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Poprawka 1
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje ogólne 
podejście polegające na powiązaniu 
polityki spójności z celami strategii 
„Europa 2020” i jej inicjatywami 
przewodnimi, aby poczynić postępy na 
drodze do inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
wspierać przejście w kierunku gospodarki
niskoemisyjnej we wszystkich sektorach; 
zwraca jednak uwagę na znaczenie 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności dla wypracowania wymiaru
społecznego polityki energetycznej, 
zgodnie z duchem solidarności między 
państwami członkowskimi, o którym 
mowa w traktacie lizbońskim, oraz dla 
walki z ubóstwem energetycznym 
gospodarstw domowych znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji;

1. z zadowoleniem przyjmuje ogólne 
podejście polegające na powiązaniu 
polityki spójności z celami strategii 
„Europa 2020” i jej inicjatywami 
przewodnimi, aby poczynić postępy na 
drodze do inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
wspierać przejście w kierunku gospodarki 
energooszczędnej opierającej się prawie 
całkowicie na odnawialnych źródłach 
energii; zwraca uwagę na znaczenie 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności dla osiągnięcia celów krótko- i 
długoterminowych oraz wypracowania 
wymiaru społecznego polityki 
energetycznej, zgodnie z duchem 
solidarności między państwami 
członkowskimi, o którym mowa 
w traktacie lizbońskim, oraz dla walki z 
ubóstwem energetycznym gospodarstw 
domowych znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji;

Or. en

Poprawka 2
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje ogólne 
podejście polegające na powiązaniu 

1. z zadowoleniem przyjmuje ogólne 
podejście polegające na powiązaniu 
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polityki spójności z celami strategii 
„Europa 2020” i jej inicjatywami 
przewodnimi, aby poczynić postępy na 
drodze do inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
wspierać przejście w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej we wszystkich sektorach; 
zwraca jednak uwagę na znaczenie 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności dla wypracowania wymiaru 
społecznego polityki energetycznej, 
zgodnie z duchem solidarności między 
państwami członkowskimi, o którym 
mowa w traktacie lizbońskim, oraz dla 
walki z ubóstwem energetycznym 
gospodarstw domowych znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji;

polityki spójności z celami strategii 
„Europa 2020” i jej inicjatywami 
przewodnimi, aby poczynić postępy na 
drodze do inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
wspierać przejście w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej we wszystkich sektorach; 
zwraca dodatkowo uwagę na znaczenie 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności w zakresie zwalczania ubóstwa 
energetycznego w najbardziej narażonych 
regionach Unii Europejskiej, zgodnie z 
duchem solidarności między państwami 
członkowskimi, o którym mowa 
w traktacie lizbońskim;

Or. en

Poprawka 3
András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje ogólne 
podejście polegające na powiązaniu 
polityki spójności z celami strategii 
„Europa 2020” i jej inicjatywami 
przewodnimi, aby poczynić postępy na 
drodze do inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
wspierać przejście w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej we wszystkich sektorach; 
zwraca jednak uwagę na znaczenie 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności dla wypracowania wymiaru 
społecznego polityki energetycznej, 
zgodnie z duchem solidarności między 
państwami członkowskimi, o którym 
mowa w traktacie lizbońskim, oraz dla 

1. z zadowoleniem przyjmuje ogólne 
podejście polegające na powiązaniu 
polityki spójności z celami strategii 
„Europa 2020” i jej inicjatywami 
przewodnimi, aby poczynić postępy na 
drodze do inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
wspierać przejście w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej we wszystkich sektorach; 
zwraca uwagę na potrzebę skutecznej 
współpracy regionalnej przy określaniu 
priorytetów w zakresie infrastruktury 
regionalnej i wdrażaniu projektów 
użyteczności publicznej; zwraca jednak 
uwagę na znaczenie funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności dla 
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walki z ubóstwem energetycznym 
gospodarstw domowych znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji;

wypracowania wymiaru społecznego 
polityki energetycznej, zgodnie z duchem 
solidarności między państwami 
członkowskimi, o którym mowa 
w traktacie lizbońskim, oraz dla walki z 
ubóstwem energetycznym gospodarstw 
domowych znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji;

