwalifikowanym 
dostawcom usług energetycznych oraz 
środki poprawiające efektywność 
energetyczną, a jednocześnie 
gwarantować dobrą jakość i okres 
użytkowania tych środków; podkreśla 
konieczność pobudzania tego rynku wśród 
szerszej grupy podmiotów niż 
przedsiębiorstwa energetyczne za pomocą 
działań służących zwiększeniu popytu i 
podaży takich usług, na przykład przez 
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grupy zaopatrzeniowe, subsydia do 
audytów energii, oraz podniesieniu wiedzy 
tych usługodawców przez działania 
informacyjne; 

Or.en

Poprawka 388

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 38 

Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości zaproponowania skutecznych 
środków nakłaniających przedsiębiorstwa 
energetyczne do inwestowania w 
zwiększenie efektywności energetycznej;

38. wzywa Komisję do zaproponowania 
obowiązkowych wymogów w zakresie 
oszczędności energii nakładanych na 
zakłady użyteczności publicznej i 
detalistów; zauważa, że najbardziej 
odpowiedni model wypełnienia tego 
zobowiązania będzie uzależniony od 
struktury rynku energii w danym państwie 
członkowskim; wzywa zatem Komisję do 
przedstawienia różnych rozwiązań, z 
których państwa członkowskie mogą 
wybrać model najbardziej odpowiedni do 
ich sytuacji wewnętrznej, na przykład 
ustalenie poziomu oszczędności energii i 
kar wpłacanych na rzecz celowych 
funduszy na zwiększenie efektywności 
energetycznej lub podatku, z którego 
wpływy przekazywane są do tego 
funduszu;

Or.en

Poprawka 389
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 38 



AM\833862PL.doc 91/109 PE450.652v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości zaproponowania skutecznych 
środków nakłaniających przedsiębiorstwa 
energetyczne do inwestowania w 
zwiększenie efektywności energetycznej;

38. wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości zaproponowania skutecznych 
środków nakłaniających przedsiębiorstwa 
usług energetycznych do inwestowania w 
zwiększenie efektywności energetycznej;
podkreśla konieczność pobudzania tego 
rynku wśród szerszej grupy podmiotów niż 
przedsiębiorstwa energetyczne za pomocą 
działań służących zwiększeniu popytu i 
podaży takich usług, na przykład przez 
grupy zaopatrzeniowe, subsydia do 
audytów energii, oraz podniesieniu wiedzy 
tych usługodawców przez działania 
informacyjne; 

Or.en

Poprawka 390
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 38 

Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości zaproponowania skutecznych 
środków nakłaniających przedsiębiorstwa 
energetyczne do inwestowania w 
zwiększenie efektywności energetycznej;

38. wzywa Komisję do dokonania oceny i 
przedstawienia sprawozdania na temat 
roli przedsiębiorstw energetycznych w 
promowaniu efektywności energetycznej 
oraz do zaproponowania skutecznych 
środków nakłaniających przedsiębiorstwa 
energetyczne do inwestowania w 
zwiększenie efektywności energetycznej i 
ułatwiających ulepszenia w zakresie 
efektywności energetycznej u 
użytkowników końcowych;

Or.en
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Poprawka 391
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 38 

Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości zaproponowania skutecznych 
środków nakłaniających przedsiębiorstwa 
energetyczne do inwestowania w 
zwiększenie efektywności energetycznej;

38. wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości zaproponowania skutecznych 
środków nakłaniających przedsiębiorstwa 
energetyczne do inwestowania w 
zwiększenie efektywności energetycznej 
przez zachęcanie do przekształcania 
całego jednolitego rynku w kierunku 
większej efektywności energetycznej;

Or.en

Poprawka 392
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 38 

Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości zaproponowania skutecznych 
środków nakłaniających przedsiębiorstwa 
energetyczne do inwestowania w 
zwiększenie efektywności energetycznej;

38. wzywa państwa członkowskie do 
ustalenia odpowiednich ram 
inwestycyjnych pobudzających inicjatywy 
w zakresie efektywności energetycznej;

