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Poprawka 1
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że wdrożenie z powodzeniem 
celów 20-20-20 wymaga zdecydowanego 
zaangażowania finansowego i nowych 
sposobów uzupełniania istniejących 
zasobów finansowych przeznaczanych na 
inicjatywy dotyczące walki ze zmianami 
klimatu oraz wyzwań energetycznych; 
popiera starania Komisji i państw 
członkowskich o znalezienie 
innowacyjnych metod finansowania dzięki 
przejściu na systemy opodatkowania emisji 
dwutlenku węgla, ponieważ przyniesie to 
dochody organom budżetowym oraz 
przyjazne dla klimatu zachęty dla 
konsumentów i przemysłu;

1. zauważa, że wdrożenie z powodzeniem
celów 20-20-20 wymaga zdecydowanego
zaangażowania finansowego i nowych
sposobów uzupełniania istniejących
zasobów finansowych przeznaczanych na
inicjatywy dotyczące walki ze zmianami
klimatu oraz wyzwań energetycznych; 
podkreśla w związku z tym wartość 
dodaną, jaką może przynieść przyjęcie 
nowych narzędzi finansowych o 
podwójnym, zrównoważonym celu: z 
jednej strony tworzenie niezbędnych 
nowych zasobów, a z drugiej – realizację 
podstawowych strategii politycznych 
dotyczących funkcjonowania rynków, 
ekologicznego wzrostu i zmian klimatu; w 
tym kontekście popiera starania Komisji i 
państw członkowskich o znalezienie 
innowacyjnych metod finansowania dzięki 
przejściu do obniżania emisji dwutlenku 
węgla za pomocą systemów
opodatkowania, zastosowania do systemu 
podatkowego zasady „zanieczyszczający 
płaci” i przeniesienia głównych obciążeń 
podatkowych z pracy na dziedziny i 
działania zanieczyszczające środowisko;
uważa, że przyniesie to dochody organom 
budżetowym oraz przyjazne dla klimatu 
zachęty dla konsumentów i przemysłu;

Or.el

Poprawka 2
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że wdrożenie z powodzeniem 
celów 20-20-20 wymaga zdecydowanego
zaangażowania finansowego i nowych 
sposobów uzupełniania istniejących 
zasobów finansowych przeznaczanych na 
inicjatywy dotyczące walki ze zmianami 
klimatu oraz wyzwań energetycznych;
popiera starania Komisji i państw 
członkowskich o znalezienie 
innowacyjnych metod finansowania dzięki 
przejściu na systemy opodatkowania emisji 
dwutlenku węgla, ponieważ przyniesie to 
dochody organom budżetowym oraz 
przyjazne dla klimatu zachęty dla 
konsumentów i przemysłu;

1. zauważa, że wdrożenie z powodzeniem 
celów 20-20-20 wymaga zdecydowanych 
inwestycji w innowacyjność i badania 
naukowe, w tym w nowe sposoby
uzupełniania istniejących zasobów 
finansowych przeznaczanych na inicjatywy 
dotyczące walki ze zmianami klimatu oraz 
wyzwań energetycznych; popiera starania 
Komisji i państw członkowskich o 
znalezienie innowacyjnych metod 
finansowania dzięki przejściu na systemy 
opodatkowania emisji dwutlenku węgla, 
ponieważ przyniesie to dochody organom 
budżetowym oraz przyjazne dla klimatu 
zachęty dla konsumentów i przemysłu;
podkreśla jednak, że najważniejszym 
instrumentem finansowym jest ponowne 
nadanie priorytetów istniejącym środkom, 
a także właściwe ramy prawne 
zachęcające do inwestycji prywatnych;

Or.en

Poprawka 3
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że wdrożenie z powodzeniem 
celów 20-20-20 wymaga zdecydowanego 
zaangażowania finansowego i nowych 
sposobów uzupełniania istniejących 
zasobów finansowych przeznaczanych na 
inicjatywy dotyczące walki ze zmianami 
klimatu oraz wyzwań energetycznych;
popiera starania Komisji i państw 
członkowskich o znalezienie 
innowacyjnych metod finansowania dzięki 
przejściu na systemy opodatkowania 
emisji dwutlenku węgla, ponieważ 
przyniesie to dochody organom 

1. zauważa, że wdrożenie z powodzeniem 
celów 20-20-20 wymaga zdecydowanego 
zaangażowania finansowego i nowych 
sposobów uzupełniania istniejących 
zasobów finansowych przeznaczanych na 
inicjatywy dotyczące walki ze zmianami 
klimatu oraz wyzwań energetycznych;
popiera starania Komisji i państw 
członkowskich o znalezienie 
innowacyjnych metod finansowania, w tym 
sposobów zachęcania konsumentów i 
przemysłu do przejścia na niższe emisje 
dwutlenku węgla;
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budżetowym oraz przyjazne dla klimatu 
zachęty dla konsumentów i przemysłu;

