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Poprawka 1
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Odniesienie 4

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
10 stycznia 2007 r. zatytułowany 
„Europejska polityka energetyczna” 
(COM(2007) 1) oraz późniejszy komunikat 
Komisji z dnia 13 listopada 2008 r. 
zatytułowany „Drugi strategiczny przegląd 
sytuacji energetycznej – plan działania 
dotyczący bezpieczeństwa energetycznego 
i solidarności energetycznej UE” i 
towarzyszące mu dokumenty (COM(2008) 
781),

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or.el
(poprawka językowa)

Poprawka 2
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Odniesienie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2009/WE/2008 z 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 
16),

Or.en

Poprawka 3
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Odniesienie 7 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w 
sprawie etykietowania opon pod kątem 
efektywności paliwowej i innych 
zasadniczych parametrów,

Or.en

Poprawka 4
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Odniesienie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2009/125/WE z 
dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiającą ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów wykorzystujących energię,

Or.en

Poprawka 5
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Odniesienie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2009/28/UE z 
dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych zmieniającą i w następstwie 
uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 
2003/30/WE,

Or.en
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Poprawka 6
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Odniesienie 8 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2010/40/UE z 
dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram 
wdrażania inteligentnych systemów 
transportowych w dziedzinie transportu 
drogowego oraz ich interfejsów z innymi 
rodzajami transportu,

Or.en

Poprawka 7
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Odniesienie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając art. 170 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którym Unia przyczynia się do 
tworzenia i rozwoju transeuropejskich 
sieci w infrastrukturach transportu, 
telekomunikacji oraz energetyki,

Or.en

Poprawka 8
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Odniesienie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- mając na uwadze swoją rezolucję z dnia 
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6 maja 2010 r. w sprawie wykorzystania 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK) do ułatwienia 
przejścia na energooszczędną i 
niskoemisyjną gospodarkę,

Or.el

Poprawka 9
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Odniesienie 11 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając art. 34 ust. 3 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej w 
sprawie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, który mówi, że Unia powinna 
zapewnić godną egzystencję wszystkim 
osobom pozbawionym wystarczających 
środków,

Or.en

Poprawka 10
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka
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A. mając na uwadze, że oszczędność 
energii jest najbardziej opłacalnym i 
najszybszym sposobem zmniejszenia 
emisji CO2 i innych emisji oraz 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, w 
związku z czym efektywność energetyczna 
powinna być kluczowym priorytetem 
każdej przyszłej strategii UE, a zwłaszcza 
strategii 2020,

A. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna i oszczędność energii jest 
najbardziej opłacalnym i najszybszym 
sposobem zmniejszenia emisji CO2 i 
innych emisji oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw, mając na uwadze, 
że z problemem ubóstwa energetycznego 
można poradzić sobie strategicznie za 
pomocą wysokiego poziomu efektywności 
energetycznej budynków i urządzeń; 
mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna jest kluczowym priorytetem 
strategii Europa 2020, zaś zasoby 
instytucji publicznych, a w szczególności 
Komisji Europejskiej nie są aktualnie 
adekwatne, aby realizować ten ambitny 
cel,

Or.en

Poprawka 11
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że oszczędność
energii jest najbardziej opłacalnym i 
najszybszym sposobem zmniejszenia 
emisji CO2 i innych emisji oraz 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, w 
związku z czym efektywność energetyczna 
powinna być kluczowym priorytetem 
każdej przyszłej strategii UE, a zwłaszcza 
strategii 2020,

A. mając na uwadze, że efektywność 
całkowita brutto użytkowania energii jest 
najbardziej opłacalnym i najszybszym 
sposobem zmniejszenia emisji CO2 i 
innych emisji oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw, w związku z czym 
efektywność energetyczna powinna być 
kluczowym priorytetem przyszłej 
energetycznej strategii UE, a zwłaszcza 
strategii 2020,

Or.pl
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Poprawka 12
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że oszczędność
energii jest najbardziej opłacalnym i 
najszybszym sposobem zmniejszenia 
emisji CO2 i innych emisji oraz 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, w 
związku z czym efektywność energetyczna 
powinna być kluczowym priorytetem 
każdej przyszłej strategii UE, a zwłaszcza 
strategii 2020,

A. mając na uwadze, że obniżenie zużycia 
energii jest najbardziej opłacalnym i 
najszybszym sposobem zmniejszenia 
emisji CO2 i innych emisji oraz 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, w 
związku z czym efektywność energetyczna 
musi być kluczowym priorytetem każdej 
przyszłej strategii UE, a zwłaszcza strategii 
2020,

Or.en

Poprawka 13

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że przyczyny 
ubóstwa energetycznego są jednakowe w 
całej UE i osoby, których ono dotyka, 
borykają się z problemem wysokiego 
długu, odcięcia od sieci, marginalizacji 
społecznej oraz z problemami 
zdrowotnymi; mając na uwadze brak 
wspólnej unijnej definicji ubóstwa 
energetycznego, a także sporadyczne 
gromadzenie i zestawianie danych na ten 
temat, szacuje się aktualnie, że od 50 do 
125 mln Europejczyków cierpi z powodu 
ubóstwa energetycznego, a liczba ta może 
podwyższyć się w związku z kryzysem 
gospodarczym oraz podwyżkami kosztów 
energii,
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Or.en

Poprawka 14
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że choć polityka 
dotycząca transeuropejskich sieci 
energetycznych prowadzona jest już od ok. 
15 lat, zrealizowano jedynie 10% 
wzajemnych połączeń gazowych pomiędzy 
państwami członkowskimi,

Or.en

Poprawka 15
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że ubóstwo 
energetyczne to poważny problem 
dotykający coraz większej liczby 
europejskich gospodarstwo domowych i 
wiąże się z połączeniem takich czynników 
jak niski dochód gospodarstwa 
domowego, niski standard ogrzewania i 
izolacji oraz nieprzystępne ceny energii; 
mając na uwadze, że osoby dotknięte 
ubóstwem energetycznym 
prawdopodobnie mieszkają w starszych, 
źle izolowanych budynkach oraz używają 
starszych urządzeń zużywających więcej 
energii; podkreśla, że choć najbardziej 
trwałym, ekonomicznym i 
długoterminowym rozwiązaniem 
problemu ubóstwa energetycznego jest 
inwestowanie w mieszkalnictwo w celu 
poprawy efektywności grzewczej i 
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energetycznej ubogich gospodarstw 
domowych, konieczna jest interwencja w 
cały szereg strategii politycznych, takich 
jak pomoc społeczna i ceny energii;

Or.en

Poprawka 16

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że oszczędności 
energii to klucz do poprawy gwarancji 
dostaw, bo przykładowo osiągnięcie celu 
20% oszczędności energetycznej pozwoli 
oszczędzić taką ilość energii, jaką może 
dostarczyć piętnaście rurociągów 
Nabucco;

Or.en

Poprawka 17
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że energooszczędność
przynosi korzyści gospodarcze; mając na 
uwadze, że import energii do Unii wzrósł i 
miał wartość 332 mld EUR w 2007 r. i że 
zgodnie z obliczeniami Komisji korzyści 
energetyczne mogą przekroczyć 1 tys. 
EUR rocznie na gospodarstwo domowe7 , a 
skuteczna realizacja celu dotyczącego 
wydajności energetycznej pozwoliłaby UE 
zaoszczędzić ok. 100 mld EUR i obniżyć 
emisje o blisko 800 mln ton rocznie8 ,

B. mając na uwadze, że oszczędzanie 
energii przez końcowych jej odbiorców 
oraz efektywne jej użytkowanie w 
procesach konwersji, przesyłu i 
magazynowania przynosi korzyści 
gospodarcze; mając na uwadze, że import 
energii do Unii wzrósł i miał wartość 332 
mld EUR w 2007 r. i że zgodnie z 
obliczeniami Komisji korzyści 
energetyczne mogą przekroczyć 1 tys. 
EUR rocznie na gospodarstwo domowe7 , a 
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skuteczna realizacja celu dotyczącego 
wydajności energetycznej pozwoliłaby UE 
zaoszczędzić ok. 100 mld EUR i obniżyć 
emisje o blisko 800 mln ton rocznie8 ,

Or.pl

Poprawka 18
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że energooszczędność 
przynosi korzyści gospodarcze; mając na 
uwadze, że import energii do Unii wzrósł i 
miał wartość 332 mld EUR w 2007 r. i że 
zgodnie z obliczeniami Komisji korzyści 
energetyczne mogą przekroczyć 1 tys. 
EUR rocznie na gospodarstwo domowe, a 
skuteczna realizacja celu dotyczącego 
wydajności energetycznej pozwoliłaby UE 
zaoszczędzić ok. 100 mld EUR i obniżyć 
emisje o blisko 800 mln ton rocznie,

B. mając na uwadze, że korzyści 
gospodarcze energooszczędności są 
znaczne, jako że dzięki temu można by do 
roku 2020 utworzyć milion miejsc pracy; 
mając na uwadze, że import energii do 
Unii wzrósł i miał wartość 332 mld EUR w 
2007 r. i że zgodnie z obliczeniami 
Komisji korzyści energetyczne mogą 
przekroczyć 1 tys. EUR rocznie na 
gospodarstwo domowe, które to fundusze 
mogą zostać ponownie zainwestowane w 
innych dziedzinach gospodarki, a 
skuteczna realizacja celu dotyczącego 
wydajności energetycznej pozwoliłaby UE 
zaoszczędzić ok. 100 mld EUR i obniżyć 
emisje o blisko 800 mln ton rocznie,

Or.en

Poprawka 19
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że energooszczędność 
przynosi korzyści gospodarcze; mając na 
uwadze, że import energii do Unii wzrósł i 
miał wartość 332 mld EUR w 2007 r. i że 

B. mając na uwadze, że energooszczędność 
przynosi korzyści gospodarcze i społeczne; 
mając na uwadze, że import energii do 
Unii wzrósł i miał wartość 332 mld EUR w 
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zgodnie z obliczeniami Komisji korzyści 
energetyczne mogą przekroczyć 1 tys. 
EUR rocznie na gospodarstwo domowe, a 
skuteczna realizacja celu dotyczącego 
wydajności energetycznej pozwoliłaby UE 
zaoszczędzić ok. 100 mld EUR i obniżyć 
emisje o blisko 800 mln ton rocznie,

2007 r. i że zgodnie z obliczeniami 
Komisji korzyści energetyczne mogą 
przekroczyć 1 tys. EUR rocznie na 
gospodarstwo domowe; dlatego też 
polityka w zakresie energooszczędności i 
efektywności energetycznej to środki walki 
z ubóstwem energetycznym; zaś skuteczna 
realizacja celu dotyczącego wydajności 
energetycznej pozwoliłaby UE 
zaoszczędzić ok. 100 mld EUR i obniżyć 
emisje o blisko 800 mln ton rocznie,

Or.en

Poprawka 20
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że rozwój cen 
energii w przyszłości zachęci obywateli do 
obniżenia zużycia energii; dlatego też 
rzeczywiste korzyści w dziedzinie 
efektywności energetycznej można 
osiągnąć poprzez inicjatywy prowadzące 
do wydajniejszej wspólnej infrastruktury 
w budynkach, systemach grzewczych i w 
sektorze transportowym, w których to 
dziedzinach decyzje dotyczące 
racjonalizacji wykorzystania energii nie 
leżą w gestii poszczególnych obywateli lub 
przedsiębiorstw,

Or.en

Poprawka 21

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w celu osiągnięcia 
do 2020 r. celu zwiększenia efektywności 
energetycznej o 20% należy 
zintensyfikować działania, a także mając 
na uwadze, że kontrola postępów w 
realizacji tego celu nie jest wystarczająca,

C. mając na uwadze, że w celu osiągnięcia 
do 2020 r. celu zwiększenia efektywności 
energetycznej o 20% należy 
zintensyfikować działania, jako że przy 
aktualnym wskaźniku postępu do roku 
2020 możliwe będzie zrealizowanie tego 
celu jedynie w połowie, a praktyki i 
technologie pozwalające na jego 
realizację już istnieją,

Or.en

Poprawka 22
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w celu osiągnięcia 
do 2020 r. celu zwiększenia efektywności 
energetycznej o 20% należy 
zintensyfikować działania, a także mając 
na uwadze, że kontrola postępów w 
realizacji tego celu nie jest wystarczająca,

C. mając na uwadze, że dowody naukowe 
jasno wskazują, że w celu osiągnięcia do 
2020 r. celu zwiększenia efektywności 
energetycznej o 20% należy 
zintensyfikować działania, 

Or.en

Poprawka 23
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w celu osiągnięcia 
do 2020 r. celu zwiększenia efektywności 
energetycznej o 20% należy 
zintensyfikować działania, a także mając 
na uwadze, że kontrola postępów w 
realizacji tego celu nie jest wystarczająca,

C. mając na uwadze, że aby do 2020 r. 
zrealizować cel zwiększenia efektywności 
energetycznej o 20% należy 
zintensyfikować działania skupiające się 
głównie na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, a także mając na uwadze, że 
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kontrola postępów w realizacji tego celu 
nie jest wystarczająca,

Or.en

Poprawka 24
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że mimo istnienia 
licznych uregulowań prawnych na 
szczeblu UE oraz na szczeblu krajowym, 
które powinny prowadzić do oszczędności 
energii, nie wszystkie z nich przyczyniają 
się do osiągnięcia oczekiwanych wyników;

Or.de

Poprawka 25
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że okres zwrotu 
inwestycji w efektywność energetyczną 
jest krótki i że inwestycje prowadzą do 
powstania na obszarach wiejskich i 
miejskich nowych miejsc pracy, których w 
większości nie można zlecać na zewnątrz, 
szczególnie w sektorze budownictwa i 
MŚP,

D. mając na uwadze, że efektywność 
energetyczna to kwestia dotycząca i 
uzależniona od ludzi, jej zrealizowanie jest 
możliwe, jedynie jeżeli będą oni posiadali 
wystarczającą wiedzę na jej temat; jest to 
również kwestia dotycząca 
wykwalifikowanych robotników, którzy 
realizują ją na szczeblu gospodarstwa 
domowego; dotyczy ona także miejsc 
pracy, jako że okres zwrotu inwestycji w 
efektywność energetyczną jest krótki i że 
inwestycje prowadzą do powstania na 
obszarach wiejskich i miejskich nowych 
miejsc pracy, których w większości nie 
można zlecać na zewnątrz, szczególnie w 
sektorze budownictwa i MŚP,
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Or.en

Poprawka 26
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że okres zwrotu 
inwestycji w efektywność energetyczną 
jest krótki i że inwestycje prowadzą do 
powstania na obszarach wiejskich i 
miejskich nowych miejsc pracy, których w 
większości nie można zlecać na zewnątrz, 
szczególnie w sektorze budownictwa i 
MŚP,

D. mając na uwadze, że inwestycje 
prowadzą do powstania na obszarach 
wiejskich i miejskich nowych miejsc 
pracy, których w większości nie można 
zlecać na zewnątrz, szczególnie w sektorze 
budownictwa i MŚP,

Or.en

Poprawka 27
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że okres zwrotu 
inwestycji w efektywność energetyczną 
jest krótki i że inwestycje prowadzą do 
powstania na obszarach wiejskich i 
miejskich nowych miejsc pracy, których w 
większości nie można zlecać na zewnątrz, 
szczególnie w sektorze budownictwa i 
MŚP,

D. mając na uwadze, że inwestycje 
prowadzą do powstania na obszarach 
wiejskich i miejskich nowych miejsc 
pracy, których w większości nie można 
zlecać na zewnątrz, szczególnie w sektorze 
budownictwa i MŚP,

Or.en

Poprawka 28
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że okres zwrotu 
inwestycji w efektywność energetyczną
jest krótki i że inwestycje prowadzą do 
powstania na obszarach wiejskich i 
miejskich nowych miejsc pracy, których w 
większości nie można zlecać na zewnątrz, 
szczególnie w sektorze budownictwa i 
MŚP,

D. mając na uwadze, że poprzez inwestycje
w efektywność energetyczną na obszarach 
wiejskich i miejskich powstają nowe 
miejsca pracy, których w większości nie 
można zlecać na zewnątrz, szczególnie w 
sektorze budownictwa i MŚP,

Or.de

Poprawka 29
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że okres zwrotu 
inwestycji w efektywność energetyczną 
jest krótki i że inwestycje prowadzą do 
powstania na obszarach wiejskich i 
miejskich nowych miejsc pracy, których w 
większości nie można zlecać na zewnątrz, 
szczególnie w sektorze budownictwa i 
MŚP,