Or.en

Poprawka 393
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 38 

Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości zaproponowania skutecznych 
środków nakłaniających przedsiębiorstwa 

38. wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości zaproponowania skutecznych 
środków, takich jak dobrze 
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energetyczne do inwestowania w 
zwiększenie efektywności energetycznej;

zaprojektowane systemy białych 
certyfikatów i etykietowanie energetyczne 
elektrowni, nakłaniających 
przedsiębiorstwa energetyczne do 
inwestowania w zwiększenie efektywności 
energetycznej;

Or.en

Poprawka 394
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 38 

Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości zaproponowania skutecznych 
środków nakłaniających przedsiębiorstwa 
energetyczne do inwestowania w 
zwiększenie efektywności energetycznej;

38. wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości zaproponowania skutecznych 
środków nakłaniających przedsiębiorstwa, 
które produkują i przesyłają energię na 
terytorium UE, do inwestowania w 
zwiększenie efektywności energetycznej i 
ochronę środowiska;

Or.en

Poprawka 395
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 38 

Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości zaproponowania skutecznych 
środków nakłaniających przedsiębiorstwa 
energetyczne do inwestowania w 
zwiększenie efektywności energetycznej;

38. wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości zaproponowania skutecznych 
środków i zachęt dla przedsiębiorstw 
energetycznych do inwestowania w 
zwiększenie efektywności energetycznej;

Or.en

Poprawka 396
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Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

38a. apeluje o szybkie przyjęcie 
ogólnounijnej definicji ubóstwa 
energetycznego, która mogłaby zostać 
dostosowana na szczeblu krajowym, oraz 
o poprawę gromadzenia danych na ten 
temat; uważa jednak, że Komisja i 
państwa członkowskie powinny bez dalszej 
zwłoki zająć się problemem ubóstwa 
energetycznego; wzywa je, aby 
opracowując publiczne strategie 
oszczędności energii, zajęły się w 
pierwszej kolejności osobami 
doświadczającymi ubóstwa 
energetycznego, zwłaszcza jeśli chodzi o 
wsparcie finansowe, oraz aby co dwa lata 
zdawały sprawozdanie z działań podjętych 
w celu rozwiązania tego problemu oraz 
skuteczności takich działań; w 
szczególności apeluje o odchodzenie od 
ogrzewania elektrycznego;

Or.en

Poprawka 397
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

38a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozszerzenia 
odpowiedzialności prawnej za 
zapewnienie przestrzegania obowiązku 
oszczędności energii przez zakłady 
użyteczności publicznej oraz kontroli 
jakości podejmowanych środków za 
pomocą opracowania mandatu dla 
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krajowych organów regulacyjnych 
uprawniającego ich do nakładania kar za 
niedotrzymywanie poziomów oszczędności 
energii, przy czym kary te byłyby 
przekazywane do celowych funduszy na 
zwiększenie efektywności energetycznej;

Or.en

Poprawka 398
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

38a. wzywa Komisję, aby propagowała 
środki UE podnoszące poziom ogólnej 
świadomości oraz poziom umiejętności 
wszystkich podmiotów branżowych w 
zakresie osiągania efektywności 
energetycznej na wszystkich etapach 
(ocena bieżącej sprawności energetycznej, 
opracowanie i wdrożenie rozwiązań z 
zakresu efektywności energetycznej, 
efektywne energetycznie działanie i 
konserwacja);

Or.en

Poprawka 399
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

38a. wzywa Komisję do opracowania 
nowego EEAP uwzględniającego potrzeby 
najmniej uprzywilejowanych odbiorców
energii; zauważa, że tacy odbiorcy 
najbardziej skorzystaliby z poprawy 
efektywności energetycznej, lecz brakuje 
im zasobów do podjęcia niezbędnych 
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inwestycji;

Or.en

Poprawka 400
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

38a. wzywa Komisję do zbadania 
warunków zastosowania innowacyjnych 
form regulacji, które mogą w skuteczny 
sposób połączyć znaczny potencjał w 
zakresie oszczędzania energii w nowych 
państwach członkowskich z kapitałem i 
potencjałem technologicznym bardziej 
rozwiniętych państw członkowskich;