Or.en

Poprawka 4

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że wdrożenie z powodzeniem 
celów 20-20-20 wymaga zdecydowanego 
zaangażowania finansowego i nowych 
sposobów uzupełniania istniejących 
zasobów finansowych przeznaczanych na 
inicjatywy dotyczące walki ze zmianami 
klimatu oraz wyzwań energetycznych;
popiera starania Komisji i państw 
członkowskich o znalezienie 
innowacyjnych metod finansowania dzięki 
przejściu na systemy opodatkowania emisji 
dwutlenku węgla, ponieważ przyniesie to 
dochody organom budżetowym oraz
przyjazne dla klimatu zachęty dla 
konsumentów i przemysłu;

1. zauważa, że wdrożenie z powodzeniem 
celów 20/30-20-20 wymaga 
zdecydowanego zaangażowania 
finansowego i nowych sposobów 
uzupełniania istniejących zasobów 
finansowych przeznaczanych na inicjatywy 
dotyczące walki ze zmianami klimatu oraz 
wyzwań energetycznych; popiera starania 
Komisji i państw członkowskich o 
znalezienie innowacyjnych metod 
finansowania dzięki przejściu na systemy 
opodatkowania oparte na emisji dwutlenku 
węgla, ponieważ przyniesie to zarówno 
dochody organom budżetowym, jak i 
przyjazne dla klimatu zachęty dla 
konsumentów i przemysłu;

Or.en

Poprawka 5
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że wdrożenie z powodzeniem 
celów 20-20-20 wymaga zdecydowanego 
zaangażowania finansowego i nowych 
sposobów uzupełniania istniejących 

1. zauważa, że wdrożenie z powodzeniem 
celów 20-20-20 wymaga zdecydowanego 
zaangażowania finansowego i nowych 
sposobów uzupełniania istniejących 
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zasobów finansowych przeznaczanych na 
inicjatywy dotyczące walki ze zmianami 
klimatu oraz wyzwań energetycznych;
popiera starania Komisji i państw 
członkowskich o znalezienie 
innowacyjnych metod finansowania dzięki 
przejściu na systemy opodatkowania emisji 
dwutlenku węgla, ponieważ przyniesie to 
dochody organom budżetowym oraz 
przyjazne dla klimatu zachęty dla 
konsumentów i przemysłu;

zasobów finansowych przeznaczanych na 
inicjatywy dotyczące walki ze zmianami 
klimatu oraz wyzwań związanych z 
zaopatrzeniem w energię i surowce;
popiera starania Komisji i państw 
członkowskich o znalezienie 
innowacyjnych metod finansowania dzięki 
przejściu na systemy opodatkowania emisji 
dwutlenku węgla, ponieważ przyniesie to 
dochody organom budżetowym oraz 
przyjazne dla klimatu zachęty dla 
konsumentów i przemysłu;

Or.en

Poprawka 6
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że wdrożenie z powodzeniem 
celów 20-20-20 wymaga zdecydowanego 
zaangażowania finansowego i nowych 
sposobów uzupełniania istniejących 
zasobów finansowych przeznaczanych na 
inicjatywy dotyczące walki ze zmianami 
klimatu oraz wyzwań energetycznych;
popiera starania Komisji i państw 
członkowskich o znalezienie 
innowacyjnych metod finansowania dzięki 
przejściu na systemy opodatkowania emisji 
dwutlenku węgla, ponieważ przyniesie to 
dochody organom budżetowym oraz 
przyjazne dla klimatu zachęty dla 
konsumentów i przemysłu;

1. zauważa, że wdrożenie z powodzeniem 
celów 20-20-20 wymaga zdecydowanego 
zaangażowania finansowego i nowych 
sposobów uzupełniania istniejących 
zasobów finansowych przeznaczanych na 
inicjatywy dotyczące walki ze zmianami 
klimatu oraz wyzwań energetycznych;
popiera starania Komisji i państw 
członkowskich o znalezienie 
innowacyjnych metod finansowania dzięki 
przejściu na systemy opodatkowania 
przemysłowych emisji dwutlenku węgla, 
ponieważ przyniesie to dochody organom 
budżetowym oraz przyjazne dla klimatu 
zachęty dla konsumentów i przemysłu;

Or.en

Poprawka 7
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. ze względu na rosnące 
zapotrzebowanie na energię w krajach 
wschodzących zwraca uwagę na 
konieczność dokonania przez UE 
odpowiednich inwestycji w zakresie 
zaopatrzenia w energię i efektywności 
energetycznej dzięki usprawnieniu unijnej 
infrastruktury energetycznej i jak 
największemu ograniczeniu uzależnienia 
od wahań na rynku, które mogą mieć 
negatywne skutki dla gospodarki UE i 
celów strategii 2020;

Or.en

Poprawka 8
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że efektywność energetyczna 
powinna być jednym z głównych 
priorytetów w nadchodzących latach, i 
wzywa kraje uprzemysłowione do 
określenia – w trakcie negocjacji nad 
międzynarodowym porozumieniem 
dotyczącym okresu po wygaśnięciu 
porozumienia z Kioto – obowiązkowych 
celów w zakresie zwiększonej efektywności 
energetycznej i instrumentów 
finansowych mogących zapewnić 
finansowanie tego rodzaju środków;

