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Poprawka 1
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. przypomina, że Parlament przyjął już 
sprawozdanie w sprawie roli polityki 
spójności UE i jej podmiotów we 
wdrażaniu nowej europejskiej polityki 
energetycznej, w którym uwzględniono 
również kwestie dotyczące efektywności 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 2
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla kluczową rolę, jaką polityka 
spójności będzie pełnić w zakresie 
wdrażania środków koniecznych w celu 
osiągnięcia unijnego celu 20 % 
oszczędności w zużyciu energii pierwotnej 
do 2020 r.;

1. podkreśla kluczową rolę, jaką polityka 
spójności będzie pełnić w zakresie 
wdrażania środków koniecznych w celu 
osiągnięcia unijnego celu 20 % 
oszczędności w zużyciu energii pierwotnej 
do 2020 r. oraz w utorowaniu drogi dla 
dalszego zwiększenia efektywności 
energetycznej po tym roku;

Or. en

Poprawka 3
Claude Turmes
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stwierdza, że celem podstawowym 
polityki spójności pozostaje zmniejszenie 
różnic ekonomicznych i społecznych 
pomiędzy regionami oraz uważa, że 
polityki w zakresie efektywności 
energetycznej nie powinny być sprzeczne z 
tym celem; podkreśla, że priorytety 
niektórych najuboższych regionów UE 
mogą być odmienne, przy czym regiony te 
mogą w pierwszej kolejności wymagać 
inwestycji w innych obszarach;

2. stwierdza, że celem podstawowym 
polityki spójności pozostaje zmniejszenie 
różnic ekonomicznych, społecznych i 
terytorialnych pomiędzy regionami oraz 
uważa, że polityki w zakresie efektywności 
energetycznej pomogą w osiągnięciu tego 
celu; 

Or. en

Poprawka 4
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stwierdza, że celem podstawowym 
polityki spójności pozostaje zmniejszenie 
różnic ekonomicznych i społecznych 
pomiędzy regionami oraz uważa, że 
polityki w zakresie efektywności 
energetycznej nie powinny być sprzeczne z 
tym celem; podkreśla, że priorytety 
niektórych najuboższych regionów UE 
mogą być odmienne, przy czym regiony te 
mogą w pierwszej kolejności wymagać 
inwestycji w innych obszarach;

2. stwierdza, że celem podstawowym 
polityki spójności pozostaje zmniejszenie 
różnic ekonomicznych i społecznych 
pomiędzy regionami oraz uważa, że 
polityki w zakresie efektywności 
energetycznej nie powinny być sprzeczne z 
tym celem; podkreśla, że priorytety 
niektórych najuboższych regionów UE 
mogą być odmienne, przy czym regiony te 
mogą w pierwszej kolejności wymagać 
inwestycji w innych obszarach; podkreśla, 
że siła polityki spójności tkwi w jej 
elastyczności i zdecentralizowanym 
zarządzaniu funduszami na szczeblu 
lokalnym;

Or. en
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Poprawka 5
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stwierdza, że celem podstawowym 
polityki spójności pozostaje zmniejszenie 
różnic ekonomicznych i społecznych 
pomiędzy regionami oraz uważa, że 
polityki w zakresie efektywności 
energetycznej nie powinny być sprzeczne z
tym celem; podkreśla, że priorytety
niektórych najuboższych regionów UE 
mogą być odmienne, przy czym regiony te 
mogą w pierwszej kolejności wymagać 
inwestycji w innych obszarach;

2. stwierdza, że celem podstawowym 
polityki spójności pozostaje zmniejszenie 
różnic ekonomicznych i społecznych 
pomiędzy regionami oraz uważa, że 
polityki w zakresie efektywności 
energetycznej będą wspierać osiągnięcie
tego celu; podkreśla, że niektóre 
najuboższe regiony UE uzyskają korzyści z 
inwestycji w efektywność energetyczną 
oraz z rezultatów tych inwestycji w postaci 
nowych miejsc pracy i rozwoju; 

Or. en

Poprawka 6
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że inwestycje w efektywność 
energetyczną mogą się przyczynić do 
wzrostu gospodarczego, zwiększenia 
zatrudnienia, innowacji i zmniejszenia 
ubóstwa energetycznego w 
gospodarstwach domowych i tym samym 
mogą wnosić pozytywny wkład w spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną;