Or.hu

Poprawka 401
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

38a. podkreśla znaczenie opracowania 
programów UE premiujących budynki, 
które przekraczają minimalne wymogi 
prawne w zakresie dodatkowego 
energooszczędnego wyposażenia 
budynków publicznych, domów 
mieszkalnych i budynków socjalnych, a 
także nowe ekologiczne budynki; 

Or.en
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Poprawka 402
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

38a. ze względu na rolę, jaką zamówienia 
publiczne mogą odgrywać w 
restrukturyzacji rynku, wzywa Komisję do 
wprowadzenia w przetargach wymogu 
wydajności energetycznej;

Or.el

Poprawka 403
Gaston Franco, Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

38a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zbadania możliwości 
przyznania korzystniejszej, niższej stawki 
podatku VAT we wszystkich przypadkach 
modernizacji energetycznej budynków;

Or.fr

Poprawka 404
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

38a. podkreśla znaczenie partnerstwa 
między krajowymi i międzynarodowymi 
instytucjami oraz branżami 
przemysłowymi, zwłaszcza branżami 
energochłonnymi;
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Or.en

Poprawka 405
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 38 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

38b. podkreśla konieczność lepszego 
rozwoju rynków usług energetycznych; 
zwraca się do Komisji, aby dokonując 
przeglądu dyrektywy w sprawie usług 
energetycznych, rozważyła wprowadzenie 
obowiązkowych instrumentów dla umów o 
poprawę efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym oraz aby 
zaproponowała skuteczne środki 
skłaniające do zawierania umów o 
poprawę efektywności energetycznej w 
sektorze prywatnym;

Or.en

Poprawka 406
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 38 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38b. uważa, że system „białych 
certyfikatów” może być skuteczną 
rynkową zachętą do inwestycji w 
efektywność energetyczną;  uważa, że 
warto rozważyć wprowadzenie systemów 
białych certyfikatów do systemu ETS; 

Or.hu
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Poprawka 407
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 38 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

38b. uważa, że efektywność energetyczna 
powinna stanowić jeden z warunków 
dostępu do funduszy UE, tak aby 
wszystkie wspierane projekty inwestycyjne 
opierały się na optymalnych pod 
względem kosztów kryteriach efektywności 
energetycznej;

Or.en

Poprawka 408
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 38 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

38c. wzywa rządy wszystkich szczebli do 
nasilenia wysiłków służących 
podniesieniu poziomu wiedzy i 
wyszkolenia wszelkich ekspertów w 
dziedzinie efektywności energetycznej we 
wszystkich sektorach, zwłaszcza w MŚP, 
co pozwoli na tworzenie zielonych miejsc 
pracy na szczeblu lokalnym i ułatwi 
wdrażanie ambitnego ustawodawstwa w 
zakresie efektywności energetycznej;

Or.en

Poprawka 409
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 38 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

38c. wzywa Komisję do wprowadzenia 
rozwiązania, wraz z którym część 
dochodów pochodzących z europejskiego 
system handlu uprawnieniami do emisji 
będzie wykorzystywana do wspierania 
inwestycji w trwałą efektywność 
energetyczną w okresie po 2012 r.;

Or.hu

Poprawka 410
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 39 

Projekt rezolucji Poprawka

39. ponownie wnosi o rozwinięcie 
rozdziału poświęconego efektywności 
energetycznej w ramach europejskiej 
polityki sąsiedztwa i systematyczne 
poruszanie tego tematu w dialogach z 
krajami trzecimi;

39. ponownie wnosi o rozwinięcie 
rozdziału poświęconego efektywności 
energetycznej w ramach europejskiej 
polityki sąsiedztwa i w stosownych 
przypadkach poruszanie tego tematu w 
dialogach z krajami trzecimi;

Or.en

Poprawka 411
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 39 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