Or.ro

Poprawka 9
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1b. wskazuje, że zmiany klimatu dotkną w 
szczególności kraje rozwijające się i jest 
zdania, że finansowanie środków na rzecz 
łagodzenia skutków zmian klimatu i 
ograniczenia ubóstwa energetycznego 
przyczyni się do realizacji milenijnych 
celów rozwoju;

Or.ro

Poprawka 10
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. dostrzega zróżnicowane formy podatku 
od emisji dwutlenku węgla istniejące już w 
niektórych państwach członkowskich i
przestrzega przed ryzykiem, jakie 
stwarzają one dla konkurencyjności na 
jednolitym rynku, oraz przed nakładaniem 
się tych mechanizmów na system handlu 
uprawnieniami do emisji UE ETS; uważa, 
że większe korzyści przyniesie 
skoordynowane wprowadzenie 
opodatkowania emisji dwutlenku węgla;
wzywa Komisję, by dalej badała 
możliwości wprowadzenia 
skoordynowanego na szczeblu UE 
opodatkowania emisji dwutlenku węgla w 
sektorach nieobjętych systemem ETS;

2. dostrzega zróżnicowane formy podatku 
od emisji dwutlenku węgla istniejące już w 
niektórych państwach członkowskich w 
dziedzinach nieobjętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji UE ETS oraz
wzywa Komisję i Radę, by w oparciu o te 
praktyki krajowe przeprowadziły spójny 
przegląd dyrektywy w sprawie
opodatkowania energii w celu 
uwzględnienia kryteriów zużycia energii i 
emisji dwutlenku węgla;·uważa, że 
większe korzyści przyniesie 
skoordynowane wprowadzenie 
opodatkowania emisji dwutlenku węgla;

Or.el

Poprawka 11
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. dostrzega zróżnicowane formy podatku 
od emisji dwutlenku węgla istniejące już w 
niektórych państwach członkowskich i 
przestrzega przed ryzykiem, jakie 
stwarzają one dla konkurencyjności na 
jednolitym rynku, oraz przed nakładaniem 
się tych mechanizmów na system handlu 
uprawnieniami do emisji UE ETS; uważa, 
że większe korzyści przyniesie 
skoordynowane wprowadzenie
opodatkowania emisji dwutlenku węgla;
wzywa Komisję, by dalej badała 
możliwości wprowadzenia 
skoordynowanego na szczeblu UE 
opodatkowania emisji dwutlenku węgla w 
sektorach nieobjętych systemem ETS;

2. dostrzega zróżnicowane formy podatku 
od emisji dwutlenku węgla istniejące już w 
niektórych państwach członkowskich i 
uznaje, że liczne państwa członkowskie 
UE już od wielu lat stosują ramy podatku 
energetycznego opartego na emisjach 
dwutlenku węgla; uważa, że państwa 
członkowskie mogą wzajemnie uczyć się 
jak najlepszych praktyk w zakresie metod 
opodatkowania i ograniczyć pokrywanie 
się z systemem UE ETS;

Or.en

Poprawka 12

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. dostrzega zróżnicowane formy podatku 
od emisji dwutlenku węgla istniejące już w 
niektórych państwach członkowskich i 
przestrzega przed ryzykiem, jakie 
stwarzają one dla konkurencyjności na 
jednolitym rynku, oraz przed nakładaniem 
się tych mechanizmów na system handlu 
uprawnieniami do emisji UE ETS; uważa, 
że większe korzyści przyniesie 
skoordynowane wprowadzenie 
opodatkowania emisji dwutlenku węgla;
wzywa Komisję, by dalej badała 
możliwości wprowadzenia 
skoordynowanego na szczeblu UE 
opodatkowania emisji dwutlenku węgla w 

2. dostrzega istniejące już zróżnicowane 
formy podatku od emisji dwutlenku węgla 
w niektórych państwach członkowskich 
wprowadzone dla zachęcania do 
innowacyjności i wydajnego użytkowania 
zasobów i przestrzega przed ryzykiem, 
jakie stwarzają one dla konkurencji na 
jednolitym rynku; uważa, że większe 
korzyści przyniesie skoordynowane 
wprowadzenie opodatkowania emisji 
dwutlenku węgla; wzywa Komisję, by 
dalej badała możliwości wprowadzenia 
skoordynowanego na szczeblu UE 
opodatkowania emisji dwutlenku węgla w 
poszczególnych sektorach; wzywa państwa 



PE450.834v01-00 10/28 AM\834626PL.doc

PL

sektorach nieobjętych systemem ETS; członkowskie do wdrożenia i 
wprowadzenia krajowych podatków do 
emisji dwutlenku węgla, które powinny 
zostać uzupełnione unijnymi 
minimalnymi stawkami ustanowionymi w 
prawodawstwie UE;