3. zauważa, że inwestycje w efektywność 
energetyczną mogą się przyczynić do 
wzrostu gospodarczego, zwiększenia 
zatrudnienia, innowacji i zmniejszenia 
ubóstwa energetycznego w 
gospodarstwach domowych i tym samym 
mogą wnosić pozytywny wkład w spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną; 
podkreśla, że przydział funduszy powinien 
opierać się na zasadzie proporcjonalności, 
opłacalności i wydajności ekonomicznej 
oraz nie może przyczyniać się do
zwiększenia obciążeń administracyjnych;
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Or. en

Poprawka 7
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka 

3. zauważa, że inwestycje w efektywność 
energetyczną mogą się przyczynić do 
wzrostu gospodarczego, zwiększenia 
zatrudnienia, innowacji i zmniejszenia 
ubóstwa energetycznego 
w gospodarstwach domowych i tym 
samym mogą wnosić pozytywny wkład 
w spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną;

3. zauważa, że inwestycje w efektywność 
energetyczną mogą się przyczynić do 
wzrostu gospodarczego, zwiększenia 
zatrudnienia, w szczególności na poziomie 
lokalnym i regionalnym, innowacji 
i zmniejszenia ubóstwa energetycznego 
w gospodarstwach domowych i tym 
samym mogą wnosić pozytywny wkład 
w spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną;

Or. ro

Poprawka 8
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że inwestycje w efektywność 
energetyczną mogą się przyczynić do 
wzrostu gospodarczego, zwiększenia 
zatrudnienia, innowacji i zmniejszenia 
ubóstwa energetycznego w 
gospodarstwach domowych i tym samym 
mogą wnosić pozytywny wkład w spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną;

3. zauważa, że inwestycje w efektywność 
energetyczną przyczyniają się do wzrostu 
gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia, 
innowacji, niezależności energetycznej i 
zmniejszenia ubóstwa energetycznego w 
gospodarstwach domowych i tym samym 
mogą wnosić pozytywny wkład w spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną;

Or. en



AM\933727PL.doc 7/18 PE510.482v01-00

PL

Poprawka 9
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. 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; opowiada się zatem za 
uproszczeniem zasad i procedur, 
wyeliminowaniem biurokracji i
zwiększoną elastycznością w alokowaniu 
tych środków, zarówno na szczeblu UE, 
jak i na poziomie krajowym; uważa, że 
uproszczenie przyczyni się do sprawnego 
przydziału funduszy, wyższego wskaźnika 
absorpcji środków, zmniejszenia liczby 
błędów i skrócenia okresów płatności oraz 
umożliwi najuboższym państwom 
członkowskim i regionom pełne 
skorzystanie z instrumentów finansowych 
mających na celu zmniejszenie 
dysproporcji między państwami i 
regionami; jest zdania, że trzeba osiągnąć 
równowagę między uproszczeniem a 
stabilnością zasad i procedur;

Or. en

Poprawka 10
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę, że państwa 
członkowskie nie muszą czekać do końca 
terminu wdrażania dyrektywy 
2010/31/UE, ale inwestować w tworzenie 
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nowych materiałów oraz technologii 
energooszczędnych, zdolnych do 
generowania zarówno miejsc pracy, jak i 
ożywienia przemysłowego oraz wzrostu 
konkurencyjności regionów UE;

Or. ro

Poprawka 11
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. stwierdza, że krajowe plany na rzecz 
efektywności energetycznej i ich 
wdrażanie podlegają krajowym 
programom reform oraz europejskiemu 
semestrowi w uznaniu pozytywnego 
wpływu gospodarczego działań na rzecz 
efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 12
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla korzyści, jakie mogą 
oferować inicjatywy JESSICA i ELENA 
pod względem inwestycji w zrównoważoną 
energię na szczeblu lokalnym, z myślą o 
pomaganiu miastom i regionom w 
realizacji rentownych projektów 
inwestycyjnych w dziedzinie efektywności 
energetycznej i wzywa do wspierania tych 
inicjatyw;
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Or. en

Poprawka 13
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. uznaje, że możliwość korzystania z 
funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności i innych instrumentów 
finansowych i pomocy finansowej w celu 
finansowana działań na rzecz 
efektywności energetycznej w 
szczególności w sektorze mieszkaniowym 
jest szczególnie ważna; wzywa zatem 
Komisję i państwa członkowskie do 
rozpowszechnienia zrozumiałych i 
przystępnych informacji na temat 
dostępnych instrumentów finansowych, 
zachęt, dotacji i kredytów służących 
wspieraniu projektów w zakresie usług 
związanych z efektywnością energetyczną;