39a. dostrzega potencjał i możliwości, 
które otwierają się przed 
przedsiębiorstwami europejskimi w 
związku z rozwojem, produkcją i 
wprowadzaniem do obrotu 
energooszczędnych technologii 
(stosowanych np. w silnikach, napędach, 
oświetleniu, urządzeniach elektrycznych 
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itp.);

Or.de

Poprawka 412
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 39 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

39b. w związku z tym uważa rozwój i 
wprowadzanie do obrotu innowacyjnych 
technologii za podstawę racjonalizacji 
zużycia energii we wszystkich obszarach 
zastosowań, ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych i zwiększenia poziomu 
wykorzystania energii odnawialnej;

Or.de

Poprawka 413

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 40 

Projekt rezolucji Poprawka

40. wzywa Komisję do ujęcia efektywności 
energetycznej wśród kluczowych 
priorytetów 8. programu ramowego w 
dziedzinie badań oraz przeznaczenie 
znacznej części środków finansowych na 
programy szczegółowe dotyczące 
efektywności energetycznej, takie jak 
obecny programy „Inteligentna energia”; 
podkreśla potrzebę podwojenia środków na 
badania, rozwój i demonstracje w 
dziedzinie energetyki, w tym potrzebę 
znacznego zwiększenia przed 2020 r. 
przyszłego budżetu Unii w stosunku do 
obecnego, w szczególności na energię 

40. wzywa Komisję do ujęcia efektywności 
energetycznej wśród kluczowych 
priorytetów 8. programu ramowego w 
dziedzinie badań oraz przeznaczenie co 
najmniej dwóch trzecich funduszy 
przeznaczonych na szczegółowy program 
„Energia” na energie odnawialne i 
oszczędność energii; podkreśla potrzebę 
podwojenia środków na badania, rozwój i 
demonstracje, w tym potrzebę ogromnego
zwiększenia do 2020 r. przyszłego budżetu 
Unii w stosunku do obecnego, na energię 
odnawialną, inteligentne sieci i 
efektywność energetyczną;
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odnawialną, inteligentne sieci i 
efektywność energetyczną;

Or.en

Poprawka 414
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 40 

Projekt rezolucji Poprawka

40. wzywa Komisję do ujęcia efektywności 
energetycznej wśród kluczowych 
priorytetów 8. programu ramowego w 
dziedzinie badań oraz przeznaczenie 
znacznej części środków finansowych na 
programy szczegółowe dotyczące 
efektywności energetycznej, takie jak 
obecny programy „Inteligentna energia”; 
podkreśla potrzebę podwojenia środków na 
badania, rozwój i demonstracje w 
dziedzinie energetyki, w tym potrzebę 
znacznego zwiększenia przed 2020 r. 
przyszłego budżetu Unii w stosunku do 
obecnego, w szczególności na energię 
odnawialną, inteligentne sieci i 
efektywność energetyczną;

40. wzywa Komisję do ujęcia efektywności 
energetycznej wśród kluczowych 
priorytetów 8. programu ramowego w 
dziedzinie badań oraz przeznaczenie 
znacznej części środków finansowych na 
programy szczegółowe dotyczące 
efektywności energetycznej, takie jak 
obecny programy „Inteligentna energia”; 
podkreśla potrzebę podwojenia środków na 
badania, rozwój i demonstracje w 
dziedzinie energetyki, w tym potrzebę 
znacznego zwiększenia przed 2020 r. 
przyszłego budżetu Unii w stosunku do 
obecnego;

Or.en

Poprawka 415
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 40 

Projekt rezolucji Poprawka

40. wzywa Komisję do ujęcia efektywności 
energetycznej wśród kluczowych 
priorytetów 8. programu ramowego w 
dziedzinie badań oraz przeznaczenie 
znacznej części środków finansowych na 
programy szczegółowe dotyczące 

