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Poprawka 1
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że działania na rzecz 
oszczędności energii są opłacalnym 
sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa 
dostaw i zmniejszenie emisji CO2; jest 
zaniepokojony niskim odpływem środków 
z funduszy EFRR na działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii w wielu 
państwach członkowskich; nalega, by 
państwa członkowskie uczyniły 
racjonalizację zużycia energii priorytetem 
swoich programów operacyjnych i wzywa 
Komisję i władze krajowe do 
opracowywania sposobów ułatwiania 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
na działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii, takie jak zapewnianie lepszego 
przepływu informacji do szczebla 
lokalnego czy otwieranie punktów 
kompleksowej obsługi;

1. podkreśla, że działania na rzecz 
oszczędności energii są opłacalnym 
sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa 
dostaw i zmniejszenie emisji CO2; jest 
zaniepokojony niskim odpływem środków 
z funduszy EFRR na działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii w wielu 
państwach członkowskich; nalega, by 
państwa członkowskie uczyniły 
racjonalizację zużycia energii priorytetem 
horyzontalnym swoich programów 
operacyjnych i wzywa Komisję i władze 
krajowe do opracowywania sposobów 
ułatwiania wykorzystywania funduszy 
strukturalnych na działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii;

Or. en

Poprawka 2
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że działania na rzecz 
oszczędności energii są opłacalnym 
sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa 
dostaw i zmniejszenie emisji CO2; jest 
zaniepokojony niskim odpływem środków 
z funduszy EFRR na działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii w wielu 

1. podkreśla, że działania na rzecz 
oszczędności energii są opłacalnym 
sposobem na zwiększenie 
konkurencyjności gospodarki i 
bezpieczeństwa dostaw oraz zmniejszenie 
emisji CO2; jest zaniepokojony niskim 
odpływem środków z funduszy EFRR na 
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państwach członkowskich; nalega, by 
państwa członkowskie uczyniły 
racjonalizację zużycia energii priorytetem 
swoich programów operacyjnych i wzywa 
Komisję i władze krajowe do 
opracowywania sposobów ułatwiania 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
na działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii, takie jak zapewnianie lepszego 
przepływu informacji do szczebla 
lokalnego czy otwieranie punktów 
kompleksowej obsługi;

działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii w wielu państwach członkowskich,
nalega, by państwa członkowskie uczyniły 
racjonalizację zużycia energii priorytetem 
swoich programów operacyjnych i wzywa 
Komisję i władze krajowe do 
opracowywania sposobów ułatwiania 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
na działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii, takie jak zapewnianie lepszego 
przekazywania informacji do szczebla 
lokalnego czy otwieranie punktów 
kompleksowej obsługi;

Or. en

Poprawka 3
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że działania na rzecz 
oszczędności energii są opłacalnym 
sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa 
dostaw i zmniejszenie emisji CO2; jest 
zaniepokojony niskim odpływem środków 
z funduszy EFRR na działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii w wielu 
państwach członkowskich; nalega, by 
państwa członkowskie uczyniły 
racjonalizację zużycia energii priorytetem 
swoich programów operacyjnych i wzywa 
Komisję i władze krajowe do 
opracowywania sposobów ułatwiania 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
na działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii, takie jak zapewnianie lepszego 
przepływu informacji do szczebla 
lokalnego czy otwieranie punktów 
kompleksowej obsługi;

1. podkreśla, że działania na rzecz 
oszczędności energii są nie tylko 
najbardziej opłacalnym sposobem na 
zwiększenie bezpieczeństwa dostaw i 
zmniejszenie emisji CO2, ale mogą 
również doprowadzić do utworzenia 
miliona miejsc pracy do 2020 r. oraz do 
znacznego zmniejszenia ubóstwa 
energetycznego; jest zaniepokojony niskim 
odpływem środków z funduszy EFRR na 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii w wielu państwach członkowskich; 
nalega, by państwa członkowskie uczyniły 
racjonalizację zużycia energii priorytetem 
swoich programów operacyjnych i wzywa 
Komisję i władze krajowe do 
opracowywania sposobów ułatwiania 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
na działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii, takie jak zapewnianie lepszego 
przepływu informacji do szczebla 
regionalnego i lokalnego czy otwieranie 
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punktów kompleksowej obsługi;