Or.en

Poprawka 13
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. dostrzega zróżnicowane formy podatku 
od emisji dwutlenku węgla istniejące już w 
niektórych państwach członkowskich i 
przestrzega przed ryzykiem, jakie 
stwarzają one dla konkurencyjności na 
jednolitym rynku, oraz przed nakładaniem 
się tych mechanizmów na system handlu 
uprawnieniami do emisji UE ETS; uważa, 
że większe korzyści przyniesie 
skoordynowane wprowadzenie 
opodatkowania emisji dwutlenku węgla;
wzywa Komisję, by dalej badała 
możliwości wprowadzenia
skoordynowanego na szczeblu UE 
opodatkowania emisji dwutlenku węgla w 
sektorach nieobjętych systemem ETS;

2. dostrzega zróżnicowane formy podatku 
od emisji dwutlenku węgla istniejące już w 
niektórych państwach członkowskich;
uważa, że większe korzyści przyniesie 
skoordynowane wprowadzenie 
opodatkowania emisji dwutlenku węgla;
wzywa Komisję, by po dokonaniu 
gruntownej oceny wpływu przedstawiła 
wniosek legislacyjny dotyczący
skoordynowanego na szczeblu UE 
opodatkowania emisji dwutlenku węgla w 
sektorach nieobjętych systemem ETS;

Or.en

Poprawka 14
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. dostrzega zróżnicowane formy podatku 
od emisji dwutlenku węgla istniejące już w 

2. dostrzega zróżnicowane formy podatku 
od emisji dwutlenku węgla istniejące już w 
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niektórych państwach członkowskich i 
przestrzega przed ryzykiem, jakie 
stwarzają one dla konkurencyjności na 
jednolitym rynku, oraz przed nakładaniem 
się tych mechanizmów na system handlu 
uprawnieniami do emisji UE ETS; uważa, 
że większe korzyści przyniesie 
skoordynowane wprowadzenie 
opodatkowania emisji dwutlenku węgla;
wzywa Komisję, by dalej badała 
możliwości wprowadzenia 
skoordynowanego na szczeblu UE 
opodatkowania emisji dwutlenku węgla w 
sektorach nieobjętych systemem ETS;

niektórych państwach członkowskich i 
przestrzega przed ryzykiem, jakie 
stwarzają one dla konkurencyjności na 
jednolitym rynku, oraz przed nakładaniem 
się tych mechanizmów na system handlu 
uprawnieniami do emisji UE ETS; uważa, 
że większe korzyści przyniesie 
skoordynowane wprowadzenie 
opodatkowania emisji dwutlenku węgla;
podkreśla, że należy unikać 
jednostronnego opodatkowania emisji 
dwutlenku węgla przez państwa 
członkowskie oraz że opodatkowanie takie 
należy przyjąć jedynie po debacie w 
Radzie; wzywa Komisję, by dalej badała 
możliwości wprowadzenia 
skoordynowanego na szczeblu UE 
opodatkowania emisji dwutlenku węgla w 
sektorach nieobjętych systemem ETS;

Or.en

Poprawka 15

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu dyrektywy w sprawie 
opodatkowania energii i wprowadzenia 
kryterium zawartości węgla obok 
zreformowanego kryterium zawartości 
energii; uważa w szczególności, że 
opodatkowanie powinno opierać się na 
zawartości energii paliw, że najniższa 
stawka podatkowa powinna być taka sama 
dla wszystkich źródeł energii 
wykorzystywanych w ten sam sposób oraz 
że mechanizmy rekompensaty powinny 
zastąpić wszystkie zwolnienia;

Or.en
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Poprawka 16
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wskazuje, że podejście koordynowane 
na szczeblu UE odsunie zagrożenie dla 
konkurencyjności na rynku wewnętrznym, 
podczas gdy stopniowe przenoszenie 
ciężaru podatkowego na działalność 
wiążąca się z zanieczyszczeniem mogłoby 
w perspektywie długoterminowej 
ograniczyć inne podatki i koszty pracy, 
zwiększając dzięki temu konkurencyjność 
UE;

Or.en

Poprawka 17
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że dochody z wszelkich 
innowacyjnych form skoordynowanego na 
szczeblu UE opodatkowania działalności 
prowadzącej do zmian klimatu powinny 
być przeznaczane na finansowanie 
działalności badawczo-rozwojowej oraz 
środków zmierzających do obniżenia 
emisji dwutlenku węgla, stymulowania 
efektywności energetycznej i poprawy 
infrastruktury energetycznej w UE;

skreślony

Or.en



AM\834626PL.doc 13/28 PE450.834v01-00

PL

Poprawka 18
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że dochody z wszelkich 
innowacyjnych form skoordynowanego na 
szczeblu UE opodatkowania działalności 
prowadzącej do zmian klimatu powinny 
być przeznaczane na finansowanie 
działalności badawczo-rozwojowej oraz 
środków zmierzających do obniżenia 
emisji dwutlenku węgla, stymulowania 
efektywności energetycznej i poprawy 
infrastruktury energetycznej w UE;