40. wzywa Komisję do ujęcia efektywności 
energetycznej wśród kluczowych 
priorytetów 8. programu ramowego w 
dziedzinie badań oraz przeznaczenie 
znacznej części środków finansowych na 
programy szczegółowe dotyczące 
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efektywności energetycznej, takie jak 
obecny programy „Inteligentna energia”; 
podkreśla potrzebę podwojenia środków na 
badania, rozwój i demonstracje w 
dziedzinie energetyki, w tym potrzebę 
znacznego zwiększenia przed 2020 r. 
przyszłego budżetu Unii w stosunku do 
obecnego, w szczególności na energię 
odnawialną, inteligentne sieci i 
efektywność energetyczną;

efektywności energetycznej, takie jak 
obecny programy „Inteligentna energia”; 
podkreśla potrzebę zwiększenia środków 
na badania, rozwój i demonstracje w 
dziedzinie energetyki, w tym potrzebę 
znacznego zwiększenia przed 2020 r. 
przyszłego budżetu Unii w stosunku do 
obecnego, w szczególności na energię 
odnawialną, inteligentne sieci i 
efektywność energetyczną;

Or.en

Poprawka 416
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 40 

Projekt rezolucji Poprawka

40. wzywa Komisję do ujęcia efektywności 
energetycznej wśród kluczowych 
priorytetów 8. programu ramowego w 
dziedzinie badań oraz przeznaczenie 
znacznej części środków finansowych na 
programy szczegółowe dotyczące 
efektywności energetycznej, takie jak 
obecny programy „Inteligentna energia”; 
podkreśla potrzebę podwojenia środków na 
badania, rozwój i demonstracje w 
dziedzinie energetyki, w tym potrzebę 
znacznego zwiększenia przed 2020 r. 
przyszłego budżetu Unii w stosunku do 
obecnego, w szczególności na energię 
odnawialną, inteligentne sieci i 
efektywność energetyczną;

40. wzywa Komisję do ujęcia efektywności 
energetycznej wśród kluczowych 
priorytetów 8. programu ramowego w 
dziedzinie badań oraz przeznaczenie 
znacznej części środków finansowych na 
programy szczegółowe dotyczące 
efektywności energetycznej, takie jak 
obecny programy „Inteligentna energia”; 
podkreśla potrzebę podwojenia środków na 
badania, rozwój i demonstracje w 
dziedzinie energetyki, w tym potrzebę 
znacznego zwiększenia przed 2020 r. 
przyszłego budżetu Unii w stosunku do 
obecnego, w szczególności na czyste 
źródła energii, inteligentne sieci i 
efektywność energetyczną;

Or.en

Poprawka 417
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

40a. jest zdania, że należy nadać większą 
rangę znaczeniu energooszczędności w 
kontekście międzynarodowych negocjacji 
w sprawie klimatu; jest przekonany, że 
ambitna polityka w zakresie 
energooszczędności może być lepiej 
realizowana i wpływć w mniejszym 
stopniu na konkurencyjność, jeżeli jest 
zharmonizowana na szczeblu 
międzynarodowym; wzywa zatem Komisję 
i państwa członkowskie, aby podczas 
zbliżających się rozmów w Cancun 
przekonały międzynarodowych partnerów 
UE do konieczności koordynacji środków 
na rzecz racjonalizacji zużycia energii;

Or.de

Poprawka 418
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

40a. popiera apel grupy państw G20 
zawarty w jej oświadczeniu na szczycie w 
Toronto z dnia 27 czerwca 2010 r. o 
odchodzenie w perspektywie 
średnioterminowej od subsydiowania 
paliw kopalnych, oraz podkreśla, że dzięki 
temu uwolnione zostałyby miliony euro, 
które można by skierować na wspieranie 
środków w zakresie efektywności 
energetycznej, co lepiej przyczyniłoby się 
do osiągnięcia przez UE jej strategicznych 
celów energetycznych, takich jak 
zrównoważony rozwój, konkurencyjność i 
bezpieczeństwo dostaw; 

Or.en
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Poprawka 419
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

40a. podkreśla, że zwalczanie ubóstwa 
energetycznego ma wyjątkowe znaczenie i 
powinno zostać włączone do przyszłych 
sztandarowych inicjatyw UE 
wymierzonych przeciwko ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu; ponadto jest 
przekonany, że efektywność energetyczna 
może być kluczowym instrumentem 
przeciwdziałania ubóstwu 
energetycznemu i wskazuje, że należy 
uwypuklać kwestie efektywności 
energetycznej we wszystkich istotnych 
obszarach polityki;