Or. en

Poprawka 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że działania na rzecz 
oszczędności energii są opłacalnym 
sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa 
dostaw i zmniejszenie emisji CO2; jest 
zaniepokojony niskim odpływem środków 
z funduszy EFRR na działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii w wielu 
państwach członkowskich; nalega, by 
państwa członkowskie uczyniły 
racjonalizację zużycia energii priorytetem 
swoich programów operacyjnych i wzywa 
Komisję i władze krajowe do 
opracowywania sposobów ułatwiania 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
na działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii, takie jak zapewnianie lepszego 
przepływu informacji do szczebla 
lokalnego czy otwieranie punktów 
kompleksowej obsługi;

1. podkreśla, że działania na rzecz 
oszczędności energii są opłacalnym 
sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa 
dostaw i zmniejszenie emisji CO2; jest 
zaniepokojony niskim odpływem środków 
z funduszy EFRR na działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii w wielu 
państwach członkowskich; nalega, by 
państwa członkowskie uczyniły 
racjonalizację zużycia energii priorytetem 
swoich programów operacyjnych i wzywa 
Komisję oraz władze krajowe i regionalne
do opracowywania sposobów ułatwiania 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
na działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii, takie jak zapewnianie lepszego 
przepływu informacji do szczebla 
lokalnego czy otwieranie punktów 
kompleksowej obsługi;

Or. en

Poprawka 5
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że jedną z największych 
przeszkód dla realizowania oszczędności 

2. przyznaje, że jedną z największych 
przeszkód dla realizowania oszczędności 
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energii na poziomie lokalnym i 
regionalnym jest konieczność 
inwestowania z góry; jest przekonany, że 
wszelkie działania podejmowane na 
szczeblu UE powinny należycie 
uwzględniać skutki dla władz 
samorządowych i regionów oraz ich 
ograniczenia budżetowe;

energii na poziomie lokalnym i 
regionalnym jest konieczność 
inwestowania z góry; UE powinna zatem 
pobudzać inwestycje poprzez finansowe 
wspieranie ich z funduszy strukturalnych i 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS);

Or. en

Poprawka 6
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że jedną z największych 
przeszkód dla realizowania oszczędności 
energii na poziomie lokalnym i 
regionalnym jest konieczność 
inwestowania z góry; jest przekonany, że 
wszelkie działania podejmowane na 
szczeblu UE powinny należycie 
uwzględniać skutki dla władz 
samorządowych i regionów oraz ich 
ograniczenia budżetowe;

2. przyznaje, że jedną z największych 
przeszkód dla realizowania oszczędności 
energii na poziomie lokalnym i 
regionalnym jest konieczność 
inwestowania z góry; jest przekonany, że 
wszelkie działania podejmowane na 
szczeblu UE powinny należycie 
uwzględniać skutki dla władz 
samorządowych i regionów oraz ich 
ograniczenia budżetowe; zaleca zatem 
przeprowadzanie konsultacji z 
przedstawicielami lokalnymi i 
regionalnymi podczas ustanawiania 
wytycznych dotyczących rozwoju w 
dziedzinie energetyki, a także zapewnianie 
programom na poziomie lokalnym i 
regionalnym wsparcia finansowego 
przeznaczanego na wykorzystywanie 
istniejących zasobów energetycznych;

Or. ro
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Poprawka 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że jedną z największych 
przeszkód dla realizowania oszczędności 
energii na poziomie lokalnym i 
regionalnym jest konieczność 
inwestowania z góry; jest przekonany, że 
wszelkie działania podejmowane na 
szczeblu UE powinny należycie 
uwzględniać skutki dla władz 
samorządowych i regionów oraz ich 
ograniczenia budżetowe;

2. przyznaje, że jedną z największych 
przeszkód dla realizowania oszczędności 
energii na poziomie lokalnym i 
regionalnym jest konieczność 
inwestowania z góry; jest przekonany, że 
wszelkie działania podejmowane na 
szczeblu UE powinny należycie 
uwzględniać skutki dla władz 
samorządowych i regionów oraz ich 
ograniczenia budżetowe; w celu udzielenia 
wsparcia władzom lokalnym i 
regionalnym Komisja powinna opracować 
specjalne europejskie innowacyjne 
programy finansowe;