Or. en

Poprawka 4
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę rozwiązania 
problemu fragmentacji rynku energii w 
UE dzięki usunięciu przeszkód i słabych 
punktów w ramach regulacyjnych oraz w 
dostępie do publicznych i prywatnych 
funduszy potrzebnych do opracowania i 
wdrożenia projektów;

Or. en

Poprawka 5
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że biurokracja i brak 
jasności proceduralnej utrudniły dostęp 
do funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności oraz zniechęciły podmioty, które 
najbardziej potrzebują tych funduszy, do 
ubiegania się o nie; popiera zatem 
uproszczenie procesu przyznawania 
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funduszy, zlikwidowanie nadmiernych 
obciążeń administracyjnych i zwiększenie 
elastyczności w przyznawaniu funduszy, 
tak aby najuboższe państwa członkowskie 
i regiony mogły w pełni skorzystać z 
instrumentów finansowych mających na 
celu zmniejszenie dysproporcji między 
państwami i regionami;

Or. en

Poprawka 6
Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę na potrzebę 
rozróżnienia między celami polityki 
spójności, które przyczyniają się do 
realizacji celów strategii UE 2020, a 
bardziej dalekosiężnymi celami polityki 
energetycznej UE, które mają wpływ 
również na kraje kwalifikujące się do 
otrzymania wsparcia z Funduszu 
Spójności; podkreśla, że Fundusz 
Spójności może być wykorzystany jako 
dodatkowe źródło finansowania projektów 
energetycznych, tylko jeżeli projekty te 
spełniają założenia polityki spójności;

Or. en

Poprawka 7
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca uwagę na potrzebę 
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upraszczania unijnych i krajowych 
przepisów oraz procedur bez piętrzenia 
trudności dla beneficjentów; uważa, że 
uproszczenie przyczyni się do sprawnego 
przydziału funduszy, podniesienia 
wskaźników wykorzystania środków, 
zmniejszenia liczby błędów i skrócenia 
okresów płatności; jest zdania, że trzeba 
osiągnąć równowagę między 
uproszczeniem, a stabilnością zasad i 
procedur;

Or. en

Poprawka 8
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wzywa Komisję do stworzenia 
ogólnounijnego programu współpracy w 
oparciu o doświadczenia z programu 
partnerskiego, tak aby pogłębić 
współpracę między regionami o wysokim 
poziomie wykorzystania środków z 
funduszy UE a regionami o niskim 
poziomie ich wykorzystania oraz ułatwić 
rozpowszechnianie sprawdzonych 
wzorców postępowania;

Or. en

Poprawka 9
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. podkreśla znaczenie zwiększania 



PE497.884v01-00 8/21 AM\915431PL.doc

PL

zdolności administracyjnych w państwach 
członkowskich, na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, a także pośród 
zainteresowanych podmiotów w celu 
przezwyciężania przeszkód na drodze ku 
skutecznej synergii pomiędzy funduszami 
strukturalnymi a innymi funduszami oraz 
w celu wspierania skutecznego 
opracowywania polityki i jej wdrażania; 
wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania dalszych wysiłków w celu 
przyciągnięcia i utrzymania 
wykwalifikowanej kadry zarządzającej 
funduszami UE;

Or. en

Poprawka 10
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego – inteligentne miasta i 
wspólnoty oraz wzywa zainteresowanych 
partnerów zaangażowanych w proces 
planowania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju miast do lepszego promowania i 
czerpania z korzyści, jakie mogą oferować 
inicjatywy JESSICA i ELENA pod 
względem inwestycji w zrównoważoną 
energię na poziomie lokalnym, z myślą o 
pomaganiu miast i regionów w realizacji 
rentownych projektów inwestycyjnych w 
dziedzinie efektywności energetycznej, 
czystej energii spalania i odnawialnych 
źródeł energii oraz zrównoważonego 
transportu miejskiego;