D. mając na uwadze, że okres zwrotu 
inwestycji w efektywność energetyczną 
jest krótki i że inwestycje prowadzą do 
powstania na obszarach wiejskich i 
miejskich nowych lokalnych miejsc pracy, 
szczególnie w sektorze budownictwa i 
MŚP,

Or.en

Poprawka 30
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że okres zwrotu 
inwestycji w efektywność energetyczną 
jest krótki i że inwestycje prowadzą do 
powstania na obszarach wiejskich i 
miejskich nowych miejsc pracy, których w 

D. mając na uwadze, że okres zwrotu 
inwestycji w efektywność energetyczną 
jest stosunkowo krótki w porównaniu do 
innych inwestycji i że inwestycje prowadzą 
do powstania na obszarach wiejskich i 
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większości nie można zlecać na zewnątrz, 
szczególnie w sektorze budownictwa i 
MŚP,

miejskich nowych miejsc pracy, których w 
większości nie można zlecać na zewnątrz, 
szczególnie w sektorze budownictwa i 
MŚP,

Or.en

Poprawka 31
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że okres zwrotu 
inwestycji w efektywność energetyczną 
jest krótki i że inwestycje prowadzą do 
powstania na obszarach wiejskich i 
miejskich nowych miejsc pracy, których w 
większości nie można zlecać na zewnątrz, 
szczególnie w sektorze budownictwa i 
MŚP,

D. mając na uwadze, że okres zwrotu 
inwestycji w efektywność energetyczną 
jest krótki i że inwestycje mogą prowadzić
do powstania na obszarach wiejskich i 
miejskich miliona nowych miejsc pracy, 
których w większości nie można zlecać na 
zewnątrz, szczególnie w sektorze 
budownictwa i MŚP,

Or.en

Poprawka 32
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że większe zużycie 
energii jest napędzane przez popyt i że 
istnieje rzeczywista potrzeba usunięcia 
przeszkód rynkowych utrudniających 
wprowadzenie do obrotu większej liczby 
energooszczędnych produktów,

F. mając na uwadze, że większe zużycie 
energii jest napędzane przez popyt i że 
istnieje rzeczywista potrzeba usunięcia 
przeszkód rynkowych utrudniających 
wprowadzenie do obrotu większej liczby 
energooszczędnych produktów w celu 
oddzielenia rosnącego zużycia energii i 
emisji CO2 od wzrostu gospodarczego,

Or.en
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Poprawka 33
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że większe zużycie 
energii jest napędzane przez popyt i że 
istnieje rzeczywista potrzeba usunięcia 
przeszkód rynkowych utrudniających 
wprowadzenie do obrotu większej liczby 
energooszczędnych produktów,

F. mając na uwadze, że większe zużycie 
energii jest napędzane przez popyt i że 
istnieje rzeczywista potrzeba wspierania 
wprowadzania do obrotu większej liczby 
energooszczędnych produktów,

Or.de

Poprawka 34
Jens Rohde

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że większe zużycie 
energii jest napędzane przez popyt i że 
istnieje rzeczywista potrzeba usunięcia 
przeszkód rynkowych utrudniających 
wprowadzenie do obrotu większej liczby 
energooszczędnych produktów,

F. mając na uwadze, że większe zużycie 
energii jest napędzane przez popyt i że
istnieje rzeczywista potrzeba usunięcia 
przeszkód rynkowych lub prawnych 
utrudniających wprowadzenie do obrotu 
większej liczby energooszczędnych 
produktów,

Or.en

Poprawka 35

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że większe zużycie F. Nie dotyczy wersji polskiej
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energii jest napędzane przez popyt i że 
istnieje rzeczywista potrzeba usunięcia 
przeszkód rynkowych utrudniających 
wprowadzenie do obrotu większej liczby 
energooszczędnych produktów,

Or.en

Poprawka 36
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że na drodze do 
pełnego wykorzystania możliwości 
energooszczędności znajduje się wiele 
przeszkód, w tym ponoszone z góry koszty 
inwestycji i niedostępność odpowiednich 
środków finansowych, brak wiedzy, zbyt 
duże komplikacje, konflikt interesów, jak 
przykładowo w przypadku właściciela i 
lokatora, a także brak jasności co do 
odpowiedzialności za oszczędność energii,

Or.en

Poprawka 37
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w przypadku 
innych priorytetowych dziedzin, takich jak 
odnawialne źródła energii i jakość 
powietrza dowiedziono, że obowiązkowe 
wartości docelowe zapewniają na szczeblu 
europejskimi i krajowym napęd, poczucie 
odpowiedzialności oraz skupienie 
niezbędne, aby zagwarantować 
odpowiedni poziom ambicji konkretnych 
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działań politycznych oraz zaangażowanie 
w ich realizację,

Or.en

Poprawka 38
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w przypadku 
innych priorytetowych dziedzin, takich jak 
odnawialne źródła energii i jakość 
powietrza dowiedziono, że obowiązkowe 
wartości docelowe zapewniają na szczeblu 
europejskimi i krajowym napęd, poczucie 
odpowiedzialności oraz skupienie 
niezbędne, aby zagwarantować 
odpowiedni poziom ambicji konkretnych 
działań politycznych oraz zaangażowanie 
w ich realizację,

Or.en

Poprawka 39
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w przypadku 
innych priorytetowych dziedzin, takich jak 
odnawialne źródła energii i jakość 
powietrza dowiedziono, że obowiązkowe 
wartości docelowe zapewniają na szczeblu 
europejskimi i krajowym napęd, poczucie 
odpowiedzialności oraz skupienie 
niezbędne, aby zagwarantować 
odpowiedni poziom ambicji konkretnych 
działań politycznych oraz zaangażowanie 
w ich realizację,
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Or.en

Poprawka 40
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że zastosowania i 
infrastruktura TIK mogą przynieść 
oszczędności energii, przyczynić się do 
poprawy efektywności energetycznej oraz 
ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w 
sieciach dystrybucji energii elektrycznej, 
inteligentnych budynkach, domach i 
licznikach, w transporcie, procesach 
przemysłowych i trwałości organizacyjnej,

Or.en

Poprawka 41
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Punkt F b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że brak 
odpowiedzialności za realizację celu 20% 
oraz brak zobowiązania do realizacji tego 
celu hamują postępy w oszczędzaniu 
energii,

Or.en

Poprawka 42
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że budynki 
odpowiadają za ok. 40% zużycia energii i 
za ok. 36% emisji gazów cieplarnianych w 
UE, a także mając na uwadze, że 
budownictwo stanowi dużą część 
gospodarki UE z udziałem ok. 12% w 
unijnym PKB,

G. mając na uwadze, że budynki 
odpowiadają za ok. 40% zużycia energii i 
za ok. 36% emisji gazów cieplarnianych w 
UE, a także mając na uwadze, że 
budownictwo stanowi dużą część 
gospodarki UE z udziałem ok. 12% w 
unijnym PKB, mając na uwadze, że 
istniejące już budynki stanowią 99% stanu 
zabudowań oraz mając na uwadze, że 
nadal brak odpowiednich środków 
pozwalających na obniżenie zużycia 
energii przez te budynki; mając na 
uwadze, że podwyższenie liczby oraz 
zakresu gruntownych remontów 
istniejących budynków ma podstawowe 
znaczenie dla realizacji celów polityki UE 
na rok 2020 i 2050 w zakresie klimatu i 
energii, a jednocześnie przyczynia się do 
tworzenia setek lokalnych miejsc pracy, a 
co za tym idzie, do poprawy sytuacji 
gospodarczej UE,

Or.en

Poprawka 43
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że budynki 
odpowiadają za ok. 40% zużycia energii i 
za ok. 36% emisji gazów cieplarnianych w 
UE, a także mając na uwadze, że 
budownictwo stanowi dużą część 
gospodarki UE z udziałem ok. 12% w 
unijnym PKB,

G. mając na uwadze, że budynki 
odpowiadają za ok. 40% zużycia energii i 
za ok. 36% emisji gazów cieplarnianych w 
UE, a także mając na uwadze, że 
budownictwo stanowi dużą część 
gospodarki UE z udziałem ok. 12% w 
unijnym PKB, i mając na uwadze, że 
rozwiązania w zakresie efektywności 
energetycznej dotyczące izolacji 
zewnętrznej i automatyzacji budynków 
oraz systemów kontrolnych można 
stosować zarówno w już istniejących, jak i 
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nowych budynkach, co doprowadzi do 
znacznych oszczędności energii,

Or.en

Poprawka 44
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że wydatki na 
energię to główny czynnik warunkujący 
koszty utrzymania oraz że Europejczycy 
wyrażają niezadowolenie z powodu 
wysokich kosztów energii, ponieważ są 
zdania, że w ciągu ostatnich pięciu lat 
sytuacja uległa pogorszeniu, a większość z 
nich spodziewa się, że w nadchodzącym 
roku sytuacja pogorszy się lub 
przynajmniej nie ulegnie zmianie,

Or.en

Poprawka 45
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt G b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że mieszkania nie 
są przygotowane na zmianę klimatu: we 
wszystkich krajach są mieszkania, które 
nie gwarantują dostatecznego chłodu 
latem oraz dostatecznego ciepła zimą 
(ponad 15% we Włoszech, na Łotwie, w 
Polsce i na Cyprze oraz 50% w Portugalii) 
oraz że w krajach, takich jak Cypr i 
Włochy, mieszkania nie są przygotowane 
na surowe zimy,

Or.en
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Poprawka 46
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że elektryczne silniki 
przemysłowe zużywają 30-40% energii 
elektrycznej produkowanej na świecie i że 
właściwa optymalizacja odnośnych 
systemów silnikowych, głównie poprzez 
zastosowanie regulacji prędkości, pozwala 
zaoszczędzić od 30% do 60% zużywanej
energii,

H. mając na uwadze, że o całkowitej 
efektywności energetycznej brutto z jednej 
strony decydują konsumenci poprzez 
stosowanie energooszczędnych produktów
i usług rynkowych, a z drugiej strony 
producenci i dostawcy energii,

Or.pl

Poprawka 47
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że elektryczne silniki 
przemysłowe zużywają 30-40% energii 
elektrycznej produkowanej na świecie i że 
właściwa optymalizacja odnośnych 
systemów silnikowych, głównie poprzez 
zastosowanie regulacji prędkości, pozwala 
zaoszczędzić od 30% do 60% zużywanej 
energii,

H. mając na uwadze, że elektryczne silniki 
przemysłowe zużywają 30-40% energii 
elektrycznej produkowanej na świecie i że 
właściwa optymalizacja odnośnych 
systemów silnikowych poprzez 
zastosowanie regulacji prędkości i innych 
technik, pozwala zaoszczędzić od 30% do 
60% zużywanej energii,

Or.en

Poprawka 48
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)



AM\835673PL.doc 25/108 PE450.651v02-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że transport jest 
odpowiedzialny za prawie 30% całkowitej 
emisji gazów cieplarnianych w Europie 
oraz że przejście z pojazdów napędzanych 
tradycyjnymi paliwami kopalnymi na 
pojazdy ekologiczne napędzane energią 
odnawialną przyczyniłoby się do 
znacznego obniżenia emisji CO2 i 
stworzenia możliwości przechowywania 
dodatkowej energii, co stanowi 
rozwiązanie kwestii wahającego się 
poziomu produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych,

Or.en

Poprawka 49
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że sektor TIK 
odpowiada za ok. 8% zużycia energii 
elektrycznej oraz za ok. 2% emisji CO2 w 
Europie (z czego 1,75% pochodzi z 
użytkowania produktów i usług sektora 
TIK, a 0,25% z ich produkcji), oraz że 
emisja CO2 przez ten sektor szybko rośnie,

Or.en

Poprawka 50
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że ok. 69% 
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zasobów mieszkaniowych w Europie 
zajmują ich właściciele, zaś 17% jest 
wynajmowanych głównie przez 
prywatnych właścicieli, a także mając na 
uwadze, że prywatny sektor 
mieszkalnictwa stoi w obliczu ograniczeń 
finansowych w procesie modernizacji 
infrastruktury energetycznej,

Or.en

Poprawka 51
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. podkreśla, że energia ma podstawowe 
znaczenie dla każdego europejskiego 
gospodarstwa domowego oraz wzywa 
Komisję do uwzględnienia dostępu 
obywateli do nowoczesnych usług 
energetycznych po przystępnych cenach 
oraz do wprowadzenia środków 
pozwalających uniknąć ubóstwa 
energetycznego,

Or.en

Poprawka 52
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że ogromne 
możliwości wzrostu efektywności znajdują 
się po stronie procesów 
fizykochemicznych umożliwiających 
lepsze wykorzystanie strumieni ciepła 
pozyskiwanych z paliw kopalnych oraz w 
rezultacie reakcji jądrowych,
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Or.pl

Poprawka 53
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy może zaowocować 
przyspieszeniem przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną i wydajną pod względem 
energetycznym oraz sprzyjać zmianie 
zachowań obywateli pod względem 
zużycia energii,

Or.en

Poprawka 54
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że rozwój i 
wprowadzanie do obrotu nowych 
nowoczesnych technologii energetycznych 
są niezbędne do zapewnienia 
zrównoważonej produkcji energii i 
bardziej racjonalnego jej zużycia;

Or.de

Poprawka 55
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że ok. 70% 
europejskich budynków znajduje się w 
prywatnych rękach oraz mając na 
uwadze, że prywatni właściciele 
nieruchomości będą mieli trudności z 
modernizacją infrastruktury 
energetycznej swoich budynków,

Or.en

Poprawka 56
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że wiążący cel 20% 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
całkowitym zużyciu energii do 2020 r. 
można osiągnąć jedynie pod warunkiem 
rozwiązania problemu aktualnego stanu 
zabudowań,

Or.en

Poprawka 57
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Punkt H b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
europejskie mogą poszczycić się 
imponującymi wynikami pod względem 
emisji gazów cieplarnianych, a co 
ważniejsze, pod względem umożliwiania 
redukcji emisji w całym społeczeństwie 
europejskim oraz na świecie dzięki 
nowatorskim produktom i rozwiązaniom,
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Poprawka 58
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Punkt H b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że Komisja 
powinna dokonać oceny potrzeby 
włączenia nowych kategorii produktów, 
takich jak automatyczne systemy sterujące 
i klimatyzacja w budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych, do dyrektywy w 
sprawie ekoprojektu oraz dyrektywy w 
sprawie etykiet efektywności 
energetycznej,

Or.en

Poprawka 59
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt H b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że oprócz 
oszczędności energii i efektywności 
energetycznej konieczna jest również 
kontrola europejskiego zużycia energii w 
celu rozszerzenia wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych,

Or.en

Poprawka 60
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Punkt H b preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że żaden z nowych 
uczestników systemu handlu emisjami 
CO2 nie otrzymał kontyngentu na 
wydajność energetyczną,

Or.en

Poprawka 61
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt H c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hc. mając na uwadze, że kryzys finansowy 
i gospodarczy przyczynił się do obniżenia 
budżetów inwestycyjnych oraz dochodów 
ogółu ludności, zatem Komisja i państwa 
członkowskie muszą zastosować nowe 
podejście do inwestowania w efektywność 
energetyczną i technologie niskoemisyjne, 
a także w nowe rozwiązania mające na 
celu tworzenie nowych miejsc pracy, 
przedsiębiorstw, umiejętności i zaufania w 
politykę energetyczną,

Or.en

Poprawka 62
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Punkt H c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hc. mając na uwadze potrzebę utrzymania 
konkurencyjności europejskich 
przedsiębiorstw energochłonnych 
stojących w obliczu konkurencji 
światowej;



AM\835673PL.doc 31/108 PE450.651v02-00

PL

Or.de

Poprawka 63

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Fiona Hall w imieniu grupy politycznej ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy) (po tytule 1) 

Projekt rezolucji Poprawka

-1. wzywa państwa członkowskie, władze 
lokalne, a zwłaszcza Komisję do 
poświęcenia kwestii efektywności 
energetycznej zasłużonej uwagi oraz do 
przeznaczenia na nią zasobów 
(personalnych i finansowych), które 
odpowiadają jej ambicjom,

Or.en

Poprawka 64
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE 
nie zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych środków unijnych, takich 
jak wiążące dla państw członkowskich 
cele w zakresie efektywności 
energetycznej, które będą uczciwe i 
wymierne, a także będą uwzględniały 
orientacyjne pozycje wyjściowe państw 
członkowskich i ich sytuację wewnętrzną; 