Or. en

Poprawka 14
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. podkreśla znaczenie włączenia 
wymiaru wydajności energetycznej do 
strategii badań i innowacji na rzecz 
inteligentnej specjalizacji, jaką państwa 
członkowskie i regiony będą musiały 
opracować, aby móc korzystać ze środków 
na innowacje w ramach przyszłej polityki 
spójności;
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Or. en

Poprawka 15
Daniel Caspary

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie ostatnimi 
wydarzeniami w krajach, takich jak 
Bułgaria, gdzie wysokie ceny energii 
doprowadziły do niepokojów społecznych,
oraz wzywa do ukierunkowanych działań, 
aby uczynić energię przystępną cenowo dla 
zwykłych obywateli;

4. wyraża zaniepokojenie rosnącymi 
cenami energii i wynikającymi stąd
niepokojami społecznymi oraz wzywa do 
ukierunkowanych działań, aby uczynić 
energię przystępną cenowo dla zwykłych 
obywateli;

Or. de

Poprawka 16
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie ostatnimi 
wydarzeniami w krajach, takich jak 
Bułgaria, gdzie wysokie ceny energii 
doprowadziły do niepokojów społecznych, 
oraz wzywa do ukierunkowanych działań, 
aby uczynić energię przystępną cenowo
dla zwykłych obywateli;

4. wyraża zaniepokojenie ostatnimi 
wydarzeniami w krajach, takich jak 
Bułgaria, gdzie wysokie ceny energii 
doprowadziły do niepokojów społecznych, 
oraz wzywa do ukierunkowanych działań 
na rzecz wydajności energetycznej, w 
szczególności w ramach polityki spójności,
aby obniżyć rachunki za energię u
obywateli;

Or. en

Poprawka 17
Silvia-Adriana Ţicău
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla w szczególności potencjalne 
korzyści społeczne z inwestycji w 
efektywność energetyczną, jako że 
inwestycje te mogą przyczynić się do 
zmniejszenia rachunków za energię u osób 
w niekorzystnej sytuacji społecznej; 

5. podkreśla w szczególności potencjalne 
korzyści społeczne z inwestycji w 
efektywność energetyczną, jako że 
inwestycje te mogą przyczynić się do 
zmniejszenia rachunków za energię u 
konsumentów;

Or. ro

Poprawka 18
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina w szczególności o 
potencjale budynków publicznych i
mieszkalnych w zakresie oszczędności 
energii, które to budynki stanowią 40 % 
końcowego zużycia energii w Unii, oraz 
wzywa państwa członkowskie do 
szybkiego przyjęcia długoterminowych 
strategii sięgających poza 2020 r. w 
zakresie aktywizacji inwestycji w 
odnawianie budynków mieszkalnych i 
komercyjnych w celu poprawy 
charakterystyki energetycznej zasobów 
mieszkaniowych, zgodnie z dyrektywą 
2012/27/UE;

6. przypomina w szczególności o 
potencjale budynków publicznych, 
prywatnych, mieszkalnych i komercyjnych
w zakresie oszczędności energii, które to 
budynki stanowią 40 % końcowego 
zużycia energii w Unii oraz 36 % 
całkowitej emisji dwutlenku węgla w Unii 
Europejskiej, oraz wzywa państwa 
członkowskie do szybkiego przyjęcia 
długoterminowych strategii sięgających 
poza 2020 r. w zakresie aktywizacji 
inwestycji w odnawianie budynków 
mieszkalnych i komercyjnych w celu 
poprawy charakterystyki energetycznej 
zasobów mieszkaniowych, zgodnie z 
dyrektywą 2012/27/UE;

Or. en

Poprawka 19
Fiona Hall
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina w szczególności o 
potencjale budynków publicznych i 
mieszkalnych w zakresie oszczędności 
energii, które to budynki stanowią 40 % 
końcowego zużycia energii w Unii, oraz 
wzywa państwa członkowskie do 
szybkiego przyjęcia długoterminowych 
strategii sięgających poza 2020 r. w 
zakresie aktywizacji inwestycji w 
odnawianie budynków mieszkalnych i 
komercyjnych w celu poprawy 
charakterystyki energetycznej zasobów 
mieszkaniowych, zgodnie z dyrektywą 
2012/27/UE;