Or. en
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Poprawka 11
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1f. podkreśla, że współpraca władz 
miejskich i regionów na szczeblu 
krajowym i europejskim przyczynia się do 
likwidacji tzw. wysp energetycznych, do 
utworzenia wewnętrznego rynku energii i
wdrażania przedsięwzięć z zakresu 
infrastruktury energetycznej; uważa, że 
cel polityki spójności polegający na 
europejskiej współpracy terytorialnej, a 
także strategie makroregionalne mogą 
zwiększyć możliwości współpracy w 
ramach projektów transgranicznych, w 
celu stworzenia skutecznych i 
inteligentnych połączeń 
niekonwencjonalnych źródeł energii 
lokalnej i regionalnej z wielkimi sieciami 
energetycznymi;

Or. en

Poprawka 12
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla wagę polityki spójności oraz 
przeznaczonych na nią środków 
finansowych dla pełnego rozwoju 
infrastruktury i sieci przesyłu energii 
między państwami członkowskimi i 
wszystkimi regionami UE, łącznie z tymi 
najbardziej oddalonymi, dla finalizacji 
i funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energetycznego, dla bezpieczeństwa 

2. podkreśla wagę polityki spójności oraz 
przeznaczonych na nią środków 
finansowych dla pełnego rozwoju 
inteligentnych sieci, w celu 
zagwarantowania zdecentralizowanego 
zaopatrzenia w energię odnawialną oraz 
lepszego zarządzania zapotrzebowaniem 
na energię w celu dokonania oszczędności 
energii;
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dostaw oraz dla osiągnięcia celu 
konwergencji wśród regionów UE;
podkreśla, że żaden z regionów państw 
członkowskich nie powinien zostać 
odizolowany od europejskiej sieci gazowej 
i elektrycznej po roku 2015, ani cierpieć z 
powodu nieodpowiedniego połączenia 
z siecią energetyczną;

Or. en

Poprawka 13
András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla wagę polityki spójności oraz 
przeznaczonych na nią środków 
finansowych dla pełnego rozwoju 
infrastruktury i sieci przesyłu energii 
między państwami członkowskimi i 
wszystkimi regionami UE, łącznie z tymi 
najbardziej oddalonymi, dla finalizacji 
i funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energetycznego, dla bezpieczeństwa
dostaw oraz dla osiągnięcia celu 
konwergencji wśród regionów UE; 
podkreśla, że żaden z regionów państw 
członkowskich nie powinien zostać 
odizolowany od europejskiej sieci gazowej 
i elektrycznej po roku 2015, ani cierpieć z 
powodu nieodpowiedniego połączenia 
z siecią energetyczną;

2. podkreśla wagę polityki spójności oraz 
przeznaczonych na nią środków 
finansowych dla pełnego rozwoju 
infrastruktury i sieci przesyłu energii 
między państwami członkowskimi i 
wszystkimi regionami UE, łącznie z tymi 
najbardziej oddalonymi, dla finalizacji 
i funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energetycznego, dla potrzeb 
zaopatrywania w przystępną cenowo, 
bezpieczną i trwałą energię oraz dla 
osiągnięcia celu konwergencji wśród 
regionów UE; podkreśla, że żaden z 
regionów państw członkowskich nie 
powinien zostać odizolowany od 
europejskiej sieci gazowej i elektrycznej po 
roku 2015, ani cierpieć z powodu 
nieodpowiedniego połączenia z siecią 
energetyczną;