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wdrażania istniejących przepisów 
prawnych; nalega na Komisję, aby 
włączyła do nowego planu działania 
zobowiązanie do zaproponowania 
wiążących celów w zakresie efektywności 
energetycznej, które będą uczciwe i 
wymierne, a także będą uwzględniały 
orientacyjne pozycje wyjściowe i sytuację 
wewnętrzną państw członkowskich; 
zwraca się do Komisji o zaproponowanie 
dalszych środków UE oraz mechanizmów 
egzekwowania w celu zagwarantowania 
wdrożenia aktualnego prawodawstwa;
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podkreśla, że w celu zapewnienia 
przejrzystości metoda powinna opierać się 
na bezwzględnej redukcji zużycia energii;

Or.en

Poprawka 65

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE 
nie zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania
dodatkowych środków unijnych, takich 
jak wiążące dla państw członkowskich 
cele w zakresie efektywności 
energetycznej, które będą uczciwe i 
wymierne, a także będą uwzględniały 
orientacyjne pozycje wyjściowe państw 
członkowskich i ich sytuację wewnętrzną; 
podkreśla, że w celu zapewnienia 
przejrzystości metoda powinna opierać się 
na bezwzględnej redukcji zużycia energii;

1. Aby nadać kierunek dyskusjom 
prowadzonym w ramach 4. lutowego 
szczytu energetycznego wzywa Komisję do 
przedstawienia do końca 2010 r. 
zmienionego planu działania 
obejmującego dodatkowe działania 
unijne, w tym obowiązkowy dla UE cel 
ograniczenia zużycia energii pierwotnej o 
25% do 2020 r., w miarę możliwości 
rozdzielonego pomiędzy państwa
członkowskie uczciwie i w sposób 
wymierny, a także przy uwzględnieniu ich 
orientacyjnych pozycji wyjściowych i ich 
sytuacji wewnętrznej. Metoda powinna 
opierać się na bezwzględnej redukcji 
zużycia energii, a cele powinny być 
definiowane w oparciu o stałą podstawę w 
celu zapewnienia przejrzystości;

Or.en

Poprawka 66
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 1. wzywa Komisję do przedstawienia do 
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oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE 
nie zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania
dodatkowych środków unijnych, takich jak 
wiążące dla państw członkowskich cele w 
zakresie efektywności energetycznej, które 
będą uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

końca 2010 r. oceny wyników działań 
podjętych przez państwa członkowskie i 
Komisję; a także do podjęcia 
odpowiednich działań, między innymi 
poprzez zaproponowanie państwom 
członkowskim dodatkowych środków 
unijnych, takich jak wiążące cele w 
zakresie efektywności energetycznej, które 
będą uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną, a także odpowiadały 
celowi 20% redukcji zużycia energii 
pierwotnej w stosunku do sytuacji 
bieżącej; podkreśla, że w celu zapewnienia 
przejrzystości metoda powinna opierać się 
na bezwzględnej redukcji zużycia energii;

Or.en

Poprawka 67
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE 
nie zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych środków unijnych, takich 
jak wiążące dla państw członkowskich cele 
w zakresie efektywności energetycznej, 
które będą uczciwe i wymierne, a także 
będą uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

1. wzywa Komisję do przedstawienia do 
końca roku planu działania wraz z 
odpowiednią oceną wpływu oraz 
środkami, takimi jak wiążące dla państw 
członkowskich cele w zakresie 
efektywności energetycznej, które będą 
uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;
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Poprawka 68
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE 
nie zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych środków unijnych, takich 
jak wiążące dla państw członkowskich cele
w zakresie efektywności energetycznej, 
które będą uczciwe i wymierne, a także 
będą uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

1. wzywa Komisję do wysunięcia 
propozycji dotyczącej wiążących dla 
państw członkowskich celów w zakresie 
efektywności energetycznej, które będą 
uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

Or.en

Poprawka 69
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE 
nie zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 

1. wzywa Komisję do przedstawienia do 
końca roku planu działania wraz z 
odpowiednią oceną wpływu oraz 
środkami, takimi jak wiążące dla państw 
członkowskich cele w zakresie 
efektywności energetycznej, które będą 
uczciwe i wymierne, a także będą 
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zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych środków unijnych, takich
jak wiążące dla państw członkowskich cele 
w zakresie efektywności energetycznej, 
które będą uczciwe i wymierne, a także 
będą uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

Or.en

Poprawka 70
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych środków unijnych, takich jak 
wiążące dla państw członkowskich cele w 
zakresie efektywności energetycznej, które 
będą uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii oraz 
niezdolność UE do osiągnięcia swojego 
celu 2020, do planu działania należy 
włączyć zobowiązanie Komisji do 
zaproponowania dodatkowych środków 
unijnych, takich jak uprzednie 
zatwierdzenie krajowego planu działania 
każdego państwa członkowskiego w 
zakresie efektywności energetycznej; jest 
zdania, że te dodatkowe środki powinny 
być uczciwe i wymierne, mieć skuteczny i 
bezpośredni wpływ na realizację 
krajowych planów działania w zakresie 
efektywności energetycznej oraz 
uwzględniać orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;
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Poprawka 71
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych środków unijnych, takich 
jak wiążące dla państw członkowskich 
cele w zakresie efektywności 
energetycznej, które będą uczciwe i
wymierne, a także będą uwzględniały 
orientacyjne pozycje wyjściowe państw 
członkowskich i ich sytuację wewnętrzną; 
podkreśla, że w celu zapewnienia 
przejrzystości metoda powinna opierać się 
na bezwzględnej redukcji zużycia energii;

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do stałego nadzoru 
wdrażania istniejącego prawodawstwa 
oraz do wszczęcia postępowania o 
naruszenie w przypadkach niewdrożenia 
tego prawodawstwa;

Or.en

Poprawka 72
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Arturs 
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
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planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych środków unijnych, takich jak 
wiążące dla państw członkowskich cele w 
zakresie efektywności energetycznej, które 
będą uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych środków unijnych, wzywa 
państwa członkowskie do uzgodnienia 
wspólnej metody pomiaru realizacji 
krajowych celów w zakresie efektywności 
energetycznej i nadzorowania postępów w 
zakresie realizacji tych celów;

Or.en

Poprawka 73
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych środków unijnych, takich 
jak wiążące dla państw członkowskich cele
w zakresie efektywności energetycznej, 
które będą uczciwe i wymierne, a także
będą uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020,
Komisja powinna zaproponować w planie
działania konkretne środki unijne, takie 
jak indywidualne cele dla państw 
członkowskich w zakresie efektywności 
energetycznej, które będą uczciwe i 
wymierne, a także będą uwzględniały 
orientacyjne pozycje wyjściowe państw 
członkowskich i ich sytuację wewnętrzną, 
jak również określenie celów pośrednich;
podkreśla, że w celu zapewnienia 
przejrzystości metoda powinna opierać się 
na bezwzględnej redukcji zużycia energii;
wzywa państwa członkowskie do 
opracowania uniwersalnej metody 
pomiaru racjonalnego zużycia energii i 
monitorowania postępów na drodze do 
realizacji tych celów;
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Or.de

Poprawka 74
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych środków unijnych, takich jak
wiążące dla państw członkowskich cele w 
zakresie efektywności energetycznej, które 
będą uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020,
Komisja może rozważyć zaproponowanie 
w planie działania konkretnych środków 
unijnych, takich jak orientacyjne cele dla 
państw członkowskich w zakresie 
efektywności energetycznej, które będą 
uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną, i które będą 
uwzględniać w szczególności osiągniętą 
już przez państwa członkowskie poprawę 
efektywności energetycznej; podkreśla, że 
w celu zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

Or.de

Poprawka 75
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
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poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych środków unijnych, takich jak 
wiążące dla państw członkowskich cele w 
zakresie efektywności energetycznej, które 
będą uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych środków unijnych, które 
będą uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną;

Or.en

Poprawka 76
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych środków unijnych, takich jak 
wiążące dla państw członkowskich cele w 
zakresie efektywności energetycznej, które 
będą uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych, najmniej kosztownych 
środków unijnych w celu realizacji 
skutecznych celów w zakresie
efektywności energetycznej, które będą 
uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną;

Or.en
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Poprawka 77
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych środków unijnych, takich jak 
wiążące dla państw członkowskich cele w 
zakresie efektywności energetycznej, które 
będą uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020 przez 
realizację zasady „dokonywanie pomiarów 
ułatwia kontrolę”, do planu działania 
należy włączyć zobowiązanie Komisji do 
zaproponowania dodatkowych środków 
unijnych, takich jak wiążące dla państw 
członkowskich cele w zakresie 
efektywności energetycznej, które będą 
uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

Or.en

Poprawka 78
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do
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dodatkowych środków unijnych, takich jak 
wiążące dla państw członkowskich cele w 
zakresie efektywności energetycznej, które 
będą uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

zagwarantowania, że aktualne przepisy 
prawne UE są właściwie wdrażane oraz, w 
stosownych przypadkach, do
zaproponowania dodatkowych środków 
unijnych, takich jak wiążące dla państw 
członkowskich cele w zakresie 
efektywności energetycznej, które będą 
uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

Or.en

Poprawka 79
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych środków unijnych, takich jak 
wiążące dla państw członkowskich cele w 
zakresie efektywności energetycznej, które 
będą uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych ambitnych środków unijnych 
dla państw członkowskich, które będą 
uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

Or.en
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Poprawka 80
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych środków unijnych, takich jak 
wiążące dla państw członkowskich cele w 
zakresie efektywności energetycznej, które 
będą uczciwe i wymierne, a także będą 
uwzględniały orientacyjne pozycje 
wyjściowe państw członkowskich i ich 
sytuację wewnętrzną; podkreśla, że w celu 
zapewnienia przejrzystości metoda 
powinna opierać się na bezwzględnej 
redukcji zużycia energii;

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wyników działań podjętych przez 
państwa członkowskie i Komisję; uważa, 
że jeżeli ocena ujawni niezadowalający 
poziom realizacji strategii, przez co UE nie 
zdoła osiągnąć swojego celu 2020, do 
planu działania należy włączyć 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
dodatkowych środków unijnych, takich jak 
orientacyjne cele dla państw 
członkowskich w zakresie efektywności 
energetycznej, które będą uczciwe i 
wymierne, a także będą uwzględniały 
orientacyjne pozycje wyjściowe państw 
członkowskich i ich sytuację wewnętrzną; 
podkreśla, że w celu zapewnienia 
przejrzystości metoda powinna opierać się 
na bezwzględnej redukcji zużycia energii;

Or.en

Poprawka 81
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zauważa, że pomiędzy regionami 
Europy i państwami członkowskimi 
istnieją znaczne różnice, co uniemożliwia 
określenie standardowych wiążących 
celów w zakresie efektywności
energetycznej; podkreśla, że prawnie 
wiążące cele można uwzględnić dopiero 
wtedy, gdy zostanie uzgodniona wspólna 
metodyka; w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie do uzgodnienia 
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wspólnej metodyki pomiaru krajowej 
efektywności energetycznej i celów 
oszczędnościowych oraz monitorowania 
postępów w zakresie realizacji tych celów;

Or.en

Poprawka 82
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa UE do przyjęcia 
obowiązkowego celu redukcji zużycia 
energii pierwotnej o min. 20% do 2020 r. 
określonego w oparciu o stałą podstawę 
określoną w 2010 r., aby wyznaczyć trwały 
cel, uprościć pomiar, a także wysłać jasny 
sygnał polityczny niezbędny w celu 
pobudzenia inwestycji w gospodarkę 
ekologiczną;

Or.en

Poprawka 83
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa UE do wyznaczenia wiążącego 
celu osiągnięcia efektywności 
energetycznej w wysokości min. 20% do 
2020 r., a co za tym idzie, przyspieszenia 
przejścia na zrównoważoną i ekologiczną 
gospodarkę;

Or.en
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Poprawka 84
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do przedstawienia 
ambitnego planu działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii, 
uwzględniającego postęp osiągnięty dzięki 
wszystkim środkom zawartym w planie 
działania z 2006 r., przyspieszającego 
wdrażanie środków na rzecz efektywności 
energetycznej przejętych zgodnie z planem 
działania z 2006 r. oraz obejmującego 
nowe stosowne środki umożliwiające 
osiągnięcie celu wyznaczonego na 2020 r.;

2. wzywa Komisję do przedstawienia 
ambitnego planu działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii, 
uwzględniającego postęp osiągnięty dzięki 
wszystkim środkom zawartym w planie 
działania z 2006 r., przyspieszającego 
wdrażanie środków na rzecz efektywności 
energetycznej przyjętych zgodnie z planem 
działania z 2006 r. oraz obejmującego 
dodatkowe i stosowne środki zgodne z 
kryteriami pomocniczości i 
proporcjonalności, które są niezbędne dla 
osiągnięcia celu wyznaczonego na 2020 r.;

Or.en

Poprawka 85
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do przedstawienia 
ambitnego planu działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii, 
uwzględniającego postęp osiągnięty dzięki 
wszystkim środkom zawartym w planie 
działania z 2006 r., przyspieszającego 
wdrażanie środków na rzecz efektywności 
energetycznej przejętych zgodnie z planem 
działania z 2006 r. oraz obejmującego 
nowe stosowne środki umożliwiające 
osiągnięcie celu wyznaczonego na 2020 r.;

2. wzywa Komisję do przedstawienia do 
końca roku oraz w odpowiednim czasie 
przed 4. lutowym szczytem energetycznym, 
ambitnego planu działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii, 
uwzględniającego postęp osiągnięty w 
zakresie wszystkich środków zawartych w 
planie działania z 2006 r., 
przyspieszającego wdrażanie środków na 
rzecz efektywności energetycznej 
przejętych zgodnie z planem działania z 
2006 r. oraz obejmującego nowe stosowne 
środki umożliwiające osiągnięcie celu 
wyznaczonego na 2020 r.;
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Or.en

Poprawka 86
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do przedstawienia 
ambitnego planu działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii, 
uwzględniającego postęp osiągnięty dzięki 
wszystkim środkom zawartym w planie 
działania z 2006 r., przyspieszającego 
wdrażanie środków na rzecz efektywności 
energetycznej przejętych zgodnie z planem 
działania z 2006 r. oraz obejmującego 
nowe stosowne środki umożliwiające 
osiągnięcie celu wyznaczonego na 2020 r.;

2. wzywa Komisję do przedstawienia 
ambitnego planu działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii, 
uwzględniającego postęp osiągnięty w 
zakresie wszelkich środków zawartych w 
planie działania z 2006 r., 
przyspieszającego wdrażanie przyjętych 
środków na rzecz efektywności 
energetycznej zgodnie z planem działania z 
2006 r., obejmującego nowe stosowne 
środki umożliwiające osiągnięcie celu 
wyznaczonego na 2020 r. przy 
uwzględnieniu całkowitego łańcucha 
dostaw i zużycia energii;

Or.en

Poprawka 87
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do przedstawienia 
ambitnego planu działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii, 
uwzględniającego postęp osiągnięty dzięki 
wszystkim środkom zawartym w planie 
działania z 2006 r., przyspieszającego 
wdrażanie środków na rzecz efektywności 
energetycznej przejętych zgodnie z planem 
działania z 2006 r. oraz obejmującego 
nowe stosowne środki umożliwiające 
osiągnięcie celu wyznaczonego na 2020 r.;

2. wzywa Komisję do przedstawienia 
ambitnego planu działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii, 
uwzględniającego postęp osiągnięty w 
zakresie wszelkich środków zawartych w 
planie działania z 2006 r., 
przyspieszającego wdrażanie przyjętych 
środków na rzecz efektywności 
energetycznej zgodnie z planem działania z 
2006 r., obejmującego nowe stosowne 
środki umożliwiające osiągnięcie celu 
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wyznaczonego na 2020 r. i skupiając się 
na całkowitym łańcuchu dostaw i zużycia 
energii;

Or.en

Poprawka 88
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do przedstawienia 
ambitnego planu działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii, 
uwzględniającego postęp osiągnięty dzięki 
wszystkim środkom zawartym w planie 
działania z 2006 r., przyspieszającego 
wdrażanie środków na rzecz efektywności 
energetycznej przejętych zgodnie z planem 
działania z 2006 r. oraz obejmującego 
nowe stosowne środki umożliwiające 
osiągnięcie celu wyznaczonego na 2020 r.;