Or.en

Poprawka 420
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 40 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

40b. uważa, że podczas opracowywania 
strategii politycznych w dziedzinie 
energetyki należy zawsze uwzględniać 
wymiar społeczny dialogu na temat 
energetyki, obejmujący takie aspekty jak 
prawa człowieka, ubóstwo energetyczne i 
ochrona konsumentów o niskich 
dochodach;

Or.en
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Poprawka 421
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Tytuł 6 a (nowy) (po ustępie 40)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. Badania i wiedza

Or.en

Poprawka 422
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy) (po tytule 6 a (nowym)) 

Projekt rezolucji Poprawka

40a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zintensyfikowały i dalej 
wspierały badania w dziedzinie 
efektywności energetycznej i środków 
energooszczędnych w celu wdrożenia 
nowych energooszczędnych technologii, 
zwłaszcza w transporcie i przemyśle;

Or.en

Poprawka 423
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 40 b (nowy) (po tytule 6 a (nowym)) 

Projekt rezolucji Poprawka

40b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby promowały środki 
podnoszące poziom wiedzy i know-how w 
zakresie oszczędności energii oraz kwestie 
efektywności energetycznej wśród 
wszystkich zainteresowanych podmiotów;

Or.en
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Poprawka 424
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 40 c (nowy) (po tytule 6 a (nowym)) 

Projekt rezolucji Poprawka

40c. podkreśla znaczenie prowadzenia 
przez Komisję i państwa członkowskie 
nasilonej polityki informacyjnej 
dotyczącej efektywności energetycznej i 
kwestii oszczędności energii wśród 
wszystkich zainteresowanych podmiotów 
oraz wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do poprawy i dalszego 
ułatwiania takiego dostępu do informacji 
o efektywności energetycznej i kwestii 
oszczędności energii;

Or.en

Poprawka 425
Henri Weber

Projekt rezolucji
Tytuł 6 a (nowy) (po ustępie 40) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. Ubóstwo energetyczne

Or.fr

Poprawka 426
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy) (po tytule 6 a (nowym)) 

Projekt rezolucji Poprawka

40a. zachęca Komisję Europejską, by 
czynnie zajęła się problemem stale 
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wzrastającego w UE ubóstwa 
energetycznego; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że kwestia ta zostanie 
podjęta w oparciu o odpowiednie 
sprawozdanie na posiedzeniu Rady ds. 
Energii w dniu 2 grudnia 2010 r.; chce 
być informowany o działaniach podjętych 
w tej sprawie w wyniku wspomnianego 
posiedzenia;

Or.fr

Poprawka 427
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 40 b (nowy) (po tytule 6 a (nowym)) 

Projekt rezolucji Poprawka

40b. zachęca państwa członkowskie do 
przestrzegania i wdrożenia pakietu rynku 
wewnętrznego, który dotyczy w 
szczególności pojęcia „konsumentów w 
trudnej sytuacji”, oraz do wprowadzenia 
odpowiednich środków za pomocą 
krajowych planów działań w dziedzinie 
energetyki lub ukierunkowanych 
przepisów społecznych; wzywa wszystkie 
państwa członkowskie do wprowadzenia 
prawdziwej polityki zmniejszania ubóstwa 
energetycznego poprzez wskazanie 
przyczyn i przejawów tego zjawiska, by 
zaoferować konsumentom zrównoważone 
rozwiązania;

Or.fr

Poprawka 428
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 40 c (nowy) (po tytule 6 a (nowym)) 
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Projekt rezolucji Poprawka

40c. zachęca Komisję Europejską, by 
przedstawiła ocenę najlepszych praktyk 
pod względem dostarczania nowych 
technologii – np. tworzenia inteligentnych 
liczników – by zachęcić do lepszej kontroli 
zużycia energii i do obniżenia kosztów 
energii;

Or.fr