Or. en

Poprawka 14
Béla Kovács
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla wagę polityki spójności oraz 
przeznaczonych na nią środków 
finansowych dla pełnego rozwoju 
infrastruktury i sieci przesyłu energii 
między państwami członkowskimi i 
wszystkimi regionami UE, łącznie z tymi 
najbardziej oddalonymi, dla finalizacji 
i funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energetycznego, dla bezpieczeństwa 
dostaw oraz dla osiągnięcia celu 
konwergencji wśród regionów UE; 
podkreśla, że żaden z regionów państw 
członkowskich nie powinien zostać 
odizolowany od europejskiej sieci gazowej 
i elektrycznej po roku 2015, ani cierpieć z 
powodu nieodpowiedniego połączenia 
z siecią energetyczną;

2. podkreśla wagę polityki spójności oraz 
przeznaczonych na nią środków 
finansowych dla pełnego rozwoju 
infrastruktury i sieci przesyłu energii 
między państwami członkowskimi i 
wszystkimi regionami UE, łącznie z tymi 
najbardziej oddalonymi, dla finalizacji 
i funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energetycznego, dla bezpieczeństwa 
dostaw oraz dla osiągnięcia celu 
konwergencji wśród regionów UE, biorąc 
pod uwagę szczególne potrzeby 
europejskich obywateli w każdym 
państwie członkowskim; podkreśla, że 
żaden z regionów państw członkowskich 
nie powinien zostać odizolowany od 
europejskiej sieci gazowej i elektrycznej po 
roku 2015, ani cierpieć z powodu 
nieodpowiedniego połączenia z siecią 
energetyczną;

Or. en

Poprawka 15
Konrad Szymański

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla wagę polityki spójności oraz 
przeznaczonych na nią środków 
finansowych dla pełnego rozwoju 
infrastruktury i sieci przesyłu energii 
między państwami członkowskimi i 
wszystkimi regionami UE, łącznie z tymi 
najbardziej oddalonymi, dla finalizacji 
i funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energetycznego, dla bezpieczeństwa 
dostaw oraz dla osiągnięcia celu 

2. podkreśla wagę polityki spójności oraz 
przeznaczonych na nią środków 
finansowych dla pełnego rozwoju 
infrastruktury i sieci przesyłu energii i 
gazu (ze szczególnym uwzględnieniem 
inteligentnego przesyłu) między 
państwami członkowskimi i wszystkimi 
regionami UE, łącznie z tymi najbardziej 
oddalonymi, dla finalizacji i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
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konwergencji wśród regionów UE;
podkreśla, że żaden z regionów państw 
członkowskich nie powinien zostać 
odizolowany od europejskiej sieci gazowej 
i elektrycznej po roku 2015, ani cierpieć z 
powodu nieodpowiedniego połączenia 
z siecią energetyczną;

energetycznego, dla bezpieczeństwa 
dostaw oraz dla osiągnięcia celu 
konwergencji wśród regionów UE;
podkreśla, że żaden z regionów państw 
członkowskich nie powinien zostać 
odizolowany od europejskiej sieci gazowej 
i elektrycznej po roku 2015, ani cierpieć z 
powodu nieodpowiedniego połączenia 
z siecią energetyczną;

Or. pl

Poprawka 16
Rachida Dati

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla wagę polityki spójności oraz 
przeznaczonych na nią środków 
finansowych dla pełnego rozwoju 
infrastruktury i sieci przesyłu energii 
między państwami członkowskimi i 
wszystkimi regionami UE, łącznie z tymi 
najbardziej oddalonymi, dla finalizacji 
i funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energetycznego, dla bezpieczeństwa 
dostaw oraz dla osiągnięcia celu 
konwergencji wśród regionów UE; 
podkreśla, że żaden z regionów państw 
członkowskich nie powinien zostać 
odizolowany od europejskiej sieci gazowej 
i elektrycznej po roku 2015, ani cierpieć z 
powodu nieodpowiedniego połączenia 
z siecią energetyczną;