2. wzywa Komisję do przedstawienia 
ambitnego planu działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii, 
uwzględniającego postęp osiągnięty dzięki 
wszystkim środkom zawartym w planie 
działania z 2006 r., przyspieszającego 
wdrażanie środków na rzecz efektywności 
energetycznej przejętych zgodnie z planem 
działania z 2006 r. oraz obejmującego 
nowe stosowne i opłacalne środki 
umożliwiające osiągnięcie celu 
wyznaczonego na 2020 r.;

Or.de

Poprawka 89
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że choć trzeci pakiet 
energetyczny wymaga, aby państwa 
członkowskie zdefiniowały konsumentów 
znajdujących się w trudnej sytuacji, 
przyjęły krajowe plany działania oraz nie 
odłączały od sieci konsumentów 
znajdujących się w trudnej sytuacji w 
„sytuacjach krytycznych”, brakuje w nim 
wymogu podjęcia działania na szczeblu 
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europejskim, takiego jak wspólne 
inicjatywy w zakresie definicji, 
gromadzenia danych, prowadzenia badań 
oraz koordynacji; wzywa Komisję do 
zajęcia się problemem ubóstwa 
energetycznego poprzez nadzorowanie 
wdrażania istniejącego prawodawstwa, 
proponowanie nowych instrumentów 
oraz, w stosownych przypadkach, nowe 
przepisy prawne;

Or.en

Poprawka 90
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że spójność prawodawstwa 
energetycznego to kwestia podstawowej 
wagi oraz że synergię pomiędzy 
poszczególnymi zaproponowanymi 
środkami można osiągnąć jedynie wtedy, 
gdy każdy nowy środek jest zgodny z 
następującym porządkiem: redukcja 
końcowego popytu na energię o wysokiej 
zawartości energii pierwotnej, recykling 
energii, która nie może zostać 
wykorzystana w jednym sektorze (tzn. 
ciepło odpadowe z produkcji energii 
elektrycznej lub procesów przemysłowych) 
w innych sektorach (np. ogrzewanie 
gospodarstw domowych) oraz zastąpienie 
pozostałego popytu na paliwa kopalne 
energią pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych;

Or.en
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Poprawka 91
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2b. podkreśla, że osiągnięcie 
zrównoważonej gospodarki do 2050 r. 
wymaga kompleksowej strategii dotyczącej 
ogrzewania i chłodzenia (energia cieplna 
na cele przemysłowe, na cele domowe, 
chłodzenie) opierającej się na synergii 
pomiędzy sektorami i którą można 
osiągnąć jedynie pod warunkiem 
zachowania zgodności z następującym 
porządkiem: redukcja końcowego popytu 
na energię o wysokiej zawartości energii 
pierwotnej, recykling energii, która nie 
może zostać wykorzystana w jednym 
sektorze (tzn. ciepło odpadowe z produkcji 
energii elektrycznej lub procesów 
przemysłowych) w innych sektorach (np. 
ogrzewanie gospodarstw domowych) oraz
zastąpienie pozostałego popytu na paliwa 
kopalne energią pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych;

Or.en

Poprawka 92
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2b. podkreśla, że konsekwentna strategia 
dla Europy polegająca na stworzeniu 
gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r. 
wymaga jasno sprecyzowanej i 
kompleksowej strategii produkcji i 
wykorzystania energii cieplnej (energia 
cieplna na cele przemysłowe, na cele 
domowe, chłodzenie);
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Or.en

Poprawka 93

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. domaga się przeglądu dyrektywy w 
sprawie usług energetycznych i włączenia 
do niej tzw. podejścia opartego o tabelę
wyników (z elastycznymi celami), które 
pozwala państwom członkowskim wybrać, 
na jakich obszarach skoncentrują swoje 
działania w oparciu o prognozy dotyczące 
opłacalności i potencjalnych oszczędności 
energii;

3. domaga się przeglądu dyrektywy w 
sprawie usług energetycznych do lata 2011 
r., która obejmować będzie krytyczną 
ocenę krajowych planów działania w 
dziedzinie efektywności energetycznej oraz 
ich realizacji wraz z obowiązującym 
schematem sprawozdawczym, ocenę 
działań podejmowanych przez każde 
państwo członkowskie oraz stworzenie ich 
rankingu;

Or.en

Poprawka 94
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. domaga się przeglądu dyrektywy w 
sprawie usług energetycznych i włączenia 
do niej tzw. podejścia opartego o tabelę 
wyników (z elastycznymi celami), które 
pozwala państwom członkowskim wybrać, 
na jakich obszarach skoncentrują swoje 
działania w oparciu o prognozy dotyczące 
opłacalności i potencjalnych oszczędności 
energii;

3. domaga się przeglądu dyrektywy w 
sprawie usług energetycznych i włączenia 
do niej tzw. podejścia opartego o tabelę 
wyników (z elastycznymi celami), które 
pozwala państwom członkowskim wybrać, 
na jakich obszarach skoncentrują swoje 
działania w oparciu o prognozy dotyczące 
opłacalności i potencjalnych oszczędności 
energii; jako że istnieje silna interakcja 
pomiędzy oczekiwaniami społecznymi i 
sektorowymi w zakresie usług 
energetycznych oraz wzorcami i 
zachowaniami w zakresie zużycia energii;



PE450.651v02-00 50/108 AM\835673PL.doc

PL

Or.en

Poprawka 95
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. domaga się przeglądu dyrektywy w 
sprawie usług energetycznych i włączenia 
do niej tzw. podejścia opartego o tabelę 
wyników (z elastycznymi celami), które 
pozwala państwom członkowskim wybrać, 
na jakich obszarach skoncentrują swoje 
działania w oparciu o prognozy dotyczące 
opłacalności i potencjalnych oszczędności 
energii;

3. domaga się przeglądu dyrektywy w 
sprawie usług energetycznych i włączenia 
do niej tzw. podejścia opartego o tabelę 
wyników (z elastycznymi celami), które 
pozwala państwom członkowskim wybrać, 
na jakich obszarach skoncentrują swoje 
działania w oparciu o prognozy dotyczące 
opłacalności i potencjalnych oszczędności 
energii; wzywa państwa członkowskie do 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
wspólnej metodyki obliczania 
oszczędności energetycznych;

Or.en

Poprawka 96
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. domaga się przeglądu dyrektywy w 
sprawie usług energetycznych i włączenia 
do niej tzw. podejścia opartego o tabelę 
wyników (z elastycznymi celami), które
pozwala państwom członkowskim wybrać, 
na jakich obszarach skoncentrują swoje 
działania w oparciu o prognozy dotyczące 
opłacalności i potencjalnych oszczędności 
energii;

3. domaga się przeglądu dyrektywy w 
sprawie usług energetycznych, która 
pozwala państwom członkowskim wybrać, 
na jakich obszarach skoncentrują swoje 
działania w oparciu o prognozy dotyczące 
opłacalności i potencjalnych oszczędności 
energii;

Or.en
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Poprawka 97
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. domaga się przeglądu dyrektywy w 
sprawie usług energetycznych i włączenia 
do niej tzw. podejścia opartego o tabelę 
wyników (z elastycznymi celami), które 
pozwala państwom członkowskim wybrać, 
na jakich obszarach skoncentrują swoje 
działania w oparciu o prognozy dotyczące 
opłacalności i potencjalnych oszczędności 
energii;

3. domaga się przeglądu dyrektywy w 
sprawie usług energetycznych, by 
przedłużyć jej obowiązywanie do 2020 r., i 
włączenia do niej tzw. podejścia opartego o 
tabelę wyników (z elastycznymi celami), 
które pozwala państwom członkowskim 
wybrać, na jakich obszarach skoncentrują 
swoje działania w oparciu o prognozy 
dotyczące opłacalności i potencjalnych 
oszczędności energii;

Or.en

Poprawka 98
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do łączenia 
istniejących przepisów, takich jak 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu i 
dyrektywa w sprawie etykietowania 
energetycznego, zamiast dalszego ich 
rozszerzania, w celu jak 
najskuteczniejszego wdrażania 
prawodawstwa UE i wykorzystania 
synergii, szczególnie z korzyścią dla 
konsumentów;

Or.en
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Poprawka 99
Yannik Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do uwzględnienia 
krytycznej oceny krajowych planów 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii i ich wdrażania, łącznie z 
wiążącym wzorcem sprawozdawczości, do 
połączenia wymogów dotyczących 
sprawozdawczości, etykietowania 
energetycznego i ekoprojektu z wymogami 
dyrektywy w sprawie usług 
energetycznych w celu odciążenia państw 
członkowskich; ponadto apeluje o ocenę 
działań poszczególnych państw 
członkowskich i o ich sklasyfikowanie w 
celu należytego wykorzystania podejścia 
opartego na elastycznych celach;

skreślony

Or. en

Poprawka 100
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do uwzględnienia 
krytycznej oceny krajowych planów 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii i ich wdrażania, łącznie z wiążącym 
wzorcem sprawozdawczości, do połączenia 
wymogów dotyczących sprawozdawczości, 
etykietowania energetycznego i 
ekoprojektu z wymogami dyrektywy w 
sprawie usług energetycznych w celu 
odciążenia państw członkowskich; ponadto 
apeluje o ocenę działań poszczególnych 
państw członkowskich i o ich 

4. wzywa Komisję do uwzględnienia 
krytycznej oceny krajowych planów 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii i ich wdrażania; wyraża 
przekonanie, że stworzenie 
kompleksowego i zbiorczego systemu 
monitorowania zwiększy możliwość 
jasnego porównywania wyników w 
zakresie racjonalnego wykorzystania 
energii przez poszczególne państwa 
członkowskie; wzywa Komisję do 
uwzględnienia wiążącego wzorca
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sklasyfikowanie w celu należytego 
wykorzystania podejścia opartego na 
elastycznych celach;

sprawozdawczości, do połączenia 
wymogów dotyczących sprawozdawczości, 
etykietowania energetycznego i 
ekoprojektu z wymogami dyrektywy w 
sprawie usług energetycznych w celu 
odciążenia państw członkowskich; ponadto 
apeluje o ocenę działań poszczególnych 
państw członkowskich i o ich 
sklasyfikowanie w celu należytego 
wykorzystania podejścia opartego na 
elastycznych celach;

Or.en

Poprawka 101
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do uwzględnienia 
krytycznej oceny krajowych planów 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii i ich wdrażania, łącznie z wiążącym 
wzorcem sprawozdawczości, do połączenia 
wymogów dotyczących sprawozdawczości, 
etykietowania energetycznego i 
ekoprojektu z wymogami dyrektywy w 
sprawie usług energetycznych w celu 
odciążenia państw członkowskich; ponadto 
apeluje o ocenę działań poszczególnych 
państw członkowskich i o ich 
sklasyfikowanie w celu należytego 
wykorzystania podejścia opartego na 
elastycznych celach;

4. wzywa Komisję do uwzględnienia 
krytycznej oceny krajowych planów 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii i ich wdrażania, łącznie z 
jednolitymi zasadami sprawozdawczości, 
które będą uwzględniać minimalne 
wymagane elementy, np. wszelkie 
strategie racjonalizacji zużycia energii 
obejmujące „miękkie” i wspierające 
narzędzia, np. finansowanie; wzywa 
Komisję do połączenia wymogów 
dotyczących sprawozdawczości, 
etykietowania energetycznego i 
ekoprojektu z wymogami dyrektywy w 
sprawie usług energetycznych w celu 
odciążenia państw członkowskich; ponadto 
apeluje o ocenę działań poszczególnych 
państw członkowskich i o ich 
sklasyfikowanie w celu należytego 
wykorzystania podejścia opartego na 
elastycznych celach;

Or.en
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Poprawka 102
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do uwzględnienia 
krytycznej oceny krajowych planów 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii i ich wdrażania, łącznie z wiążącym 
wzorcem sprawozdawczości, do połączenia 
wymogów dotyczących sprawozdawczości, 
etykietowania energetycznego i 
ekoprojektu z wymogami dyrektywy w 
sprawie usług energetycznych w celu 
odciążenia państw członkowskich; ponadto 
apeluje o ocenę działań poszczególnych 
państw członkowskich i o ich 
sklasyfikowanie w celu należytego 
wykorzystania podejścia opartego na 
elastycznych celach;

4. wzywa Komisję do uwzględnienia 
krytycznej oceny krajowych planów 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii i ich wdrażania, łącznie z wiążącym 
wzorcem sprawozdawczości, do połączenia 
wymogów dotyczących sprawozdawczości, 
etykietowania energetycznego i 
ekoprojektu z wymogami dyrektywy w 
sprawie usług energetycznych w celu 
odciążenia państw członkowskich; ponadto 
apeluje o ocenę działań poszczególnych 
państw członkowskich i o ich 
sklasyfikowanie w celu należytego 
wykorzystania podejścia opartego na 
elastycznych celach; wskazuje przy tym na 
potrzebę zaproponowania mechanizmu 
kontroli celów w zakresie racjonalnego 
zużycia energii, pozwalającego na 
dokonanie oceny krajowych planów 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii;

Or.en

Poprawka 103
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia kompleksowych programów 
nadzoru rynkowego i monitorowania 
zgodności dyrektyw dotyczących 
budynków, ekoprojektu, etykietowania 
energetycznego i oznakowania opon 
określającego zużycie energii, zwłaszcza 

5. wzywa państwa członkowskie do 
stopniowego wprowadzenia
kompleksowych programów nadzoru 
rynkowego i monitorowania zgodności 
dyrektyw dotyczących budynków, 
ekoprojektu, etykietowania energetycznego 
i oznakowania opon określającego zużycie 
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dla produktów importowanych, a ponadto 
wzywa Komisję, by nadzorowała realizację 
tych programów i w razie potrzeby 
wszczynała postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego;

energii, zwłaszcza dla produktów 
importowanych, a ponadto wzywa 
Komisję, by nadzorowała realizację tych 
programów i wspierała państwa 
członkowskie w monitorowaniu rynku;

Or.de

Poprawka 104
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do
stworzenia kompleksowych programów 
nadzoru rynkowego i monitorowania 
zgodności dyrektyw dotyczących 
budynków, ekoprojektu, etykietowania 
energetycznego i oznakowania opon 
określającego zużycie energii, zwłaszcza 
dla produktów importowanych, a ponadto 
wzywa Komisję, by nadzorowała realizację 
tych programów i w razie potrzeby 
wszczynała postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego;

5. wzywa państwa członkowskie do
szybkiego i skutecznego wdrożenia
programów nadzoru rynkowego i 
monitorowania zgodności dyrektyw 
dotyczących budynków, ekoprojektu, 
etykietowania energetycznego i 
oznakowania opon określającego zużycie 
energii, zwłaszcza dla produktów 
importowanych, a ponadto wzywa 
Komisję, by nadzorowała realizację tych 
programów i w razie potrzeby wszczynała 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego;

Or.de

Poprawka 105
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia kompleksowych programów 
nadzoru rynkowego i monitorowania 
zgodności dyrektyw dotyczących 
budynków, ekoprojektu, etykietowania 

5. wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia bardziej kompleksowych i 
skoordynowanych programów nadzoru 
rynkowego i monitorowania zgodności 
dyrektyw dotyczących ekoprojektu, 



PE450.651v02-00 56/108 AM\835673PL.doc

PL

energetycznego i oznakowania opon 
określającego zużycie energii, zwłaszcza 
dla produktów importowanych, a ponadto 
wzywa Komisję, by nadzorowała realizację 
tych programów i w razie potrzeby 
wszczynała postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego;

etykietowania energetycznego i 
oznakowania opon określającego zużycie 
energii, a ponadto wzywa Komisję, by 
ułatwiła i nadzorowała realizację tych 
programów i w razie potrzeby wszczynała 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego;

Or.en

Poprawka 106
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia kompleksowych programów 
nadzoru rynkowego i monitorowania 
zgodności dyrektyw dotyczących 
budynków, ekoprojektu, etykietowania 
energetycznego i oznakowania opon 
określającego zużycie energii, zwłaszcza 
dla produktów importowanych, a ponadto 
wzywa Komisję, by nadzorowała realizację 
tych programów i w razie potrzeby 
wszczynała postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego;

5. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia zaplanowanych już programów 
nadzoru rynkowego i monitorowania 
zgodności dyrektyw dotyczących 
budynków, ekoprojektu, etykietowania 
energetycznego i oznakowania opon 
określającego zużycie energii, zwłaszcza 
dla produktów importowanych, a ponadto 
wzywa Komisję, by nadzorowała realizację 
tych programów i w razie potrzeby 
wszczynała postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego;