3. podkreśla, że państwa członkowskie 
mogą rozważyć przyznanie dochodów z 
opodatkowania działalności prowadzącej 
do zmian klimatu na finansowanie 
działalności badawczo-rozwojowej oraz 
środków zmierzających do obniżenia 
emisji dwutlenku węgla, stymulowania 
efektywności energetycznej i poprawy 
infrastruktury energetycznej w UE;

Or.en

Poprawka 19

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że dochody z wszelkich 
innowacyjnych form skoordynowanego na 
szczeblu UE opodatkowania działalności 
prowadzącej do zmian klimatu powinny 
być przeznaczane na finansowanie 
działalności badawczo-rozwojowej oraz 
środków zmierzających do obniżenia 
emisji dwutlenku węgla, stymulowania 
efektywności energetycznej i poprawy 
infrastruktury energetycznej w UE;

3. podkreśla, że dochody z wszelkich 
innowacyjnych form skoordynowanego na 
szczeblu UE opodatkowania działalności 
prowadzącej do zmian klimatu powinny 
być przeznaczane na finansowanie 
działalności badawczo-rozwojowej oraz 
środków zmierzających do obniżenia 
emisji dwutlenku węgla, stymulowania 
efektywności energetycznej i poprawy 
infrastruktury energetycznej w UE i w 
krajach rozwijających się;

Or.en
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Poprawka 20
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że dochody z wszelkich 
innowacyjnych form skoordynowanego na 
szczeblu UE opodatkowania działalności 
prowadzącej do zmian klimatu powinny 
być przeznaczane na finansowanie 
działalności badawczo-rozwojowej oraz 
środków zmierzających do obniżenia 
emisji dwutlenku węgla, stymulowania 
efektywności energetycznej i poprawy 
infrastruktury energetycznej w UE;

3. podkreśla, że dochody z wszelkich 
innowacyjnych form skoordynowanego na 
szczeblu UE opodatkowania działalności 
prowadzącej do zmian klimatu powinny 
być przeznaczane między innymi na 
finansowanie działalności badawczo-
rozwojowej oraz na środki zmierzające do 
obniżenia emisji dwutlenku węgla, 
stymulowania efektywności energetycznej 
i poprawy infrastruktury energetycznej w 
UE;

Or.el

Poprawka 21
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że dochody z wszelkich 
innowacyjnych form skoordynowanego na 
szczeblu UE opodatkowania działalności 
prowadzącej do zmian klimatu powinny 
być przeznaczane na finansowanie 
działalności badawczo-rozwojowej oraz 
środków zmierzających do obniżenia 
emisji dwutlenku węgla, stymulowania 
efektywności energetycznej i poprawy 
infrastruktury energetycznej w UE;

3. podkreśla, że dochody z wszelkich 
innowacyjnych form skoordynowanego na 
szczeblu UE opodatkowania działalności 
prowadzącej do zmian klimatu powinny 
być przeznaczane na finansowanie 
działalności badawczo-rozwojowej oraz 
środków zmierzających do obniżenia 
emisji dwutlenku węgla, stymulowania 
efektywności energetycznej, zapobiegania 
ubóstwu energetycznemu i poprawy 
infrastruktury energetycznej w UE;

Or.en

Poprawka 22
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Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina o zobowiązaniu państw 
członkowskich do przeznaczania co 
najmniej 50% dochodów z aukcji 
uprawnień do emisji CO2 w UE ETS na 
walkę ze zmianami klimatu, zwłaszcza w 
krajach rozwijających się; w związku z 
tym ubolewa z powodu masowego 
bezpłatnego przyznawania uprawnień, 
gdyż niedawne badania wskazują, że 
zjawisko to może prowadzić do 
uzyskiwania przez niektóre 
przedsiębiorstwa znacznych nienależnych 
korzyści oraz że nie przeszkadza ono 
przedsiębiorstwom beneficjentom w 
przenoszeniu całej produkcji lub jej części 
poza UE;

Or.fr

Poprawka 23
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że odnawialne instrumenty 
finansowe przeznaczone na środki 
dotyczące efektywności energetycznej to 
innowacyjny sposób finansowania 
przedsięwzięć przyjaznych dla klimatu; z 
zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
zmierzające do utworzenia specjalnego 
mechanizmu finansowego w celu 
wykorzystania niewydanych środków z 
rozporządzenia w sprawie europejskiego 
programu energetycznego na rzecz 
naprawy gospodarczej, by wesprzeć 