Or. en

Poprawka 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla potrzebę opracowania 
pomocy technicznej i inżynierii 
finansowej na poziomie władz 
regionalnych i lokalnych do wspierania 
lokalnych podmiotów w tworzeniu 
projektów, np. w oparciu o stworzony 
przez EBI mechanizm pomocy technicznej 
ELENA oraz o doświadczenia 
przedsiębiorstw świadczących usługi 
energetyczne (ESCO);

Or. fr
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Poprawka 9
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że na szczeblu lokalnym i 
regionalnym istnieją różne przeszkody, w 
szczególności w sektorze mieszkalnictwa, 
będące wynikiem kosztów finansowych i 
długich okresów amortyzacji, 
zróżnicowania zachęt dla lokatorów i 
właścicieli lub złożonych negocjacji w 
budynkach wielomieszkaniowych; wzywa 
do znajdowania innowacyjnych rozwiązań 
w celu usuwania tych przeszkód, takich jak 
dzielnicowe plany remontowe, zachęty 
finansowe i pomoc techniczna;

4. zauważa, że na szczeblu lokalnym i 
regionalnym istnieją różne przeszkody, w 
szczególności w sektorze mieszkalnictwa, 
będące wynikiem kosztów finansowych i 
długich okresów amortyzacji, 
zróżnicowania zachęt dla lokatorów i 
właścicieli lub złożonych negocjacji w 
budynkach wielomieszkaniowych; wzywa 
do znajdowania innowacyjnych i 
opłacalnych rozwiązań w celu usuwania 
tych przeszkód, takich jak dzielnicowe 
plany remontowe, zachęty finansowe i 
pomoc techniczna;

Or. en

Poprawka 10
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do pełnego wykorzystywania 
potencjału w zakresie trwałych miejsc 
pracy przyjaznych środowisku, 
wynikającego ze zwiększenia efektywności 
energetycznej w sektorze mieszkaniowym i 
budownictwie poprzez tworzenie 
długoterminowych warunków ramowych 
dla „zielonych” miejsc pracy w celu 
pobudzenia lokalnej gospodarki;

Or. en
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Poprawka 11
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wspiera wielopoziomowe 
zdecentralizowane podejście do polityki 
energetycznej i efektywności 
energetycznej, łącznie z porozumieniem 
między burmistrzami i inicjatywą 
inteligentnych miast; podkreśla znaczenie 
oddolnego podejścia UE w kwestiach 
polityki energetycznej dla miast i 
regionów, które dąży do promowania 
czystych, efektywnych pod względem 
energii 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.

5. wspiera wielopoziomowe 
zdecentralizowane podejście do polityki 
energetycznej i efektywności 
energetycznej, łącznie z porozumieniem 
między burmistrzami i inicjatywą 
inteligentnych miast; podkreśla znaczenie 
oddolnego podejścia UE w kwestiach 
polityki energetycznej dla miast i 
regionów, które dąży do promowania 
czystych, efektywnych pod względem 
energii inwestycji; kładzie nacisk na fakt, 
że dostosowanie przyszłej polityki 
spójności do strategii Europa 2020 może 
wspierać rozwój lokalny i regionalny oraz 
pociągnąć za sobą inteligentny i 
zrównoważony wzrost w państwach 
członkowskich i regionach.

Or. en

Poprawka 12
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wspiera wielopoziomowe 
zdecentralizowane podejście do polityki 
energetycznej i efektywności 
energetycznej, łącznie z porozumieniem 
między burmistrzami i inicjatywą 
inteligentnych miast; podkreśla znaczenie 
oddolnego podejścia UE w kwestiach 
polityki energetycznej dla miast i 

5. podkreśla kluczową rolę władz 
lokalnych i regionalnych w realizacji 
celów w zakresie oszczędności energii i 
dlatego wspiera wielopoziomowe 
zdecentralizowane podejście do polityki 
energetycznej i efektywności 
energetycznej, łącznie z porozumieniem 
między burmistrzami i inicjatywą 
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regionów, które dąży do promowania 
czystych, efektywnych pod względem 
energii 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.

inteligentnych miast; podkreśla znaczenie 
oddolnego podejścia UE w kwestiach 
polityki energetycznej dla miast i
regionów, które dąży do promowania 
czystych, efektywnych pod względem 
energii 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 13
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wspiera wielopoziomowe 
zdecentralizowane podejście do polityki 
energetycznej i efektywności 
energetycznej, łącznie z porozumieniem 
między burmistrzami i inicjatywą 
inteligentnych miast; podkreśla znaczenie 
oddolnego podejścia UE w kwestiach 
polityki energetycznej dla miast i 
regionów, które dąży do promowania 
czystych, efektywnych pod względem 
energii 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.