Or.de

Poprawka 107
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5a. sugeruje, że, uwzględniwszy wyzwania 
związane z należącym do kompetencji 
państw członkowskich nadzorem 
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rynkowym, jak również uwzględniwszy 
jego znaczenie, Komisja powinna ułatwić 
współpracę i przekazywanie informacji 
między państwami członkowskimi, w 
szczególności tworząc otwartą bazę 
danych UE, zawierającą wyniki testów i 
informacji na temat produktów 
niespełniających warunków zgodności 
wykrytych w państwach członkowskich, 
oraz podejmując działania mające na celu 
zadbanie, by niespełniające warunków 
zgodności produkty wykryte w danym 
państwie członkowskim były usuwane z 
rynków wszystkich 27 państw;

Or.en

Poprawka 108
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla potrzebę poprawy 
sprawności energetycznej budynków w 
celu przygotowania ich na upalne lata i 
mroźne zimy oraz w celu ograniczenia 
rachunków za energię;

Or.en

Poprawka 109
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. po wejściu w życie zmienionej 
dyrektywy zwraca się do Komisji, by po 
upływie kilku lat dokonała oceny wpływu, 
jakie ma na zachowania konsumentów 
obowiązkowe odwoływanie się do systemu 

6. po wejściu w życie zmienionej 
dyrektywy w sprawie etykietowania 
energetycznego zachęca Komisję, by przed 
terminem wyznaczonym w przepisach na 
2014 r. dokonała oceny wpływu, jakie ma 
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etykietowania energetycznego w 
reklamach;

na zachowania konsumentów nowy format 
etykietowania energetycznego i 
obowiązkowe odwoływanie się do systemu 
etykietowania energetycznego w 
reklamach, oraz – jeśli będzie tego 
wymagało zwiększenie ich skuteczności –
by podjęła dalsze działania;

Or.en

Poprawka 110
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. po wejściu w życie zmienionej 
dyrektywy zwraca się do Komisji, by po 
upływie kilku lat dokonała oceny wpływu, 
jakie ma na zachowania konsumentów 
obowiązkowe odwoływanie się do systemu 
etykietowania energetycznego w 
reklamach;

6. po wejściu w życie zmienionej 
dyrektywy w sprawie etykietowania 
energetycznego zachęca Komisję, by przed 
terminem wyznaczonym w dyrektywie na 
2014 r. dokonała oceny wpływu, jakie ma 
na zachowania konsumentów nowy format 
etykietowania energetycznego i 
obowiązkowe odwoływanie się do systemu 
etykietowania energetycznego w 
reklamach;

Or.en

Poprawka 111
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. po wejściu w życie zmienionej 
dyrektywy zwraca się do Komisji, by po 
upływie kilku lat dokonała oceny wpływu, 
jakie ma na zachowania konsumentów 
obowiązkowe odwoływanie się do systemu 
etykietowania energetycznego w 
reklamach;

6. po wejściu w życie zmienionej 
dyrektywy w sprawie etykietowania 
energetycznego zwraca się do Komisji, by 
przed terminem wyznaczonym w 
dyrektywie na 2014 r. dokonała oceny 
wpływu, jakie ma na konsumentów nowy 
format etykietowania energetycznego i 
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obowiązkowe odwoływanie się do systemu 
etykietowania energetycznego w 
reklamach;

Or.en

Poprawka 112
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. po wejściu w życie zmienionej dyrektywy 
zwraca się do Komisji, by po upływie kilku 
lat dokonała oceny wpływu, jakie ma na 
zachowania konsumentów obowiązkowe 
odwoływanie się do systemu etykietowania 
energetycznego w reklamach;

6. zwraca się do Komisji, by po wejściu w 
życie zmienionej dyrektywy dokonała oceny 
wpływu, jakie ma na zachowania 
konsumentów obowiązkowe odwoływanie 
się do systemu etykietowania 
energetycznego w reklamach;

Or.el

Poprawka 113
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia określonych programów i 
środków w dziedzinie szkoleń dla osób 
zatrudnionych w budownictwie (szkolenia 
dla inżynierów i architektów), aby już na 
etapie nauki poszerzyć wiedzę osób 
kształcących się w tym kierunku na temat 
energooszczędnego sposobu 
konstruowania budynków, a także wzywa 
Komisję do monitorowania i oceny 
prawidłowości wdrażania konkretnych 
środków;

Or.de
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Poprawka 114
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dokonały przeglądu 
skuteczności środków legislacyjnych 
wprowadzonych dla celów oszczędności 
energii i racjonalizacji zużycia energii, 
takich jak czas letni, oraz aby w ramach 
zmniejszania biurokracji niezwłocznie 
wycofały nieskuteczne uregulowania;

Or.de

Poprawka 115
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję do zaproponowania 
środków legislacyjnych, w miarę 
możliwości w ramach przeglądu 
dyrektywy w sprawie usług 
energetycznych, zobowiązujących państwa 
członkowskie do wprowadzenia systemu 
białych certyfikatów;

Or.en

Poprawka 116
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wyraża przekonanie, że umowy 
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długoterminowe z sektorem przemysłu 
gwarantują wysoką zgodność z wymogami 
w zakresie racjonalnego wykorzystania 
energii, a tym samym umożliwiają 2% 
poprawę w tym zakresie; 

Or.en

Poprawka 117
András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że należy skoncentrować się w 
większym stopniu na innowacjach 
systemowych, takich jak inteligentne sieci, 
inteligentne liczniki i przechowywanie 
energii, które mogą ułatwić racjonalizację 
zużycia energii;

7. uważa, że należy skoncentrować się w 
większym stopniu na innowacjach 
systemowych, takich jak inteligentne sieci, 
inteligentne liczniki i przechowywanie 
energii, które mogą ułatwić racjonalizację 
zużycia energii; zwraca uwagę na fakt, że 
inteligentne sieci energetyczne, jak 
również racjonalizacja zużycia energii 
wspierają zdecentralizowane wytwarzanie 
energii i włączenie źródeł odnawialnych 
do systemu energetycznego;

Or.hu

Poprawka 118
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że należy skoncentrować się w 
większym stopniu na innowacjach 
systemowych, takich jak inteligentne sieci, 
inteligentne liczniki i przechowywanie 
energii, które mogą ułatwić racjonalizację 
zużycia energii;

7. uważa, że należy skoncentrować się w 
większym stopniu na innowacjach 
systemowych, takich jak inteligentne sieci, 
inteligentne liczniki i przechowywanie 
energii, które mogą ułatwić racjonalizację 
zużycia energii poprzez zmniejszenie 
zatorów, obniżenie liczby odłączeń od 
sieci, łatwiejsze włączanie technologii 
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opartych na odnawialnych źródłach 
energii, mniejsze wymagania w zakresie 
tworzenia rezerw oraz większe i 
elastyczniejsze możliwości składowania;

Or.en

Poprawka 119
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że należy skoncentrować się w 
większym stopniu na innowacjach 
systemowych, takich jak inteligentne sieci, 
inteligentne liczniki i przechowywanie 
energii, które mogą ułatwić racjonalizację 
zużycia energii;

7. uważa, że należy skoncentrować się w 
większym stopniu na innowacjach 
systemowych, takich jak inteligentne sieci 
(elektryczne, lecz również grzewcze i 
chłodnicze), inteligentne liczniki i 
przechowywanie energii, które mogą 
ułatwić racjonalizację zużycia energii oraz 
zapewnić, że końcowi użytkownicy 
skorzystają na tym w należytym stopniu;

Or.en

Poprawka 120
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że należy skoncentrować się w 
większym stopniu na innowacjach 
systemowych, takich jak inteligentne sieci, 
inteligentne liczniki i przechowywanie 
energii, które mogą ułatwić racjonalizację 
zużycia energii;

7. uważa, że należy skoncentrować się w 
większym stopniu na innowacjach 
systemowych, takich jak inteligentne sieci, 
sieci grzewcze i chłodnicze, sieci gazowe 
wykorzystujące biogaz, inteligentne 
liczniki i przechowywanie energii w 
połączeniu z rozproszonym wytwarzaniem, 
które mogą ułatwić racjonalizację zużycia 
energii;

Or.en
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Poprawka 121
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że należy skoncentrować się w 
większym stopniu na innowacjach 
systemowych, takich jak inteligentne sieci, 
inteligentne liczniki i przechowywanie 
energii, które mogą ułatwić racjonalizację 
zużycia energii;

7. uważa, że należy skoncentrować się w 
większym stopniu na innowacjach 
systemowych, takich jak inteligentne sieci, 
sieci gazowe wykorzystujące biogaz, 
inteligentne liczniki i przechowywanie 
energii, które mogą ułatwić racjonalizację 
zużycia energii;

Or.en

Poprawka 122

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zauważa, że „negawaty” to największe 
i najtańsze dostępne nam źródło nowe 
dostaw energii; zwraca się do państw 
członkowskich, regulatorów oraz 
inwestorów publicznych i prywatnych, by 
zawsze uwzględniali i oceniali możliwość 
obniżenia zużycia energii, zanim 
zainwestują w nową infrastrukturę 
energetyczną; uważa, że należy zezwalać 
na tworzenie nowej infrastruktury 
energetycznej tylko wtedy, gdy można 
wykazać, że nie jest możliwe dostarczenie 
takiej samej ilości usług energetycznych 
tej samej jakości w drodze inwestycji w 
odpowiednie działania racjonalizujące 
zużycie energii;
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Or.en

Poprawka 123
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wskazuje, że przesył i dystrybucja w 
znacznej mierze przyczynia się do strat 
energii, oraz podkreśla rolę, jaką w 
zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw i 
zmniejszeniu strat mogłaby odegrać 
mikrokogeneracja oraz zdecentralizowane 
i zdywersyfikowane wytwarzanie energii; 
uważa, iż należy stworzyć zachęty 
ukierunkowane na poprawę 
infrastruktury w celu zmniejszenia strat w 
przesyle i dystrybucji;

Or.en

Poprawka 124
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zauważa, że „negawaty” to największe 
i najtańsze dostępne nam nowe źródło 
dostaw energii i że należy to uwzględnić w 
strategii na rzecz infrastruktury 
energetycznej: należy priorytetowo 
traktować inwestycje w działania mające 
na celu ograniczenie zużycia energii 
względem wydatków na dodatkowy 
potencjał wytwórczy; 

Or.en
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Poprawka 125
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję do uruchomienia prac 
nad dalszym wzrostem efektywności 
konwersji ciepła w elektrowniach 
parowych i gazowych poprzez wzrost 
parametrów użytkowych turbin, tj. 
temperatury i ciśnienia oraz poprzez 
stosowną rekuperację ciepła odpadowego, 
w tym CHP;

Or.pl

Poprawka 126
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję do podjęcia środków 
ułatwiających unowocześnienie i 
modernizację elektrowni, co może 
przyczynić się do znacznego 
zracjonalizowania zużycia energii w 
istniejących zakładach;

Or.de

Poprawka 127
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7b. apeluje do Komisji o wprowadzenie 
sprawozdań dotyczących zrównoważonej 
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działalności elektrowni, zawierających 
informacje na temat racjonalnego 
wykorzystania energii;

Or.de

Poprawka 128
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP) 
oraz systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych domaga się przeglądu 
dyrektywy CHP, tak aby zachęcić państwa 
członkowskie do stworzenia stabilnych i 
korzystnych ram regulacyjnych poprzez 
rozważenie możliwości przyznania 
zakładom CHP priorytetowego dostępu do 
sieci energii elektrycznej, propagowanie 
stosowania CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 
kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych;

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP) 
oraz systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych domaga się przeglądu 
dyrektywy CHP, tak aby zachęcić państwa 
członkowskie do stworzenia stabilnych i 
korzystnych ram regulacyjnych poprzez 
rozważenie możliwości przyznania 
zakładom CHP priorytetowego dostępu do 
sieci energii elektrycznej, wykorzystywanie 
ciepła przemysłowego, propagowanie 
stosowania CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP;

Or.de

Poprawka 129
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP) 
oraz systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych domaga się przeglądu 
dyrektywy CHP, tak aby zachęcić państwa 

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP) 
oraz systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych domaga się przeglądu 
dyrektywy CHP, tak aby zachęcić państwa 
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członkowskie do stworzenia stabilnych i 
korzystnych ram regulacyjnych poprzez 
rozważenie możliwości przyznania 
zakładom CHP priorytetowego dostępu do 
sieci energii elektrycznej, propagowanie 
stosowania CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 
kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych;

członkowskie do stworzenia stabilnych i 
korzystnych ram regulacyjnych poprzez 
rozważenie możliwości przyznania 
zakładom CHP priorytetowego dostępu do 
sieci energii elektrycznej, propagowanie 
stosowania CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP;

Or.de

Poprawka 130
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP) 
oraz systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych domaga się przeglądu 
dyrektywy CHP, tak aby zachęcić państwa 
członkowskie do stworzenia stabilnych i 
korzystnych ram regulacyjnych poprzez 
rozważenie możliwości przyznania 
zakładom CHP priorytetowego dostępu do 
sieci energii elektrycznej, propagowanie 
stosowania CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 
kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych;

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP) 
oraz systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych domaga się przeglądu 
dyrektywy CHP, tak aby zachęcić państwa 
członkowskie do stworzenia stabilnych i 
korzystnych ram regulacyjnych poprzez 
rozważenie możliwości przyznania 
zakładom CHP priorytetowego dostępu do 
sieci energii elektrycznej, propagowanie 
stosowania CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 
jednego z kryteriów wyboru dla projektów 
rozwoju obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych, jeżeli istnieje odpowiednie 
zapotrzebowanie na energię cieplną; w 
celu stworzenia stabilnych uregulowań 
prawnych należy ocenić dodatkowe 
korzyści i dodatkowe koszty związane z 
propagowaniem CHP w kontekście 
handlu emisjami, który stanowi główny 
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instrument w sektorze energii 
elektrycznej;

Or.de

Poprawka 131

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP) 
oraz systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych domaga się przeglądu 
dyrektywy CHP, tak aby zachęcić państwa 
członkowskie do stworzenia stabilnych i 
korzystnych ram regulacyjnych poprzez 
rozważenie możliwości przyznania 
zakładom CHP priorytetowego dostępu do 
sieci energii elektrycznej, propagowanie 
stosowania CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 
kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych;

8. w celu wspierania wysokowydajnej 
kogeneracji (CHP) oraz systemów 
ciepłowniczych i chłodniczych,
kluczowych rozwiązań pozwalających na 
przejście w UE do gospodarki w pełni 
racjonalnej pod względem zużycia energii, 
opartej na źródłach odnawialnych,
domaga się przeglądu dyrektywy CHP, tak 
aby zachęcić państwa członkowskie do 
stworzenia stabilnych i korzystnych ram 
regulacyjnych poprzez wprowadzenie 
zintegrowanego planowania 
zapotrzebowania na energię elektryczną i 
cieplną, poprzez poprawę priorytetowego 
dostępu zakładów CHP, zwłaszcza 
korzystających ze źródeł odnawialnych, do 
sieci energii elektrycznej, propagowanie 
stosowania CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 
kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych; wzywa, by przegląd 
dyrektywy obejmował konkretny 
harmonogram i cele w zakresie rozwoju 
kogeneracji na szczeblu UE lub na 
szczeblu krajowym;

Or.en
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Poprawka 132
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP) 
oraz systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych domaga się przeglądu 
dyrektywy CHP, tak aby zachęcić państwa 
członkowskie do stworzenia stabilnych i 
korzystnych ram regulacyjnych poprzez 
rozważenie możliwości przyznania
zakładom CHP priorytetowego dostępu do 
sieci energii elektrycznej, propagowanie
stosowania CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 
kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych;

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP) 
domaga się przeglądu dyrektywy CHP, tak 
aby zachęcić państwa członkowskie do 
stworzenia stabilnych i korzystnych ram 
regulacyjnych poprzez przyznanie 
zakładom CHP priorytetowego dostępu do 
sieci energii elektrycznej, wspieranie i 
zrównoważone finansowanie CHP;

Or.en

Poprawka 133
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP) 
oraz systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych domaga się przeglądu 
dyrektywy CHP, tak aby zachęcić państwa 
członkowskie do stworzenia stabilnych i 
korzystnych ram regulacyjnych poprzez 
rozważenie możliwości przyznania 
zakładom CHP priorytetowego dostępu do 
sieci energii elektrycznej, propagowanie 
stosowania CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 

8. wyraża przekonanie, że należy bardziej 
skoncentrować się na ogólnej 
racjonalizacji zużycia w systemach 
energetycznych, zwłaszcza w celu 
zapobiegania stratom ciepła; w związku z 
tym w celu wspierania wysokowydajnej 
kogeneracji (CHP), mikrokogeneracji, 
wykorzystania energii cieplnej odzyskanej 
w przemyśle oraz systemów 
ciepłowniczych i chłodniczych domaga się 
przeglądu dyrektywy CHP, tak aby 