2. podkreśla wagę polityki spójności oraz 
przeznaczonych na nią środków 
finansowych dla pełnego rozwoju 
infrastruktury i sieci przesyłu i 
przechowywania energii między 
państwami członkowskimi i wszystkimi 
regionami UE, łącznie z tymi najbardziej 
oddalonymi, dla finalizacji 
i funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energetycznego, dla bezpieczeństwa 
dostaw oraz dla osiągnięcia celu 
konwergencji wśród regionów UE; 
podkreśla, że żaden z regionów państw 
członkowskich nie powinien zostać 
odizolowany od europejskiej sieci gazowej 
i elektrycznej po roku 2015, ani cierpieć z 
powodu nieodpowiedniego połączenia 
z siecią energetyczną;

Or. fr

Poprawka 17
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na znaczenie warunków 
ex ante w przypadku inwestycji w energię 
proponowanych w rozporządzeniu 
dotyczącym przyszłości polityki spójności 
oraz podkreśla potrzebę surowego 
egzekwowania przez Komisje stosowania 
warunków ex ante dotyczących 
wydajności energetycznej i energii 
odnawialnej, aby zagwarantować dobrą 
inwestycję, zgodnie z polityką i celami 
UE;

Or. en

Poprawka 18
Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że wykorzystanie funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności na 
rzecz programów finansujących 
wydajność energetyczną i projekty 
dotyczące energii odnawialnej dotychczas 
kończyło się sukcesem i przyczyniło się do 
ociągnięcia celów polityki UE;

Or. en

Poprawka 19
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Radę i Komisję, by uzgodniły 
wyższy pułap dla środków przeznaczanych 
z EFRR w kontekście przejścia na 
energooszczędną gospodarkę opartą na 
odnawialnych źródłach energii, ustalając 
minimalny udział w wysokości 22% dla 
regionów bardziej rozwiniętych i w okresie 
przejściowym oraz 12% dla regionów 
mniej rozwiniętych;

Or. en

Poprawka 20
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje, że możliwość korzystania z 
funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności i innych instrumentów 
finansowych w celu finansowana działań 
na rzecz efektywności energetycznej oraz 
wykorzystywania energii odnawialnej 
w sektorze mieszkaniowym jest 
szczególnie ważna; apeluje zatem do 
Komisji i państw członkowskich, aby
rozpowszechniały zrozumiałe i przystępne 
informacje na temat dostępnych 
instrumentów finansowych, zachęt, 
dotacji i kredytów służących wspieraniu 
projektów w zakresie usług związanych z 
efektywnością energetyczną.

3. uznaje, że możliwość korzystania z 
funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności i innych instrumentów 
finansowych w celu finansowana działań 
na rzecz efektywności energetycznej oraz 
wykorzystywania energii odnawialnej 
w sektorze mieszkaniowym jest 
szczególnie ważna; apeluje zatem do 
Komisji i państw członkowskich, aby 
ułatwiły wykorzystanie tych funduszy dla 
potrzeb finansowania projektów w 
dziedzinie wydajności energetycznej 
budynków oraz wytwarzania i przesyłu 
energii, na szczeblu lokalnym i 
regionalnym, dzięki zachętom, dotacjom i 
pożyczkom;

Or. ro

Poprawka 21
András Gyürk
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje, że możliwość korzystania z 
funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności i innych instrumentów 
finansowych w celu finansowana działań 
na rzecz efektywności energetycznej oraz 
wykorzystywania energii odnawialnej 
w sektorze mieszkaniowym jest 
szczególnie ważna; apeluje zatem do 
Komisji i państw członkowskich, aby 
rozpowszechniały zrozumiałe i przystępne 
informacje na temat dostępnych 
instrumentów finansowych, zachęt, dotacji 
i kredytów służących wspieraniu projektów 
w zakresie usług związanych z 
efektywnością energetyczną.