4. zauważa, że odnawialne instrumenty 
finansowe przeznaczone na środki 
dotyczące efektywności energetycznej to 
innowacyjny sposób finansowania 
przedsięwzięć przyjaznych dla klimatu; z 
zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
zmierzające do utworzenia specjalnego 
mechanizmu finansowego, który mógłby 
być także atrakcyjny dla prywatnych 
inwestorów (w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego), w celu 
wykorzystania niewydanych środków z 
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inicjatywy dotyczące efektywności 
energetycznej i energii ze źródeł 
odnawialnych; zwraca się do Komisji o 
rzetelną ocenę skuteczności tego 
instrumentu oraz o zbadanie możliwości 
stosowania podobnego podejścia do 
przyszłych niewydanych środków z 
budżetu UE;

rozporządzenia w sprawie europejskiego 
programu energetycznego na rzecz 
naprawy gospodarczej, by wesprzeć 
inicjatywy dotyczące efektywności 
energetycznej i energii ze źródeł 
odnawialnych; zwraca się do Komisji o 
rzetelną ocenę skuteczności tego 
instrumentu oraz o zbadanie możliwości 
stosowania podobnego podejścia do 
przyszłych niewydanych środków z 
budżetu UE;

Or.en

Poprawka 24
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że odnawialne instrumenty 
finansowe przeznaczone na środki 
dotyczące efektywności energetycznej to 
innowacyjny sposób finansowania 
przedsięwzięć przyjaznych dla klimatu; z 
zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
zmierzające do utworzenia specjalnego 
mechanizmu finansowego w celu 
wykorzystania niewydanych środków z 
rozporządzenia w sprawie europejskiego 
programu energetycznego na rzecz 
naprawy gospodarczej, by wesprzeć 
inicjatywy dotyczące efektywności 
energetycznej i energii ze źródeł 
odnawialnych; zwraca się do Komisji o
rzetelną ocenę skuteczności tego 
instrumentu oraz o zbadanie możliwości 
stosowania podobnego podejścia do 
przyszłych niewydanych środków z 
budżetu UE;

4. zauważa, że odnawialne instrumenty 
finansowe przeznaczone na środki 
dotyczące efektywności energetycznej to 
innowacyjny sposób finansowania 
przedsięwzięć przyjaznych dla klimatu; z 
zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
zmierzające do utworzenia specjalnego 
mechanizmu finansowego w celu 
wykorzystania niewydanych środków z 
rozporządzenia w sprawie europejskiego 
programu energetycznego na rzecz 
naprawy gospodarczej, by wesprzeć 
inicjatywy dotyczące efektywności 
energetycznej z wykorzystaniem źródeł 
odnawialnych i surowców; zwraca się do 
Komisji o rzetelną ocenę skuteczności tego 
instrumentu oraz o zbadanie możliwości 
stosowania podobnego podejścia do 
przyszłych niewydanych środków z 
budżetu UE;

Or.en
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Poprawka 25
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Komisji i państw członkowskich 
zorientowane na zbadanie innowacyjnych 
sposobów inwestowania w europejską 
infrastrukturę i zachęcania do 
innowacyjności; odnotowuje komentarze 
EBI z dnia 23 września 2010 r. zapisane w 
„Sprawozdaniu dotyczącym działań 
podjętych w odpowiedzi na rezolucję 
Parlamentu Europejskiego” w 
odniesieniu do wysuniętej przez Komisję 
Europejską propozycji podniesienia do 10 
lub 20% wartości budżetu UE 
przeznaczonego - w formie instrumentów 
finansowych - na uzyskiwanie efektu 
dźwigni; uznaje potrzebę uzupełniania i 
zwiększania – tam, gdzie jest możliwe –
inwestycjami sektora publicznego działań 
finansowanych przez sektor prywatny, jest 
jednak świadom, że wykorzystanie 
funduszy celowych do finansowania 
projektów może prowadzić do zwiększenia 
zobowiązań związanych z transakcjami 
pozabilansowymi oraz do zwiększenia 
kosztów kapitału w przypadku instytucji 
europejskich, Unii Europejskiej lub 
państw członkowskich; wierzy, że tego 
rodzaju środkom powinno towarzyszyć w 
pełni przejrzyste ujawnianie informacji 
wraz z odpowiednimi wytycznymi 
dotyczącymi inwestycji, zarządzania 
ryzykiem, limitów narażenia, procedur 
kontroli i nadzoru, które należy określić w 
demokratycznie odpowiedzialny sposób;

Or.en
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Poprawka 26
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa również Komisję do uważnej 
analizy możliwości wprowadzenia opłat na 
rzecz energii i klimatu, pobieranych na 
granicach UE i równych dodatkowym 
kosztom produkcji wynikającym ze starań 
o ograniczenie emisji CO2 lub opartych na 
całkowitym bilansie węglowym 
produktów, uwzględniającym również 
zanieczyszczenie związane z ich 
transportem;

Or.fr

Poprawka 27
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję, Europejski Bank 
Inwestycyjny i państwa członkowskie do 
powołania funduszu efektywności 
energetycznej i energii ze źródeł 
odnawialnych w celu generowania 
finansowania publicznego i inwestycji 
prywatnych do 2020 r. w zakresie 
projektów dotyczących efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej w 
państwach członkowskich;