5. wspiera wielopoziomowe 
zdecentralizowane podejście do polityki 
energetycznej i efektywności 
energetycznej, łącznie z porozumieniem 
między burmistrzami i inicjatywą 
inteligentnych miast; podkreśla znaczenie 
oddolnego podejścia UE w kwestiach 
polityki energetycznej dla miast i 
regionów, które dąży do promowania 
czystych, efektywnych pod względem 
energii 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, konkurencyjny 
ekonomicznie i zrównoważony wzrost w 
państwach członkowskich i regionach.

Or. en
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Poprawka 14
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wspiera wielopoziomowe 
zdecentralizowane podejście do polityki 
energetycznej i efektywności 
energetycznej, łącznie z porozumieniem 
między burmistrzami i inicjatywą 
inteligentnych miast; podkreśla znaczenie 
oddolnego podejścia UE w kwestiach 
polityki energetycznej dla miast i
regionów, które dąży do promowania 
czystych, efektywnych pod względem 
energii 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.

5. wspiera wielopoziomowe 
zdecentralizowane podejście do polityki 
energetycznej i efektywności 
energetycznej, łącznie z porozumieniem 
między burmistrzami i inicjatywą 
inteligentnych miast; podkreśla znaczenie 
oddolnego podejścia UE w kwestiach 
polityki energetycznej dla miast i 
regionów, które dąży do promowania 
czystych, efektywnych pod względem 
energii 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, regionach i 
miastach.

Or. en

Poprawka 15
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że między regionami 
europejskimi występują znaczne różnice 
podważające standardowe wiążące cele w 
zakresie efektywności energetycznej, które 
doprowadziłyby do nadmiernego 
obciążenia szczególnie MŚP; proponuje 
zatem ciągłe monitorowanie procesu 
wdrażania obowiązujących przepisów, a w 
przypadku stwierdzenia niezgodności –
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wszczynanie postępowania w sprawie 
naruszenia;

Or. en

Poprawka 16
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa Komisję do połączenia 
obowiązujących przepisów prawodawstwa 
europejskiego takich jak dyrektywa w 
sprawie ekoprojektu i dyrektywa 
dotycząca etykietowania energetycznego 
zamiast dalszego ich rozszerzania, aby jak 
najefektywniej wdrożyć prawodawstwo 
UE i wykorzystać efekt synergii z myślą 
zwłaszcza o konsumentach.

Or. en

Poprawka 17
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uznaje, że do tej pory polityczne 
strategie na rzecz efektywności 
energetycznej nie uwzględniały w 
wystarczającym stopniu czynnika 
akceptacji społecznej w ograniczaniu 
zużycia energii; podkreśla, że warunkiem 
skuteczności środków na rzecz 
efektywności energetycznej jest nie tylko 
odpowiednie postępowanie użytkowników, 
ale również zwiększenie zaufania 
konsumentów; nawołuje, aby w przyszłym 
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planie działania na rzecz racjonalizacji 
zużycia energii zapewniono dodatkowe 
środki wspierające, które poskutkują 
większą akceptacją społeczną; podkreśla 
istotną rolę, jaką w osiągnięciu 
konsensusu może odegrać szczebel 
regionalny i lokalny.

Or. en

Poprawka 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do wprowadzenia 
środków na rzecz zwalczania ubóstwa 
energetycznego, które dotyka w Europie 
najuboższe gospodarstwa domowe, 
poprzez aktywne wspieranie realizacji i 
finansowania efektywności energetycznej 
w mieszkalnictwie.

Or. fr

Poprawka 19
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że dzięki swoim 
innowacyjnym działaniom 
przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę 
w projektowaniu i wdrażaniu środków na 
rzecz oszczędności energii; wyraża 
nadzieję, że fundusze strukturalne 
zachęcają przedsiębiorstwa do aktywnego 
udziału w projektach z dziedziny 
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efektywności energetycznej.

Or. fr