6. przypomina w szczególności o 
potencjale budynków publicznych i 
mieszkalnych w zakresie oszczędności 
energii, które to budynki stanowią 40 % 
końcowego zużycia energii w Unii, oraz 
wzywa państwa członkowskie do 
szybkiego przyjęcia ambitnych
długoterminowych strategii sięgających 
poza 2020 r. w zakresie aktywizacji 
inwestycji w gruntowne i stopniowe 
odnawianie budynków mieszkalnych i 
komercyjnych w celu poprawy 
charakterystyki energetycznej zasobów 
mieszkaniowych, zgodnie z dyrektywą 
2012/27/UE;

Or. en

Poprawka 20
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że do 31 grudnia 2020 r.
wszystkie nowe budynki będą budynkami 
o zużyciu energii bliskiej zeru oraz, że dwa 
lata wcześniej nowe budynki, które są 
zajmowane przez władze publiczne oraz 
będące ich własnością muszą być 
budynkami, których zużycie energii jest 
bliskie zeru; wymaga zatem od państw 
członkowskich, aby przyspieszyły 
opracowywanie krajowego planu w 
sprawie zwiększenia liczby budynków, 
których zużycie energii jest bliskie zeru 
oraz aby uregulowały, na poziomie 
krajowym, definicję budynków, których 
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zużycie energii jest bliskie zeru, co 
odzwierciedlać będzie ich krajowe, 
regionalne lub lokalne warunki;

Or. ro

Poprawka 21
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla wagę polityki spójności oraz 
przeznaczonych na nią środków 
finansowych dla pełnego rozwoju 
inteligentnych sieci i infrastruktury 
przyczyniających się do powstawania 
efektywniejszych systemów 
energetycznych we wszystkich regionach 
oraz mniejszego zużycia i utraty energii;

Or. en

Poprawka22
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie aby dla okresu finansowego 
2014-2020 zwiększyć znacznie sumę, która 
może zostać użyta przez państwa 
członkowskie w ramach funduszy 
strukturalnych do finansowania środków 
w celu zwiększenia efektywności 
energetycznej budynków, w szczególności
budynków mieszkalnych;
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Or. ro

Poprawka 23
András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w 
celu uruchomienia inwestycji w środki 
poprawy efektywności energetycznej;

7. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowski w poprawianiu potencjału 
administracyjnego i kanałów 
informacyjnych w celu opracowania 
lepszego przeznaczenia istniejących 
środków; zachęca państwa członkowskie 
do pełnego wykorzystania funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w 
celu uruchomienia inwestycji w środki 
poprawy efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 24
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia minimalnego 
udziału funduszy przeznaczonych na 
finansowanie działań na rzecz 
efektywności energetycznej w trakcie 
negocjacji dotyczących przyszłej polityki 
spójności;

Or. en
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Poprawka 25
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwienia tworzenia mechanizmów 
finansowych na rzecz środków poprawy 
efektywności energetycznej w celu 
maksymalizacji korzyści płynących z wielu 
strumieni finansowania, zgodnie z 
dyrektywą 2012/27/UE; wzywa Komisję 
do wspierania państw członkowskich w 
tworzeniu mechanizmów finansowych oraz 
ułatwiania wymiany najlepszych praktyk 
pomiędzy właściwymi krajowymi i 
regionalnymi organami i instytucjami;

8. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwienia tworzenia mechanizmów 
finansowych na rzecz środków poprawy 
efektywności energetycznej w celu 
maksymalizacji korzyści płynących z wielu 
strumieni finansowania, zgodnie z 
dyrektywą 2012/27/UE; wzywa Komisję 
do wspierania państw członkowskich w 
tworzeniu mechanizmów finansowych oraz 
ułatwiania wymiany najlepszych praktyk 
pomiędzy właściwymi krajowymi i 
regionalnymi organami i instytucjami; 
podkreśla znaczenie takich programów 
jak ELENA w zapewnianiu wsparcia 
technicznego regionalnym i lokalnym 
organom w jak najlepszym wykorzystaniu 
środków dostępnych w ramach Funduszu 
Spójności;