PE450.651v02-00 70/108 AM\835673PL.doc

PL

zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 
kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych;

zachęcić państwa członkowskie do 
stworzenia stabilnych i korzystnych ram 
regulacyjnych poprzez rozważenie 
możliwości przyznania zakładom CHP 
priorytetowego dostępu do sieci energii 
elektrycznej, propagowanie stosowania 
wysokowydajnej CHP oraz 
mikrokogeneracji i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 
kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych;

Or.en

Poprawka 134
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP) 
oraz systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych domaga się przeglądu 
dyrektywy CHP, tak aby zachęcić państwa 
członkowskie do stworzenia stabilnych i 
korzystnych ram regulacyjnych poprzez 
rozważenie możliwości przyznania 
zakładom CHP priorytetowego dostępu do 
sieci energii elektrycznej, propagowanie 
stosowania CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 
kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych;

8. wyraża przekonanie, że należy bardziej 
skoncentrować się na ogólnej 
racjonalizacji zużycia w systemach 
energetycznych, zwłaszcza w celu 
zapobiegania stratom ciepła; w związku z 
tym w celu wspierania wysokowydajnej 
kogeneracji (CHP), wykorzystania energii 
cieplnej odzyskanej w przemyśle oraz 
systemów ciepłowniczych i chłodniczych 
domaga się przeglądu dyrektywy CHP, tak 
aby zachęcić państwa członkowskie do 
stworzenia stabilnych i korzystnych ram 
regulacyjnych propagowanie stosowania 
wysokowydajnej CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 
kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
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strukturalnych;

Or.en

Poprawka 135
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP) 
oraz systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych domaga się przeglądu 
dyrektywy CHP, tak aby zachęcić państwa 
członkowskie do stworzenia stabilnych i 
korzystnych ram regulacyjnych poprzez 
rozważenie możliwości przyznania 
zakładom CHP priorytetowego dostępu do 
sieci energii elektrycznej, propagowanie 
stosowania CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 
kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych;

8. wyraża przekonanie, że należy bardziej 
skoncentrować się na ogólnej 
racjonalizacji zużycia w systemach 
energetycznych, zwłaszcza w celu 
zapobiegania stratom ciepła; w związku z 
tym w celu wspierania wysokowydajnej 
kogeneracji (CHP), wykorzystania energii 
cieplnej odzyskanej w przemyśle oraz 
systemów ciepłowniczych i chłodniczych 
domaga się przeglądu dyrektywy CHP, tak 
aby zachęcić państwa członkowskie do 
stworzenia stabilnych i korzystnych ram 
regulacyjnych propagowanie stosowania 
wysokowydajnej CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 
kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych;

Or.en

Poprawka 136
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP) 
oraz systemów ciepłowniczych i 

8. w celu wspierania wszystkich rodzajów
kogeneracji (CHP) oraz systemów 
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chłodniczych domaga się przeglądu 
dyrektywy CHP, tak aby zachęcić państwa 
członkowskie do stworzenia stabilnych i 
korzystnych ram regulacyjnych poprzez 
rozważenie możliwości przyznania 
zakładom CHP priorytetowego dostępu do 
sieci energii elektrycznej, propagowanie 
stosowania CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako
kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych;

ciepłowniczych i chłodniczych tam, gdzie 
zapotrzebowanie na energię cieplną jest 
wystarczające i gdzie nie można 
zaproponować systemów o niższej emisji 
CO2, domaga się przeglądu dyrektywy 
CHP, tak aby zachęcić państwa 
członkowskie do stworzenia stabilnych i 
korzystnych ram regulacyjnych, np.
poprzez rozważenie możliwości przyznania 
zakładom CHP priorytetowego dostępu do 
sieci energii elektrycznej, propagowanie 
stosowania wszystkich typów CHP lub
systemów ciepłowniczych w budynkach, a 
także zapewnienie stałego finansowania 
CHP, np. dzięki wprowadzeniu CHP jako
jednego z kryteriów wyboru dla projektów 
rozwoju obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych zależnie od specyfiki 
lokalnej;

Or.en

Poprawka 137
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP) 
oraz systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych domaga się przeglądu 
dyrektywy CHP, tak aby zachęcić państwa 
członkowskie do stworzenia stabilnych i 
korzystnych ram regulacyjnych poprzez 
rozważenie możliwości przyznania 
zakładom CHP priorytetowego dostępu do 
sieci energii elektrycznej, propagowanie 
stosowania CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 
kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 

8. w celu wspierania wysokowydajnej
kogeneracji (CHP) oraz systemów 
ciepłowniczych i chłodniczych domaga się 
przeglądu dyrektywy CHP, tak aby 
zachęcić państwa członkowskie do 
stworzenia stabilnych i korzystnych ram 
regulacyjnych poprzez rozważenie 
możliwości przyznania zakładom CHP 
priorytetowego dostępu do sieci energii 
elektrycznej, propagowanie stosowania 
CHP i systemów ciepłowniczych w 
budynkach, poprzez zapewnienie stałego 
finansowania CHP, np. dzięki 
wprowadzeniu CHP jako kryterium 
wyboru dla projektów rozwoju obszarów 
miejskich i wiejskich finansowanych w 
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strukturalnych; ramach funduszy strukturalnych oraz 
poprzez przyjęcie kompleksowego 
zintegrowanego podejścia do dostarczania 
energii cieplnej na potrzeby przemysłu, 
handlu i gospodarstw domowych;

Or.en

Poprawka 138
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP) 
oraz systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych domaga się przeglądu 
dyrektywy CHP, tak aby zachęcić państwa 
członkowskie do stworzenia stabilnych i 
korzystnych ram regulacyjnych poprzez 
rozważenie możliwości przyznania 
zakładom CHP priorytetowego dostępu do 
sieci energii elektrycznej, propagowanie 
stosowania CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 
kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych;

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP), 
mikrokogeneracji oraz systemów 
ciepłowniczych i chłodniczych domaga się 
przeglądu dyrektywy CHP, tak aby 
zachęcić państwa członkowskie do 
stworzenia stabilnych i korzystnych ram 
regulacyjnych poprzez rozważenie 
możliwości przyznania zakładom CHP 
priorytetowego dostępu do sieci energii 
elektrycznej, propagowanie stosowania 
CHP, mikrokogeneracji i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 
kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych i przez skłanianie państw 
członkowskich do wprowadzania zachęt 
finansowych;

Or.en

Poprawka 139
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 8 
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Projekt rezolucji Poprawka

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP) 
oraz systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych domaga się przeglądu 
dyrektywy CHP, tak aby zachęcić państwa 
członkowskie do stworzenia stabilnych i 
korzystnych ram regulacyjnych poprzez 
rozważenie możliwości przyznania 
zakładom CHP priorytetowego dostępu do 
sieci energii elektrycznej, propagowanie 
stosowania CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 
kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych;

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP), 
mikrokogeneracji oraz systemów 
ciepłowniczych i chłodniczych domaga się 
przeglądu dyrektywy CHP, tak aby 
zachęcić państwa członkowskie do 
stworzenia stabilnych i korzystnych ram 
regulacyjnych poprzez rozważenie 
możliwości przyznania zakładom CHP 
priorytetowego dostępu do sieci energii 
elektrycznej, propagowanie stosowania 
CHP, mikrokogeneracji i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 
kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych lub poprzez nakłanianie 
państw członkowskich do wprowadzania 
zachęt;

Or.fr

Poprawka 140
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. w celu wspierania kogeneracji (CHP)
oraz systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych domaga się przeglądu 
dyrektywy CHP, tak aby zachęcić państwa 
członkowskie do stworzenia stabilnych i 
korzystnych ram regulacyjnych poprzez 
rozważenie możliwości przyznania 
zakładom CHP priorytetowego dostępu do 
sieci energii elektrycznej, propagowanie 
stosowania CHP i systemów 
ciepłowniczych w budynkach, a także 
zapewnienie stałego finansowania CHP, 
np. dzięki wprowadzeniu CHP jako 

8. w celu wspierania kogeneracji oraz 
budowy dużych elektrociepłowni o 
znacznej efektywności brutto domaga się 
przeglądu dyrektywy CHP, tak aby 
zachęcić państwa członkowskie do 
stworzenia stabilnych i korzystnych ram 
regulacyjnych dotyczących przyznania tym
zakładom priorytetowego dostępu do sieci 
przesyłowej; za celowe uznaje
propagowanie stosowania CHP i systemów 
ciepłowniczych zaopatrzonych w 
efektywne wymienniki ciepła w
budynkach, a także zapewnienie stałego 
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kryterium wyboru dla projektów rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych;

finansowania dzięki wprowadzeniu CHP 
jako kryterium wyboru dla projektów 
rozwoju obszarów miejskich i wiejskich 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych;

Or.pl

Poprawka 141
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa też państwa członkowskie, by 
propagowały wykorzystywanie CHP raczej 
poprzez wprowadzanie i modernizowanie 
systemów ciepłowniczych niż poprzez 
wspieranie samego pozyskiwania energii z 
CHP;

skreślony

Or.pl

Poprawka 142
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa też państwa członkowskie, by 
propagowały wykorzystywanie CHP raczej 
poprzez wprowadzanie i modernizowanie 
systemów ciepłowniczych niż poprzez 
wspieranie samego pozyskiwania energii z 
CHP;

skreślony

Or.en
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Poprawka 143
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa też państwa członkowskie, by 
propagowały wykorzystywanie CHP raczej 
poprzez wprowadzanie i modernizowanie 
systemów ciepłowniczych niż poprzez 
wspieranie samego pozyskiwania energii z 
CHP;

9. wzywa państwa członkowskie, by nie 
tylko wspierały wysokowydajną 
kogenerację przemysłową, lecz również
propagowały wykorzystywanie CHP raczej 
poprzez wprowadzanie i modernizowanie 
systemów ciepłowniczych, w tym przejście 
od paliw kopalnych na biomasę, i 
wspierały większe wykorzystanie energii 
cieplnej odzyskiwanej w przemyśle; 
zauważa, że poprawa w zakresie 
racjonalnego wykorzystania energii w 
gospodarstwach domowych doprowadzi do 
ograniczenia zapotrzebowania na ciepło, 
co należy uwzględnić, oceniając 
wydajność systemów ciepłowniczych;

Or.en

Poprawka 144
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa też państwa członkowskie, by 
propagowały wykorzystywanie CHP raczej
poprzez wprowadzanie i modernizowanie 
systemów ciepłowniczych niż poprzez 
wspieranie samego pozyskiwania energii z 
CHP;

9. wzywa państwa członkowskie, które 
dysponują infrastrukturą grzewczą, by 
propagowały wykorzystywanie 
wysokowydajnych CHP zarówno poprzez
rozbudowę i modernizowanie systemów 
ciepłowniczych, a nie tylko poprzez 
wspieranie samego pozyskiwania energii z 
CHP;

Or.de
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Poprawka 145
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa też państwa członkowskie, by 
propagowały wykorzystywanie CHP raczej 
poprzez wprowadzanie i modernizowanie 
systemów ciepłowniczych niż poprzez 
wspieranie samego pozyskiwania energii z 
CHP;

9. wzywa też państwa członkowskie, by 
wspierały wprowadzanie i modernizowanie 
systemów ciepłowniczych i chłodzących 
opartych o wysokowydajną CHP w drodze 
odpowiedniego finansowania i przepisów 
regulacyjnych;

Or.en

Poprawka 146
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa też państwa członkowskie, by 
propagowały wykorzystywanie CHP raczej 
poprzez wprowadzanie i modernizowanie 
systemów ciepłowniczych niż poprzez 
wspieranie samego pozyskiwania energii z 
CHP;

9. wzywa też państwa członkowskie, by 
propagowały wykorzystywanie CHP raczej 
poprzez wprowadzanie i modernizowanie 
systemów ciepłowniczych;

Or.fr

Poprawka 147

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla znaczenie aspektu dostaw w 
racjonalnym wykorzystaniu energii i 
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wzywa Komisję, by zaproponowała 
rozwiązania pozwalające spożytkować 
niewykorzystywany potencjał oszczędności 
energii np. przez zadbanie o to, by we 
wszystkich zakładach energetycznych i 
pozostałych zakładach przemysłowych 
stosowano najlepsze dostępne 
technologie;

Or.en

Poprawka 148
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji prowadzone nad inteligentnymi 
sieciami i wzywa ją do wspierania rozwoju 
takich sieci poprzez ustanowienie 
wspólnych norm i zapewnienie stabilnego 
w perspektywie długoterminowej i 
zharmonizowanego otoczenia 
regulacyjnego w całej UE;

10. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji prowadzone nad inteligentnymi 
sieciami i inteligentnymi licznikami; 
uważa, że istotne znaczenie ma 
zagwarantowanie długofalowych, 
stabilnych i zharmonizowanych przepisów 
dotyczących inteligentnych sieci i 
liczników; wzywa Komisję do wspierania 
rozwoju takich sieci i liczników oraz do 
zachęcania do rozwoju w tym zakresie 
poprzez ustanowienie wspólnych norm, 
które powinny uwzględniać wymogi w 
zakresie prywatności, danych i 
częstotliwości;

Or.en

Poprawka 149
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji prowadzone nad inteligentnymi 

10. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji prowadzone nad inteligentnymi 
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sieciami i wzywa ją do wspierania rozwoju 
takich sieci poprzez ustanowienie 
wspólnych norm i zapewnienie stabilnego 
w perspektywie długoterminowej i 
zharmonizowanego otoczenia 
regulacyjnego w całej UE;

sieciami i wzywa ją do wspierania rozwoju 
takich sieci poprzez ustanowienie 
wspólnych norm i zapewnienie stabilnego 
w perspektywie długoterminowej i 
zharmonizowanego otoczenia 
regulacyjnego w całej UE; zaleca, by 
działający w ramach Komisji Europejskiej 
zespół zadaniowy ds. inteligentnych sieci 
uwzględnił opinie wszystkich 
zainteresowanych stron; zwraca się do 
Komisji z prośbą o regularne 
informowanie Parlamentu o stanie 
zaawansowania prac;

Or.en

Poprawka 150
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji na rzecz jednolitej sieci 
energetycznej i w związku z tym wzywa 
Komisję do przedłożenia konkretnych 
propozycji w celu uproszczenia i 
przyspieszenia procesu wydawania 
zezwoleń na priorytetowe inwestycje 
infrastrukturalne;

Or.de

Poprawka 151
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do wprowadzenia 
norm opartych na wykorzystaniu wielu 
paliw dla systemów grzewczych i 
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chłodzących oraz dla wysokowydajnej 
kogeneracji w odniesieniu do bezpłatnego 
przyznawania przydziałów na emisje; 

Or.en

Poprawka 152
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uważa, że straty energii elektrycznej 
w generatorach i przetwornicach prądu 
oraz na skutek nadmiernego oporu Ohma 
przy jej przesyle można istotnie 
zmniejszyć;

Or.pl

Poprawka 153
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że systemy grzewcze i 
chłodzące mogą stać się pomostem do 
niskoemisyjnej przyszłości; podkreśla, że 
systemy te muszą mieć otwarte na 
konkurencję;

Or.en

Poprawka 154
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do łączenia prac nad 
inteligentnymi sieciami i licznikami z 
zachętami cenowymi (zróżnicowane ceny), 
tak by zachęcić do ograniczania zużycia 
energii elektrycznej;

Or.en

Poprawka 155
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do łączenia prac nad 
inteligentnymi sieciami i licznikami z 
zachętami cenowymi (zróżnicowane ceny), 
tak by zachęcić do ograniczania zużycia 
energii elektrycznej;

Or.en

Poprawka 156
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10b. proponuje, by racjonalne 
wykorzystanie energii oraz oszczędność 
energii stały się centralnym elementem 
mandatu europejskich regulatorów 
energetyki, gdyż organy regulacyjne 
odpowiadają za zatwierdzanie inwestycji w 
sieci energii elektrycznej; wzywa w 
szczególności regulatorów, by upoważniali 
dostawców energii elektrycznej do 
wprowadzania cenników zakładających 
przedziały taryfowe, w których ceny rosną 
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wraz ze wzrostem zużycia; 