3. uznaje, że możliwość korzystania z 
funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności i innych instrumentów 
finansowych w celu finansowana działań 
na rzecz efektywności energetycznej oraz 
wykorzystywania energii odnawialnej 
w sektorze mieszkaniowym jest 
szczególnie ważna; apeluje zatem do
Komisji i państw członkowskich, aby 
ustanowiły innowacyjne mechanizmy 
finansowe i rozpowszechniały zrozumiałe i 
przystępne informacje na temat dostępnych 
instrumentów finansowych, zachęt, dotacji 
i kredytów służących wspieraniu projektów 
w zakresie usług związanych z 
efektywnością energetyczną.

Or. en

Poprawka 22
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje, że możliwość korzystania z 
funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności i innych instrumentów 
finansowych w celu finansowana działań 
na rzecz efektywności energetycznej oraz 
wykorzystywania energii odnawialnej 
w sektorze mieszkaniowym jest 
szczególnie ważna; apeluje zatem do 
Komisji i państw członkowskich, aby 
rozpowszechniały zrozumiałe i przystępne 
informacje na temat dostępnych 
instrumentów finansowych, zachęt, dotacji 
i kredytów służących wspieraniu projektów 

3. uznaje, że możliwość korzystania z 
funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności i innych instrumentów 
finansowych i instrumentów pomocy 
finansowej w celu finansowana działań na 
rzecz efektywności energetycznej oraz 
projektów z wykorzystaniem energii 
odnawialnej jest szczególnie ważna; 
apeluje zatem do Komisji i państw 
członkowskich, aby rozpowszechniały 
zrozumiałe i przystępne informacje na 
temat dostępnych instrumentów 
finansowych, zachęt, dotacji i kredytów 
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w zakresie usług związanych z 
efektywnością energetyczną.

służących wspieraniu takich projektów.

Or. en

Poprawka 23
Alajos Mészáros

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje, że możliwość korzystania z 
funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności i innych instrumentów 
finansowych w celu finansowana działań 
na rzecz efektywności energetycznej oraz 
wykorzystywania energii odnawialnej 
w sektorze mieszkaniowym jest 
szczególnie ważna; apeluje zatem do 
Komisji i państw członkowskich, aby 
rozpowszechniały zrozumiałe i przystępne 
informacje na temat dostępnych 
instrumentów finansowych, zachęt, dotacji 
i kredytów służących wspieraniu projektów 
w zakresie usług związanych z 
efektywnością energetyczną.

3. uznaje, że możliwość korzystania z 
funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności i innych instrumentów 
finansowych w celu finansowana działań 
na rzecz efektywności energetycznej oraz 
wykorzystywania energii odnawialnej 
w sektorze mieszkaniowym jest 
szczególnie ważna; apeluje zatem do 
Komisji i państw członkowskich, aby 
rozpowszechniały zrozumiałe i przystępne 
informacje na temat dostępnych 
instrumentów finansowych, zachęt, dotacji 
i kredytów służących wspieraniu projektów 
w zakresie usług związanych z 
efektywnością energetyczną. podkreśla, że 
aby zwiększyć wydajność energetyczną 
nowych i istniejących budynków 
mieszkalnych oraz zwiększyć 
wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii, działania planowane w ramach 
funduszy strukturalnych powinny również 
pojawić się w regionalnych planach 
operacyjnych państw członkowskich, co 
zagwarantuje, że ostateczne decyzje będą 
podejmowane na szczeblu regionalnym;

Or. hu

Poprawka 24
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie włączenia 
wymiaru odnawialnych źródeł energii i 
wydajności energetycznej do strategii 
badań i innowacji na rzecz inteligentnej 
specjalizacji, jaką państwa członkowskie i 
regiony będą musiały ułożyć, aby móc 
korzystać z  funduszy na innowacje w 
ramach przyszłej polityki spójności; 
organy i zainteresowane podmioty na 
poziomie regionalnym i lokalnym mają do 
odegrania kluczową rolę w zakresie 
wprowadzania najpotrzebniejszych 
innowacji w sektorze energii, jeśli UE 
chce osiągnąć swoje cele dotyczące 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii i wydajności energetycznej;