Or.ro



AM\834626PL.doc 19/28 PE450.834v01-00

PL

Poprawka 28
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. odnotowuje zasługi inicjatyw w 
zakresie „unijnych obligacji na rzecz 
projektów” tam, gdzie przedsiębiorstwa 
projektowe podnoszą ocenę kredytową 
wydawanych przez siebie obligacji;
„unijne obligacje na rzecz projektów” 
mogą zaradzić lukom w finansowaniu 
inwestycji i pomagać w dostępie do 
środków finansowych, np. w przypadku 
infrastruktury UE, w tym infrastruktury 
energetycznej;

Or.en

Poprawka 29
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa do przeglądu dyrektywy w 
sprawie opodatkowania energii w celu 
zawarcia w niej środków zachęcających 
do większej oszczędności energii, co 
pozwoli państwom członkowskim na 
wypracowanie oszczędności nie tylko w 
zakresie kosztów energii, lecz także 
społecznych kosztów kompensacyjnych z 
tym związanych; wzywa do utworzenia 
unijnych ram dostarczających i 
zapewniających długoterminowe, 
niskooprocentowane kredyty i narzędzia 
finansowe na rzecz projektów 
przyczyniających się do oszczędności 
energii; zachęca do podejścia decyzyjnego 
opartego na interesie społecznym w 
przypadku projektów przyczyniających się 
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do oszczędności energii;

Or.en

Poprawka 30
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zauważa znaczenie efektywności 
energetycznej i w związku z tym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
skutecznego korzystania z funduszy 
strukturalnych dla zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków, a 
w szczególności budynków mieszkalnych;
wzywa do skutecznego korzystania z 
finansowania przez EBI i inne organy 
finansowania publicznego, a także do 
koordynacji między funduszami unijnymi 
i krajowymi a innymi formami pomocy, 
które mogą stanowić dźwignię dla 
inwestowania w efektywność energetyczną 
w celu realizacji celów UE;

Or.ro

Poprawka 31
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję i Europejski Bank 
Centralny do zbadania ryzyka nadużyć dla 
państw członkowskich w przypadku 
finansowania projektów dotyczących 
kluczowej infrastruktury z 
wykorzystaniem unijnych obligacji na 
rzecz projektów lub obligacji 
europejskich, szczególnie tam, gdzie tego 
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rodzaju projekty dotyczące infrastruktury 
mają zasięg ponadnarodowy;

Or.en

Poprawka 32
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. sugeruje, by przychody z tych opłat 
wpłacano w równych częściach na 
fundusz przeznaczony dla krajów 
rozwijających się oraz na europejską 
działalność badawczo-rozwojową 
dotyczącą m.in. walki z ociepleniem 
klimatu;

Or.fr

Poprawka 33
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. przypomina państwom członkowskim o 
możliwości stosowania obniżonych stawek 
podatku VAT na usługi w zakresie prac 
remontowych i zwiększonej efektywności 
energetycznej;

Or.ro

Poprawka 34
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do państw członkowskich, by 
nie przyjmowały jednostronnych środków 
wpływających na konkurencyjność 
europejskiego przemysłu.

skreślony

Or.el

Poprawka 35

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do państw członkowskich, by 
nie przyjmowały jednostronnych środków
wpływających na konkurencyjność 
europejskiego przemysłu.

5. odnotowuje obawy, że jednostronne 
środki na rzecz walki ze zmianami klimatu 
mogą wpływać na konkurencyjność 
europejskiego przemysłu; przypomina 
jednak, że zdaniem Komisji (COM(2010) 
265) niewiele sektorów przemysłowych 
jest w znacznej mierze podatnych na 
przenoszenie produkcji wysokoemisyjnej, i 
uważa, że ich wskazanie wymaga 
drobiazgowej analizy branżowej; uważa 
również, że niskie zużycie zasobów i 
innowacyjność w dziedzinie technologii 
ekologicznych to czynniki ważne dla 
konkurencyjności.

Or.xm

Poprawka 36
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do państw członkowskich, by nie 5. jest zdania, że w przypadku wszelkich 
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przyjmowały jednostronnych środków 
wpływających na konkurencyjność 
europejskiego przemysłu.

inicjatyw UE w zakresie opodatkowania 
działalności finansowej należy dokonywać 
właściwej oceny ich skutków dla realnej 
gospodarki w odniesieniu do kosztów, 
dostępu do finansowania; apeluje do 
państw członkowskich, by nie 
przyjmowały jednostronnych środków 
wpływających na konkurencyjność 
europejskiego przemysłu.

Or.en

Poprawka 37
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do państw członkowskich, by nie 
przyjmowały jednostronnych środków 
wpływających na konkurencyjność 
europejskiego przemysłu.

5. apeluje do państw członkowskich, by nie 
przyjmowały jednostronnych środków 
wpływających na konkurencyjność 
europejskiego przemysłu, uznając przy 
tym, że wiele państw członkowskich już 
wprowadziło podatek od emisji dwutlenku 
węgla.