Or.en

Poprawka 157
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10b. apeluje do Komisji o zacieśnienie 
współpracy między UE i operatorami sieci 
energetycznych (zwiększenie roli 
ENTSO), by usprawnić ponadgraniczne 
połączenia sieciowe i zwiększyć ich 
wydajności;

Or.de

Poprawka 158

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) (po tytule 3) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję, by do czerwca 
2011 r. rozpoczęła realizację europejskiej 
inicjatywy budowlanej na rzecz 
wspierania i utworzenia do 2040 r. 
warunków umożliwiających powstawanie 
budynków o zerowym zużyciu energii; 
inicjatywa ta stanowiłaby ramy 
pozwalające na koordynację wszystkich 
strategii politycznych, działań i 
finansowania w sektorze budowlanym;

Or.en
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Poprawka 159
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla potrzebę wspierania 
inicjatyw, które koncentrują się na 
poziomie lokalnym i regionalnym, takich 
jak Porozumienie Burmistrzów i 
inicjatywa „Inteligentne miasta”, i które 
mają na celu zmniejszenie zużycia energii 
i emisji gazów cieplarnianych;

11. wspiera wielopoziomowe, 
zdecentralizowane podejście do polityki 
energetycznej i racjonalnego 
wykorzystania energii, łącznie z
Porozumieniem Burmistrzów i inicjatywą 
„Inteligentne Miasta”; podkreśla znaczenie 
oddolnego podejścia UE do polityki 
energetycznej dla miast i regionów, które 
dąży do promowania czystych, wydajnych 
energetycznie inwestycji; kładzie nacisk 
na fakt, że dostosowanie przyszłej polityki 
spójności do strategii Europa 2020 może 
doprowadzić do stworzenia kluczowego 
mechanizmu realizacji, który pociągnie za 
sobą inteligentny i zrównoważony wzrost 
w państwach członkowskich i regionach;

Or.en

Poprawka 160
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla potrzebę wspierania 
inicjatyw, które koncentrują się na 
poziomie lokalnym i regionalnym, takich 
jak Porozumienie Burmistrzów i inicjatywa 
„Inteligentne miasta”, i które mają na celu 
zmniejszenie zużycia energii i emisji 
gazów cieplarnianych;

11. podkreśla znaczenie oddolnej polityki 
energetycznej UE; podkreśla ponadto
potrzebę wspierania inicjatyw, które 
koncentrują się na poziomie lokalnym i 
regionalnym, takich jak Porozumienie 
Burmistrzów i inicjatywa „Inteligentne 
miasta”, i które mają na celu zmniejszenie 
zużycia energii i emisji gazów 
cieplarnianych; podkreśla, że 
dostosowanie przyszłej polityki spójności i 
strategii Europa 2020 może doprowadzić 
do stworzenia kluczowego mechanizmu 
realizacji, który pociągnie za sobą 



PE450.651v02-00 84/108 AM\835673PL.doc

PL

inteligentny i zrównoważony wzrost w 
państwach członkowskich i regionach;

Or.en

Poprawka 161
Gaston Franco, Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla potrzebę wspierania 
inicjatyw, które koncentrują się na 
poziomie lokalnym i regionalnym, takich 
jak Porozumienie Burmistrzów i inicjatywa 
„Inteligentne miasta”, i które mają na celu 
zmniejszenie zużycia energii i emisji 
gazów cieplarnianych;

11. podkreśla decydującą rolę 
racjonalnego wykorzystania energii w 
rozwoju obszarów miejskich i wiejskich;
podkreśla potrzebę wspierania inicjatyw, 
które koncentrują się na poziomie 
lokalnym i regionalnym, takich jak 
Porozumienie Burmistrzów i inicjatywa 
„Inteligentne miasta”, i które mają na celu 
zmniejszenie zużycia energii i emisji 
gazów cieplarnianych oraz korzystanie z 
najwydajniejszych sposobów wytwarzania 
i wykorzystania energii, takich jak 
odnawialne źródła energii, systemy 
grzewcze i CHP;

Or.en

Poprawka 162
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla potrzebę wspierania 
inicjatyw, które koncentrują się na 
poziomie lokalnym i regionalnym, takich 
jak Porozumienie Burmistrzów i inicjatywa 
„Inteligentne miasta”, i które mają na celu 
zmniejszenie zużycia energii i emisji 
gazów cieplarnianych;

11. podkreśla decydującą rolę 
racjonalnego wykorzystania energii w 
rozwoju obszarów miejskich i wiejskich;
podkreśla potrzebę wspierania inicjatyw, 
które koncentrują się na poziomie 
lokalnym i regionalnym, takich jak 
Porozumienie Burmistrzów i inicjatywa 
„Inteligentne miasta”, i które mają na celu 
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zmniejszenie zużycia energii i emisji 
gazów cieplarnianych;

Or.en

Poprawka 163
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla potrzebę wspierania 
inicjatyw, które koncentrują się na 
poziomie lokalnym i regionalnym, takich 
jak Porozumienie Burmistrzów i inicjatywa 
„Inteligentne miasta”, i które mają na celu 
zmniejszenie zużycia energii i emisji 
gazów cieplarnianych;

11. przypomina, że efektywność 
energetyczna może odgrywać decydującą 
rolę w rozwoju obszarów miejskich i 
wiejskich; podkreśla potrzebę wspierania 
inicjatyw, które koncentrują się na 
poziomie lokalnym i regionalnym, takich 
jak Porozumienie Burmistrzów i inicjatywa 
„Inteligentne miasta”, i które mają na celu 
zmniejszenie zużycia energii i emisji 
gazów cieplarnianych;

Or.fr

Poprawka 164
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla potrzebę wspierania 
inicjatyw, które koncentrują się na 
poziomie lokalnym i regionalnym, takich 
jak Porozumienie Burmistrzów i inicjatywa 
„Inteligentne miasta”, i które mają na celu 
zmniejszenie zużycia energii i emisji 
gazów cieplarnianych;

11. podkreśla potrzebę wspierania 
inicjatyw, które koncentrują się na 
poziomie lokalnym i regionalnym, takich 
jak Porozumienie Burmistrzów i inicjatywa 
„Inteligentne miasta”, i które poprawiają 
racjonalne zużycie energii i pozwalają 
ograniczyć emisję gazów cieplarnianych;

Or.en
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Poprawka 165
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla potrzebę wspierania 
inicjatyw, które koncentrują się na 
poziomie lokalnym i regionalnym, takich 
jak Porozumienie Burmistrzów i inicjatywa 
„Inteligentne miasta”, i które mają na celu 
zmniejszenie zużycia energii i emisji 
gazów cieplarnianych;

11. podkreśla potrzebę intensywniejszego 
wspierania inicjatyw, które koncentrują się 
na poziomie lokalnym i regionalnym, 
takich jak Porozumienie Burmistrzów i 
inicjatywa „Inteligentne miasta”, i które 
mają na celu zmniejszenie zużycia energii i 
emisji gazów cieplarnianych;

Or.en

Poprawka 166
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uważa, że działania na rzecz 
racjonalnego wykorzystania energii, obok 
zużycia w przemyśle, w budownictwie i w 
gospodarstwach domowych, powinny 
koncentrować się na całym łańcuchu 
dostaw i zapotrzebowania na energię, w 
tym na przetwarzaniu, przesyle, 
dystrybucji i dostawie; wyraża 
przekonanie, że przedsiębiorstwa 
świadczące usługi energetyczne pod 
wieloma względami mogą najskuteczniej 
pomóc gospodarstwom domowym i MŚP 
zracjonalizować zużycie energii oraz że 
wydajność energetyczna i inteligentne 
sieci przynoszą konsumentom rzeczywistą 
i widoczną przewagę konkurencyjną;

Or.en
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Poprawka 167
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zauważa, że na szczeblu lokalnym i 
regionalnym istnieją różne przeszkody we 
wdrażaniu projektów racjonalizujących 
zużycie energii, w szczególności w 
sektorze mieszkalnictwa, co wynika z 
kosztów finansowych i długich okresów 
zwrotu inwestycji, odrębnych zachęt dla 
lokatorów i dla właścicieli lub złożonych 
negocjacji w budynkach wielorodzinnych; 
wzywa do znajdowania innowacyjnych 
rozwiązań w celu usuwania tych 
przeszkód, np. plany modernizacji 
dzielnic, zachęty finansowe i pomoc 
techniczna;

Or.en

Poprawka 168
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla potencjał w zakresie 
zachęcania do stosowania najlepszych 
praktyk racjonalnego zużycia energii oraz 
w zakresie ich wdrażania przez podmioty 
miejskie i regionalne;

Or.en

Poprawka 169
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 12 
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Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do oceny potencjału 
budynków publicznych pod względem 
racjonalizacji zużycia energii i proponuje 
wprowadzenie w państwach 
członkowskich obowiązkowego celu 
zmniejszenia zużycia energii przez tego 
typu budynki;

skreślony

Or.de

Poprawka 170
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do oceny potencjału 
budynków publicznych pod względem 
racjonalizacji zużycia energii i proponuje 
wprowadzenie w państwach 
członkowskich obowiązkowego celu 
zmniejszenia zużycia energii przez tego 
typu budynki;

12. biorąc pod uwagę, że istniejące 
budynki stanowią większość 
nieruchomości w Europie, a wciąż nie 
istnieją odpowiednie środki pozwalające 
na obniżenie zużycia energii w tych 
budynkach, wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zaproponowania i 
wdrożenia opłacalnych, praktycznych, i 
rozsądnych krajowych programów 
wspierania gruntownej modernizacji, 
dzięki którym zapotrzebowanie na energię 
zmniejszy się o 50%-90% w stosunku do 
zapotrzebowania przed modernizacją 
(zależnie od stanu budynku); cel ten 
można szybko osiągnąć w ramach 
nadchodzącego przeglądu dyrektywy w 
sprawie usług energetycznych oraz 
krajowych planów działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii na 2011 r.;

Or.en

Poprawka 171
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Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do oceny potencjału 
budynków publicznych pod względem 
racjonalizacji zużycia energii i proponuje 
wprowadzenie w państwach 
członkowskich obowiązkowego celu 
zmniejszenia zużycia energii przez tego 
typu budynki;

12. wzywa Komisję do oceny potencjału 
istniejących budynków pod względem 
racjonalizacji zużycia energii i proponuje 
wprowadzenie w państwach 
członkowskich obowiązkowych 
wytycznych i celów na rok 2020, 2030 i 
2040, by zmniejszyć zużycie energii przez 
tego typu budynki; w tym kontekście 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia programów 
wspierających modernizację 
ukierunkowaną na racjonalne zużycie 
energii, by uzyskać w tych budynkach 
wyniki porównywalne z domami 
pasywnymi; wzywa do rozpoczęcia 
realizacji tych programów od budynków 
zużywających najwięcej energii, by 
uzyskano w nich wspomniany poziom do 
2020 r.; wzywa Komisję do jasnego 
pokazania inwestorom, że należy 
przeprowadzić odpowiednią gruntowną 
modernizację wszystkich budynków 
najpóźniej do 2040 r.;

Or.en

Poprawka 172
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do oceny potencjału 
budynków publicznych pod względem 
racjonalizacji zużycia energii i proponuje 
wprowadzenie w państwach 
członkowskich obowiązkowego celu 

12. wzywa Komisję do oceny potencjału 
budynków publicznych pod względem 
racjonalizacji zużycia energii i proponuje 
wprowadzenie w państwach 
członkowskich celu zmniejszenia zużycia 
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zmniejszenia zużycia energii przez tego 
typu budynki;

energii przez tego typu budynki; należy 
przy tym uwzględnić zasadę opłacalności 
przewidzianą w zmienionej dyrektywie w 
sprawie efektywności energetycznej 
budynków oraz finansowe skutki dla 
MŚP, np. w handlu detalicznym lub w 
gastronomii;

Or.de

Poprawka 173
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do oceny potencjału 
budynków publicznych pod względem 
racjonalizacji zużycia energii i proponuje 
wprowadzenie w państwach 
członkowskich obowiązkowego celu 
zmniejszenia zużycia energii przez tego 
typu budynki;

12. wzywa Komisję do oceny potencjału 
budynków publicznych pod względem 
racjonalizacji zużycia energii i proponuje 
wprowadzenie w państwach 
członkowskich celu zmniejszenia zużycia 
energii przez tego typu budynki, przy 
założeniu, że nie nałoży to nadmiernych 
obciążeń na gminy miejskie, które będą 
musiały sfinansować działania 
modernizacyjne;

Or.en

Poprawka 174
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do oceny potencjału 
budynków publicznych pod względem 
racjonalizacji zużycia energii i proponuje 
wprowadzenie w państwach 
członkowskich obowiązkowego celu
zmniejszenia zużycia energii przez tego 
typu budynki;

12. wzywa Komisję do oceny potencjału 
istniejących budynków pod względem 
racjonalizacji zużycia energii i proponuje, 
by w zmienionej dyrektywie w sprawie 
usług energetycznych oraz w krajowych 
planach działania na rzecz racjonalizacji 
zużycia energii na 2011 r. wprowadzono w 
państwach członkowskich obowiązkowe 
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cele zmniejszenia zużycia energii przez 
tego typu budynki;

Or.en

Poprawka 175
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do oceny potencjału 
budynków publicznych pod względem 
racjonalizacji zużycia energii i proponuje 
wprowadzenie w państwach 
członkowskich obowiązkowego celu 
zmniejszenia zużycia energii przez tego 
typu budynki;

12. wzywa Komisję do oceny 
rzeczywistego zużycia energii i do 
ustalenia – za pomocą norm odniesienia –
potencjału budynków publicznych pod 
względem racjonalizacji zużycia energii i 
proponuje wprowadzenie w państwach 
członkowskich do 2020 r. obowiązkowego 
celu zmniejszenia zużycia energii przez 
tego typu budynki będące własnością 
organów publicznych;

Or.en

Poprawka 176
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do oceny potencjału 
budynków publicznych pod względem 
racjonalizacji zużycia energii i proponuje 
wprowadzenie w państwach 
członkowskich obowiązkowego celu 
zmniejszenia zużycia energii przez tego 
typu budynki;

12. wzywa Komisję do oceny potencjału 
budynków publicznych ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na termomodernizację 
budynków zabytkowych pod względem 
racjonalizacji zużycia energii i proponuje 
wprowadzenie w państwach 
członkowskich obowiązkowego celu 
zmniejszenia zużycia energii przez tego 
typu budynki;

Or.pl
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Poprawka 177
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do oceny potencjału 
budynków publicznych pod względem 
racjonalizacji zużycia energii i proponuje 
wprowadzenie w państwach 
członkowskich obowiązkowego celu 
zmniejszenia zużycia energii przez tego 
typu budynki;

12. wzywa Komisję do oceny potencjału 
budynków administracji publicznej pod 
względem racjonalizacji zużycia energii i 
zachęca państwa członkowskie do 
większej racjonalizacji zużycia energii w 
tego typu budynkach;

Or.en

Poprawka 178
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do oceny potencjału 
budynków publicznych pod względem 
racjonalizacji zużycia energii i proponuje 
wprowadzenie w państwach 
członkowskich obowiązkowego celu 
zmniejszenia zużycia energii przez tego 
typu budynki;

12. wzywa Komisję, aby oceniła potencjał 
budynków publicznych pod względem 
racjonalizacji zużycia energii i 
zaproponowała na podstawie ilości 
zaoszczędzonej energii pierwotnej 
wprowadzenie w państwach 
członkowskich obowiązkowego celu 
zmniejszenia zużycia energii przez tego 
typu budynki;

Or.de

Poprawka 179
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zaproponowania i 
wdrożenia opłacalnych, praktycznych, i 
rozsądnych krajowych programów na 
rzecz wspierania poważnej modernizacji 
obiektów, gdzie zależnie od stanu budynku 
zapotrzebowanie na energię zmniejszy się 
o 50%-90% w stosunku do 
zapotrzebowania przed modernizacją, tak 
by do 2050 r. zracjonalizować zużycie 
energii w istniejących budynkach o 
średnio 80% w porównaniu ze zużyciem 
bieżącym; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by w pierwszej kolejności 
modernizować budynki o największym 
zapotrzebowaniu na energię, co można 
ocenić na podstawie kategorii A-G (lub 
porównywalnych) zawartych w 
certyfikatach wydajności energetycznej; 
wzywa do ścisłego powiązania poziomu 
wsparcia finansowego, ulg podatkowych 
lub innego wsparcia modernizacji 
budynków ze stopniem modernizacji oraz 
nalega, by wsparciem finansowym cieszyły 
się wyłącznie inwestycje ambitniejsze niż 
wymagania minimalne;