Or. en

Poprawka 26
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwienia tworzenia mechanizmów 
finansowych na rzecz środków poprawy 
efektywności energetycznej w celu 
maksymalizacji korzyści płynących z wielu 
strumieni finansowania, zgodnie z 
dyrektywą 2012/27/UE; wzywa Komisję 
do wspierania państw członkowskich w 
tworzeniu mechanizmów finansowych oraz 

8. przypomina, że państwa członkowskie 
mogą stosować obniżoną stawkę VAT, ale 
nie mniejszą niż 5 %, w przypadku usług 
związanych ze wzrostem efektywności 
energetycznej budynków i wzywa państwa 
członkowskie do ułatwienia tworzenia
mechanizmów finansowych na rzecz 
środków poprawy efektywności 
energetycznej w celu maksymalizacji 
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ułatwiania wymiany najlepszych praktyk 
pomiędzy właściwymi krajowymi i 
regionalnymi organami i instytucjami;

korzyści płynących z wielu strumieni 
finansowania, zgodnie z dyrektywą 
2012/27/UE; wzywa Komisję do 
wspierania państw członkowskich w 
tworzeniu mechanizmów finansowych oraz 
ułatwiania wymiany najlepszych praktyk 
pomiędzy właściwymi krajowymi i 
regionalnymi organami i instytucjami;

Or. ro

Poprawka 27
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wymaga od Państw Członkowskich 
przeprowadzenia kampanii 
informacyjnych w celu przedstawienia 
korzyści oferowanych poprzez wzrost 
komfortu oraz zmniejszenie rachunków w 
jednostkach, co można otrzymać poprzez 
wzrost efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych; przypomina 
jednak, że najbardziej efektywne działania 
na rzecz zwiększenia efektywności 
energetycznej to działania na poziomie 
budynku a nie jednostki budynku (np. 
mieszkania);

Or. ro

Poprawka 28
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie ostatnimi
ustaleniami Trybunału Obrachunkowego, 

9. wyraża zaniepokojenie ustaleniami 
Trybunału Obrachunkowego zawartymi w 
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według których inwestycje w efektywność 
energetyczną w ramach polityki spójności 
nie były racjonalne pod względem 
kosztów;

jego sprawozdaniu z 2012 r. dotyczącym 
opłacalności inwestycji w efektywność 
energetyczną realizowanych w ramach 
polityki spójności wynikającymi z kontroli
próby 24 projektów inwestycyjnych 
dotyczących efektywności energetycznej 
jedynie w budynkach publicznych 
przeprowadzonej na Litwie, we Włoszech i 
w Republice Czeskiej w ramach czterech 
programów operacyjnych; z ustaleń tych 
wynika, że nie ustanowiono właściwych 
warunków programowania i 
finansowania, umożliwiających opłacalne 
inwestycje w efektywność energetyczną; 
zauważa, że w swojej odpowiedzi na 
ustalenia Komisja stwierdziła, że rozmiar 
próby skontrolowanych programów był 
bardzo niewielki, a jeden spośród nich 
przewidziano na okres 2000-2006 w 
związku z czym nie można ekstrapolować 
wyników na całą politykę, że w ostatnich 
latach nastąpił znaczny rozwój polityki 
dotyczącej efektywności energetycznej w 
porównaniu do okresu, w którym 
wynegocjowano cztery skontrolowane 
programy, że może zachodzić konflikt 
interesów między wynikami 
„opłacalności“ stanowiącej główny 
przedmiot sprawozdania Trybunału 
Obrachunkowego a analizą „oceny 
potrzeb“, że ocena potrzeb może 
prowadzić do wyznaczenia innych 
priorytetów oraz że należy przyjąć 
zintegrowane podejście do inwestycji w 
budynki publiczne a gruntowne renowacje 
wiążą się z dłuższym okresem zwrotu 
kosztów;

Or. en

Poprawka 29
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie ostatnimi 
ustaleniami Trybunału Obrachunkowego, 
według których inwestycje w efektywność 
energetyczną w ramach polityki spójności 
nie były racjonalne pod względem 
kosztów;

9. wyraża zaniepokojenie ostatnimi 
ustaleniami Trybunału Obrachunkowego, 
według których inwestycje w efektywność 
energetyczną w ramach polityki spójności 
nie były racjonalne pod względem kosztów 
na skutek niewłaściwego wdrożenia i 
wykorzystania funduszy zabezpieczonych 
na rzecz realizacji tego celu;

Or. en