Or.en

Poprawka 38

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że mechanizm 
dostosowania na granicach umożliwia 
poddanie produktów europejskich i 
przywożonych takiej samej, potencjalnie 
wysokiej presji mającej na celu 
ograniczanie emisji CO2; uważa, że 
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narzędzie to ma rzeczywiste znaczenie i 
uzasadnienie tylko dla kilku sektorów, w 
których istotnie występuje ryzyko 
przenoszenia produkcji wysokoemisyjnej, i 
tylko w powiązaniu z aukcjami uprawnień 
do emisji, niezbędnymi do zaakceptowania 
tego narzędzia przez kraje partnerskie 
oraz do zapewnienia jego zgodności z 
zasadami WTO;

Or.fr

Poprawka 39
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego w sprawie działań 
podjętych w odpowiedzi na rezolucję 
Parlamentu Europejskiego z dnia 
23 września 2010 r.; zachęca do dalszej 
współpracy między Komisją Europejską a 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na 
rzecz opracowania kolejnych wieloletnich 
ram finansowych dotyczących 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych dla znacznego zwiększenia 
środków w budżecie UE wydawanych w 
formie instrumentów finansowych;

Or.en

Poprawka 40
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla ważny wpływ, jaki 
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spekulacja finansowa towarami takimi jak 
ropa naftowa, gaz czy artykuły 
żywnościowe oraz praktyki finansowe, 
takie jak transakcje wysokiej 
częstotliwości wywierają na cenę energii i 
użytkowanie gruntów; uważa zatem, że 
podatek od transakcji spekulacyjnych 
mógłby stanowić ważne narzędzie 
przywracania przejrzystości i skuteczności 
na rynku energii i w zarządzaniu 
gruntami, a przez to przyczynić się do 
realizacji kluczowych celów UE w 
zakresie efektywności energetycznej i 
zmian klimatu;

Or.en

Poprawka 41

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie G20 do stopniowego 
eliminowania dotacji do kopalnych źródeł 
energii i uważa, że w zobowiązaniu tym 
tkwi istotny potencjał finansowania; chce, 
by UE stała się międzynarodowym liderem 
w tej dziedzinie, i zwraca się do Komisji o 
szybkie zaproponowanie harmonogramu 
wycofywania wspomnianych dotacji w 
UE, przy czym proces taki musi 
obejmować wprowadzenie środków 
towarzyszących o charakterze społecznym 
i przemysłowym;

Or.fr
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Poprawka 42
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że innowacyjne 
instrumenty finansowe powinny być 
wykorzystywane do wspierania 
partnerstwa publiczno-prywatnego i 
postrzegane jako alternatywa dla 
wydatków czysto publicznych i sposób na 
podniesienie wysokości środków i 
zaradzenie załamaniu rynku;

Or.en

Poprawka 43

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. chce, by klimatyczne koszty transportu 
międzynarodowego uwzględniono w jego 
cenie przez wprowadzenie opłat lub 
płatnych systemów wymiany uprawnień 
oraz by dochody przeznaczano na walkę 
ze zmianami klimatu, zwłaszcza w krajach 
rozwijających się; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że lotnictwo zostanie 
wkrótce włączone do UE ETS, oraz 
oczekuje, że w 2011 r. Komisja przedstawi 
podobną inicjatywę w odniesieniu do 
transportu morskiego ze skutkiem od 
2013 r., jeżeli niemożliwe okaże się 
wdrożenie do tego czasu mechanizmu 
światowego;

Or.fr
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Poprawka 44
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. uznaje potrzebę uzupełniania i 
zwiększania – tam, gdzie jest możliwe –
inwestycjami sektora publicznego działań 
finansowanych przez sektor prywatny;
zauważa jednak, że wykorzystanie 
funduszy celowych do finansowania 
projektów może prowadzić do zwiększenia 
zobowiązań związanych z transakcjami 
pozabilansowymi oraz do zwiększenia 
kosztów kapitału w przypadku instytucji 
europejskich, UE lub państw 
członkowskich; sądzi, że tego rodzaju 
środkom powinno towarzyszyć w pełni 
przejrzyste ujawnianie informacji wraz z 
odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi 
inwestycji, zarządzania ryzykiem, limitów 
narażenia, procedur kontroli i nadzoru, 
które należy określić w demokratycznie 
odpowiedzialny sposób;

Or.en

Poprawka 45
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. z zadowoleniem przyjmuje niedawno 
zaproponowane obligacje europejskie 
obejmujące wiele krajów i podkreśla, że 
korzystanie z tego rodzaju instrumentów 
do finansowania nowej infrastruktury 
może stanowić rzeczywistą europejską 
wartość dodaną dzięki podejściu opartemu 
na solidarności;
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Or.en

Poprawka 46
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. wzywa Komisję i Europejski Bank 
Centralny do zbadania ryzyka nadużyć dla 
państw członkowskich w przypadku 
finansowania projektów dotyczących 
kluczowej infrastruktury z 
wykorzystaniem unijnych obligacji na 
rzecz projektów lub obligacji 
europejskich, szczególnie tam, gdzie tego 
rodzaju projekty dotyczące infrastruktury 
mają zasięg ponadnarodowy;

Or.en