Or.en

Poprawka 180
Ivari Padar

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. przypomina zobowiązania państw 
członkowskich wynikające z trzeciego 
pakietu energetycznego dotyczące 
tworzenia innowacyjnych cenników 
zobowiązujących przedsiębiorstwa 
energetyczne – bezpośrednio lub za 
pośrednictwem krajowego organu 



PE450.651v02-00 94/108 AM\835673PL.doc

PL

regulacyjnego – do wprowadzania taryf, 
które zwiększają się wraz ze wzrostem 
zużycia energii, co ma na celu szybkie 
nakłonienie konsumentów do 
podejmowania energooszczędnych 
zachowań, ograniczanie zapotrzebowania 
gospodarstw domowych na energię 
elektryczną i powiązane z tym 
ograniczenie emisji CO2 z mieszkalnictwa, 
jak również obniżenie cen energii dla 
gospodarstw domowych dotkniętych 
ubóstwem energetycznym;

Or.en

Poprawka 181
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12 a. biorąc pod uwagę, że istniejące 
budynki stanowią 90% nieruchomości w 
Europie, a wciąż nie istnieją odpowiednie 
środki pozwalające na racjonalizację 
zużycia energii w tych budynkach, 
zachęca państwa członkowskie do 
wyznaczania orientacyjnej liczby 
istniejących budynków, które należy 
zmodernizować co roku; 

Or.en

Poprawka 182
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję do rozszerzenia 
zakresu polityki dotyczącej budynków na 
obszary ekologiczne (eco-districts), tak 
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aby poprzez optymalizację zasobów na 
poziomie lokalnym obniżyć zużycie energii 
pierwotnej w budynkach oraz koszty 
ponoszone przez konsumentów;

Or.de

Poprawka 183
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości dalszego rozszerzenia działań 
w zakresie racjonalizacji zużycia energii w 
obiektach usługowych i handlowych;

Or.en

Poprawka 184
Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla znaczenie zmniejszenia 
kosztów paliw, które ponoszą uboższe 
gospodarstwa domowe, poprzez 
wspieranie poważnej modernizacji 
pozwalającej ograniczyć zużycie energii i 
jej koszty;

Or.en

Poprawka 185
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

12a. dostrzega potencjał oszczędzania 
energii w budynkach zarówno w 
miastach, jak i na wsi;

Or.en

Poprawka 186
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12b. uważa, że istotne znaczenie ma 
modernizacja mieszkań gospodarstw 
domowych dotkniętych ubóstwem 
energetycznym, by spełniały one jak 
najwyższe normy racjonalnego zużycia 
energii bez zwiększania kosztów życia 
codziennego tych gospodarstw; podkreśla, 
że będzie to często wymagać pokaźnych 
inwestycji w budynki mieszkalne, ale 
jednocześnie będzie korzystne pod innymi 
względami, np. niższa śmiertelność, wzrost 
ogólnego dobrobytu, niższy poziom 
zadłużenia, niższe koszty leczenia dzięki 
mniejszemu zanieczyszczeniu i 
mniejszemu poziomowi stresu 
termicznego; 

Or.en

Poprawka 187
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania systemu 
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kontroli jakości inwestycji w celu 
ustalenia prawidłowości certyfikatów 
sprawności energetycznej; wzywa Komisję 
do przygotowania w oparciu o tę ocenę 
wytycznych dla państw członkowskich, by 
zadbać o odpowiednią jakość certyfikatów 
sprawności energetycznej oraz 
racjonalizację zużycia energii w 
działaniach podejmowanych w wyniku 
zaleceń zawartych w tych certyfikatach;

Or.en

Poprawka 188
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest przekonany, że osiągnięcie celu 
energooszczędności wymaga modelowej 
postawy organów publicznych; z drugiej 
strony uznaje, że istniejące ograniczenia 
budżetowe, szczególnie na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, często 
zmniejszają zdolność podmiotów 
publicznych do dokonywania wymaganych 
inwestycji; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do znalezienia 
innowacyjnych rozwiązań tego problemu;

13. jest przekonany, że osiągnięcie celu 
energooszczędności wymaga modelowej 
postawy organów publicznych; dlatego też 
zwraca się do organów publicznych, by 
wychodziły daleko poza wymogi 
ustanowione w dyrektywie dotyczącej 
sprawności energetycznej budynków, 
zwłaszcza poprzez jak najszybszą 
modernizację, tam gdzie to możliwe, 
wszystkich istniejących należących do 
nich nieruchomości do poziomu 
porównywalnego z normami domu 
pasywnego; z drugiej strony uznaje, że 
istniejące ograniczenia budżetowe, 
szczególnie na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, często zmniejszają zdolność 
podmiotów publicznych do dokonywania 
wymaganych inwestycji; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do znalezienia 
innowacyjnych rozwiązań tego problemu;

Or.en
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Poprawka 189
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest przekonany, że osiągnięcie celu 
energooszczędności wymaga modelowej 
postawy organów publicznych; z drugiej 
strony uznaje, że istniejące ograniczenia 
budżetowe, szczególnie na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, często 
zmniejszają zdolność podmiotów 
publicznych do dokonywania wymaganych 
inwestycji; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do znalezienia
innowacyjnych rozwiązań tego problemu;

13. jest przekonany, że osiągnięcie celu 
energooszczędności wymaga modelowej 
postawy organów publicznych; z drugiej 
strony uznaje, że istniejące ograniczenia 
budżetowe, szczególnie na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, często 
zmniejszają zdolność podmiotów 
publicznych do dokonywania wymaganych 
inwestycji; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ułatwiania i wspierania 
poszukiwań innowacyjnych rozwiązań 
tego problemu; można tego dokonać na 
szczeblu UE przy użyciu takich środków, 
jak wzór umowy o poprawę efektywności 
energetycznej czy też instrumenty 
rynkowe, przy równoczesnym pełnym 
wdrożeniu pozytywnych zewnętrznych 
efektów inwestycji w racjonalizację 
zużycia energii i odnawialne źródła 
energii;

Or.en

Poprawka 190
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest przekonany, że osiągnięcie celu 
energooszczędności wymaga modelowej 
postawy organów publicznych; z drugiej 
strony uznaje, że istniejące ograniczenia 
budżetowe, szczególnie na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, często 
zmniejszają zdolność podmiotów 
publicznych do dokonywania 

13. podkreśla, że budynki publiczne 
powinny być przykładem; dlatego też 
zwraca się do organów publicznych, by 
wychodziły daleko poza wymogi 
ustanowione w dyrektywie dotyczącej 
sprawności energetycznej budynków, 
zwłaszcza poprzez modernizację 
wszystkich istniejących należących do 
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wymaganych inwestycji; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do znalezienia 
innowacyjnych rozwiązań tego problemu;

nich nieruchomości do poziomu 
porównywalnego z normami domu 
pasywnego;

Or.en

Poprawka 191
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest przekonany, że osiągnięcie celu 
energooszczędności wymaga modelowej 
postawy organów publicznych; z drugiej 
strony uznaje, że istniejące ograniczenia 
budżetowe, szczególnie na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, często 
zmniejszają zdolność podmiotów 
publicznych do dokonywania wymaganych 
inwestycji; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do znalezienia 
innowacyjnych rozwiązań tego problemu;

13. jest przekonany, że osiągnięcie celu 
energooszczędności wymaga modelowej 
postawy ściśle współpracujących ze sobą 
organów publicznych szczebla krajowego, 
regionalnego i lokalnego; z drugiej strony 
uznaje, że na szczeblu regionalnym i 
lokalnym nadal utrzymują się
ograniczenia budżetowe, zwłaszcza w 
mieszkalnictwie; przyznaje ponadto, że te 
ograniczenia budżetowe często 
zmniejszają zdolność podmiotów 
publicznych do dokonywania wymaganych 
inwestycji; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do znalezienia 
innowacyjnych rozwiązań tego problemu;

Or.en

Poprawka 192

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest przekonany, że osiągnięcie celu 
energooszczędności wymaga modelowej 
postawy organów publicznych; z drugiej 
strony uznaje, że istniejące ograniczenia 

13. jest przekonany, że osiągnięcie celu 
energooszczędności wymaga modelowej 
postawy organów publicznych, które 
muszą dać odpowiedni przykład; dlatego 
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budżetowe, szczególnie na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, często 
zmniejszają zdolność podmiotów 
publicznych do dokonywania wymaganych 
inwestycji; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do znalezienia 
innowacyjnych rozwiązań tego problemu;

też zwraca się do władz publicznych, by do 
2018 r. przeprowadziły modernizację 
należących do nich budynków 
przynajmniej do poziomu niemal 
zerowego zużycia lub norm 
obowiązujących budynki pasywne; z 
drugiej strony uznaje, że istniejące 
ograniczenia budżetowe, szczególnie na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, często 
zmniejszają zdolność podmiotów 
publicznych do dokonywania wymaganych 
inwestycji; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do znalezienia 
innowacyjnych rozwiązań tego problemu;

Or.en

Poprawka 193
Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

13a. w związku z tym podkreśla oparty na 
partnerstwie publiczno-prywatnym 
instrument finansowy ESCO, stosowany 
już w niektórych państwach 
członkowskich UE, który pomaga 
zwłaszcza regionalnym i lokalnym 
organom publicznym w pokonywaniu 
bariery wysokich, ponoszonych z góry 
kosztów inwestycji przy modernizacji 
istniejących budynków w celu 
racjonalizacji zużycia energii; proponuje, 
bo Komisja przeprowadziła badanie w 
celu oceny najlepszych praktyk w 
państwach członkowskich oraz wskazania 
przeszkód i barier dla pełnego 
wykorzystania potencjału mechanizmu 
finansowego;

Or.en
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Poprawka 194
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do wprowadzenia 
jednolitego i dobrego jakościowo systemu 
certyfikatów sprawności energetycznej w 
oparciu o audyty jakości inwestycji; 
system ten powinien ustalać wytyczne dla 
państw członkowskich mające zapewnić 
jakość działań podejmowanych w celu 
poprawy wydajności energetycznej;

Or.en

Poprawka 195
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uznaje pionierską rolę Unii 
Europejskiej; wzywa Komisję do 
opracowania planów opłacalnego 
obniżenia zużycia energii w budynkach 
Unii Europejskiej we wszystkich 
lokalizacjach, w tym w agencjach 
Komisji;

Or.en

Poprawka 196
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça 
Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. uważa, że racjonalizacją zużycia 
energii w budynkach należy się zajmować 
w sposób spójny i zrównoważony, przy 
upewnieniu się, że objęte nią są tylko 
budynki potencjalnie wydajne 
energetycznie, dzięki zastosowaniu 
obiektywnych kryteriów;

Or.en

Poprawka 197
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że Parlament Europejski i 
Komisja powinny dać przykład 
modernizując swoje budynki do 2020 r., 
tak by ich bilans energetyczny był bliski 
zeru;

skreślony

Or.en

Poprawka 198
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że Parlament Europejski i 
Komisja powinny dać przykład 
modernizując swoje budynki do 2020 r., 
tak by ich bilans energetyczny był bliski 
zeru;

14. uważa, że Parlament Europejski i 
Komisja powinny dać przykład,
modernizując swoje budynki do 2020 r., 
tak by ich bilans energetyczny był bliski 
zeru, w ramach szerszej kontroli zużycia 
energii w instytucjach, która powinna 
obejmować praktyki stosowane w pracy i 
w przejazdach, zachęty i lokalizacje, a 
także wyposażenie i system zakupów;
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Or.en

Poprawka 199
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça 
Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że Parlament Europejski i 
Komisja powinny dać przykład 
modernizując swoje budynki do 2020 r., 
tak by ich bilans energetyczny był bliski 
zeru;

14. uważa, Parlament Europejski i Komisja 
powinny dać przykład w budynkach, które 
wskazano jako mające potencjał 
racjonalizacji zużycia energii;

Or.en

Poprawka 200
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że Parlament Europejski i 
Komisja powinny dać przykład 
modernizując swoje budynki do 2020 r., 
tak by ich bilans energetyczny był bliski 
zeru;

14. uważa, Parlament Europejski i Komisja 
powinny dać przykład, radykalnie 
racjonalizując zużycie energii i zasobów w 
swoich budynkach i w prowadzonej 
działalności;

Or.en

Poprawka 201
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że Parlament Europejski i 
Komisja powinny dać przykład 

14. uważa, że Parlament Europejski i 
Komisja powinny dać przykład poddając 
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modernizując swoje budynki do 2020 r., 
tak by ich bilans energetyczny był bliski 
zeru;

termomodernizacji swoje budynki oraz 
instalując na nich solarne źródła energii
do 2020 r., tak by ich bilans energetyczny 
był bliski zeru;

Or.pl

Poprawka 202
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że Parlament Europejski i
Komisja powinny dać przykład 
modernizując swoje budynki do 2020 r., 
tak by ich bilans energetyczny był bliski 
zeru;

14. uważa, że Parlament Europejski,
Komisja i Rada powinny dać przykład,
modernizując swoje budynki przy 
uwzględnieniu najwyższych norm i 
wykorzystaniu odnawialnych źródeł 
energii, tak by do 2020 r. ich bilans 
energetyczny był bliski zeru;

Or.en

Poprawka 203
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że Parlament Europejski i 
Komisja powinny dać przykład 
modernizując swoje budynki do 2020 r., 
tak by ich bilans energetyczny był bliski 
zeru;

14. uważa, że instytucje i agencje 
europejskie powinny dać przykład,
modernizując swoje budynki do 2020 r., 
tak by ich bilans energetyczny był bliski 
zeru;

Or.en



AM\835673PL.doc 105/108 PE450.651v02-00

PL

Poprawka 204
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że Parlament Europejski i 
Komisja powinny dać przykład 
modernizując swoje budynki do 2020 r., 
tak by ich bilans energetyczny był bliski 
zeru;

14. uważa, że instytucje UE powinny dać 
przykład, modernizując swoje budynki do 
2020 r., tak by ich bilans energetyczny był 
bliski zeru;

Or.en

Poprawka 205

Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że Parlament Europejski i 
Komisja powinny dać przykład 
modernizując swoje budynki do 2020 r., 
tak by ich bilans energetyczny był bliski 
zeru;

14. uważa, że Parlament Europejski i 
Komisja powinny dać przykład,
modernizując swoje budynki do 2018 r., 
tak by ich bilans energetyczny był bliski 
zeru;

Or.en

Poprawka 206
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do promowania zarówno 
modernizacji istniejących budynków, jak i 
wydajności energetycznej nowych 
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budynków oraz do większego 
skoncentrowania się na technologiach 
modernizacyjnych, które są bardziej 
opłacalne, a jednocześnie zapewniają 
znaczne oszczędności energii;

Or.en

Poprawka 207
Francisco Sosa Wagner

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję, by wzmogła wysiłki o 
poprawę edukacji i szkoleń w całym 
łańcuchu wartości w budownictwie, 
zwłaszcza w MŚP, przez co powstaną 
ekologiczne miejsca pracy, a zarazem 
łatwiejsze będzie osiągnie ambitnych 
oszczędności energii; ma to szczególne 
znaczenie dla zwiększenia opłacalności 
poważnej modernizacji budynków i dla 
spełnienia wymagań w zakresie budynków 
o niemal zerowym zużyciu energii, 
zgodnie z postanowieniami dyrektywy w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków;

Or.en

Poprawka 208
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zauważa potrzebę dodatkowego, 
wstępnego wsparcia oraz wytycznych i 
odpowiednich zachęt finansowych, by 
uruchomić rynek przedsiębiorstw 
świadczących usługi energetyczne, mający 
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ogromny potencjał jako mechanizm 
obopólnych korzyści z oszczędności 
energii w budynkach i sektorze 
mieszkalnictwa;

Or.en

Poprawka 209
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa do obowiązkowego powołania 
w państwach członkowskich funduszy 
racjonalnego zużycia energii, łączących 
publiczne środki finansowe, 
opracowanych i zarządzanych tak, by 
pozyskiwać fundusze od podmiotów 
prywatnych i przekazywać je na potrzeby 
inwestycyjne;

Or.en

Poprawka 210
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do stworzenia 
strategii UE na rzecz szerszego 
zastosowania gruntownej modernizacji 
istniejących budynków, uwzględniającej 
zarówno racjonalne zużycie energii, jak i 
wykorzystanie źródeł odnawialnych;

Or.en
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Poprawka 211
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zachęca państwa członkowskie do 
promowania wyburzania niektórych 
niewydajnych energetycznie 
niezabytkowych budynków, w których 
przypadku modernizacja nie byłaby 
właściwym i opłacalnym rozwiązaniem;

Or.en