Or. en

Poprawka 25
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że polityka spójności oraz 
przyznane na nią fundusze powinny być 
skuteczniej realizowane w oparciu o 
zasadę proporcjonalności, opłacalności i 
odpowiedzialności; popiera zatem 
wykorzystanie instrumentów finansowych 
jako dźwigni dla inwestycji w sektorze 
prywatnym, w szczególności w celu 
realizacji dużych projektów z zakresu 
infrastruktury energetycznej, wydajności 
energetycznej i energii odnawialnej;

Or. en
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Poprawka 26
Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie przeprowadzania 
regularnych przeglądów przydziału 
środków z Funduszu Spójności na 
projekty energetyczne, aby zwiększyć 
poziom wykorzystania środków i 
ukierunkować finansowanie na 
programy, które wykazały się wysokim 
poziomem wykorzystania środków, 
wartością dodaną i skutecznością;

Or. en

Poprawka 27
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie przewagi, jaką ma 
wykorzystanie funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności dla wdrażania sieci 
informacyjnych i komunikacyjnych 
potrzebnych do rozwoju bezpiecznej i 
trwałej inteligentnej sieci energetycznej w 
UE;

Or. en

Poprawka 28
Adina-Ioana Vălean
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Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podziela opinię Komisji dotyczącą 
wspierania i zwiększania wykorzystania 
instrumentów finansowych w ramach 
polityki spójności na lata 2014-2020; 
uważa, że instrumenty te mogą okazać się 
bardzo opłacalne, ponieważ stworzą efekt 
dźwigni przez zmobilizowanie 
dodatkowych publicznych i prywatnych 
współinwestycji w celu uporania się z 
nieprawidłowościami na rynku w sektorze 
energii i zminimalizowania zakłóceń na 
rynku;

Or. en

Poprawka 29
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że kluczowe znaczenie dla 
państw członkowskich i regionów ma 
zagwarantowanie odpowiedniego 
zarządzania i rozwoju potencjału, aby w 
pełni i wydajnie wykorzystać fundusze, 
które zostaną przyznane w ramach 
polityki spójności na projekty w zakresie 
odnawialnych źródeł energii i wydajności 
energetycznej; 

Or. en

Poprawka 30
Adina-Ioana Vălean
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Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. z zadowoleniem przyjmuje nowe 
podejście Komisji polegające na szerszym 
wykorzystaniu instrumentów finansowych 
w polityce spójności, z uwzględnieniem  
obecnych braków finansowych i 
zapotrzebowania UE na środki na 
realizację strategii 2020; uważa, że 
instrumenty finansowe gwarantują 
skuteczny i wydajny system wsparcia dla 
inwestycji w projekty potencjalnie 
efektywne ekonomicznie; uważa, że 
instrumenty finansowe powinny być 
dostosowane do konkretnych potrzeb 
regionów i docelowych odbiorców, co 
znacznie ułatwi dostęp do finansowania z 
korzyścią dla szerokiego spektrum 
podmiotów społeczno-gospodarczych na 
miejscu; 

Or. en

Poprawka 31
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. z zadowoleniem przyjmuje nowy 
wniosek w sprawie instrumentu „Łącząc 
Europę” jako instrumentu dodatkowego i 
uzupełniającego w kontekście polityki 
spójności, aby zaspokoić potrzebę 
inwestycji w modernizacje i rozbudowę 
europejskiej infrastruktury energetycznej, 
przyczyniając się w ten sposób do 
osiągnięcia celów strategii Europa 2020; 
wzywa Komisję do zmaksymalizowania 
koordynacji między funduszem Spójności
i funduszami strukturalnymi a 
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instrumentem „Łącząc Europę”;

Or. en


