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10.2.2017 A8-0003/145

Poprawka 145/rev
Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 
Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De 
Masi, Nikolaos Chountis, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán, 
Curzio Maltese
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0003/2017
Ian Duncan
Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy utworzyć fundusz na rzecz 
modernizacji z 2 % całkowitej liczby 
uprawnień do emisji w ramach systemu EU 
ETS, które to uprawnienia należy sprzedać 
na aukcji zgodnie z przepisami 
dotyczącymi aukcji prowadzonych na 
wspólnej platformie aukcyjnej 
ustanowionej w rozporządzeniu 
1031/2010. Państwa członkowskie, których 
PKB na mieszkańca w 2013 r. na 
podstawie kursów rynkowych wynosił 
mniej niż 60 % średniej unijnej, powinny 
kwalifikować się do finansowania z 
funduszu na rzecz modernizacji i powinny 
zostać wyłączone, do 2030 r., z obowiązku 
pełnej sprzedaży aukcyjnej w odniesieniu 
do produkcji energii elektrycznej poprzez 
wykorzystanie możliwości przydziału 
bezpłatnych uprawnień w celu 
przejrzystego promowania rzeczywistych 
inwestycji w modernizację sektora 
energetycznego przy unikaniu zakłóceń na 
wewnętrznym rynku energii. Przepisy 
regulujące fundusz na rzecz modernizacji 
powinny stanowić spójne, kompleksowe i 
przejrzyste ramy zapewniające możliwie 
najsprawniejszą realizację, przy 

(11) Należy utworzyć fundusz na rzecz 
modernizacji z 2 % całkowitej liczby 
uprawnień do emisji w ramach systemu EU 
ETS, które to uprawnienia należy sprzedać 
na aukcji zgodnie z przepisami 
dotyczącymi aukcji prowadzonych na 
wspólnej platformie aukcyjnej 
ustanowionej w rozporządzeniu 
1031/2010. Państwa członkowskie, których 
PKB na mieszkańca w 2015 r. na 
podstawie kursów rynkowych wynosił 
mniej niż 60 % średniej unijnej, powinny 
kwalifikować się do finansowania z 
funduszu na rzecz modernizacji i powinny 
zostać wyłączone, do 2030 r., z obowiązku 
pełnej sprzedaży aukcyjnej w odniesieniu 
do produkcji energii elektrycznej poprzez 
wykorzystanie możliwości przydziału 
bezpłatnych uprawnień w celu 
przejrzystego promowania rzeczywistych 
inwestycji w modernizację sektora 
energetycznego przy unikaniu zakłóceń na 
wewnętrznym rynku energii. Przepisy 
regulujące fundusz na rzecz modernizacji 
powinny stanowić spójne, kompleksowe i 
przejrzyste ramy zapewniające możliwie 
najsprawniejszą realizację, przy 
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uwzględnieniu potrzeby łatwego dostępu 
dla wszystkich uczestników. Struktura 
zarządzania powinna być współmierna do 
celu polegającego na zapewnieniu 
właściwego wykorzystania środków 
finansowych. Struktura zarządzania 
powinna składać się z rady inwestycyjnej i 
komitetu zarządzającego, należy również 
uwzględnić doświadczenie EBI w procesie 
decyzyjnym, chyba że zapewnia się 
wsparcie dla małych projektów poprzez 
pożyczki udzielane przez krajowe banki 
prorozwojowe lub poprzez dotacje w 
ramach programu krajowego 
podzielającego cele funduszu na rzecz 
modernizacji. Inwestycje finansowane z 
funduszu powinny być proponowane przez 
państwa członkowskie. W celu właściwego 
uwzględnienia potrzeb inwestycyjnych w 
państwach członkowskich o niskich 
dochodach, podział środków będzie 
uwzględniać w równym stopniu kryteria w 
zakresie zweryfikowanych emisji i PKB. 
Pomoc finansowa funduszu na rzecz 
modernizacji mogłaby przyjąć różne 
formy.

uwzględnieniu potrzeby łatwego dostępu 
dla wszystkich uczestników. Struktura 
zarządzania powinna być współmierna do 
celu polegającego na zapewnieniu 
właściwego wykorzystania środków 
finansowych. Struktura zarządzania 
powinna składać się z rady inwestycyjnej i 
komitetu zarządzającego, należy również 
uwzględnić doświadczenie EBI w procesie 
decyzyjnym, chyba że zapewnia się 
wsparcie dla małych projektów poprzez 
pożyczki udzielane przez krajowe banki 
prorozwojowe lub poprzez dotacje w 
ramach programu krajowego 
podzielającego cele funduszu na rzecz 
modernizacji. Inwestycje finansowane z 
funduszu powinny być proponowane przez 
państwa członkowskie. W celu właściwego 
uwzględnienia potrzeb inwestycyjnych w 
państwach członkowskich o niskich 
dochodach, podział środków będzie 
uwzględniać w równym stopniu kryteria w 
zakresie zweryfikowanych emisji i PKB. 
Pomoc finansowa funduszu na rzecz 
modernizacji mogłaby przyjąć różne 
formy.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli zastosujemy 2015 jako rok odniesienia uzyskamy możliwość zaprezentowania 
odpowiednich osiągnięć w warunkach gospodarczych, stwarzając bardziej sprawiedliwy i 
bliższy aktualnym realiom ekonomicznym system.
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10.2.2017 A8-0003/146

Poprawka 146/rev
Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Merja 
Kyllönen, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0003/2017
Ian Duncan
Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 b a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2ba) w art. 6 ust. 2 dodaje się literę w 
brzmieniu:
„da) w ramach wymogów 
sprawozdawczych należy uwzględnić 
przepisy w zakresie pracy i warunków 
socjalnych chroniące uczciwość 
zawodową i miejsca pracy w sektorach 
działalności bardziej narażonych na 
ryzyko ucieczki emisji oraz na potencjalny 
dumping socjalny w związku z nieuczciwą 
konkurencją pochodzącą spoza UE, aby 
zapewnić całkowitą zgodność z unijnymi 
rozporządzeniami z dziedziny ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników 
oraz z dyrektywami środowiskowymi.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach przepisów dotyczących uprawnień do emisji gazów cieplarnianych warto pamiętać 
o całkowitej zgodności z unijnymi rozporządzeniami w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia w 
miejscu pracy oraz przestrzeganiu odpowiednich dyrektyw środowiskowych.
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10.2.2017 A8-0003/147

Poprawka 147/rev
Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 
Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De 
Masi, Nikolaos Chountis, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán, 
Curzio Maltese
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0003/2017
Ian Duncan
Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W drodze odstępstwa od art. 10a 
ust. 1–5, państwa członkowskie, w których 
w 2013 r. PKB na mieszkańca w EUR 
według cen rynkowych wynosił poniżej 
60 % średniej unijnej, mogą przydzielić 
przejściowo bezpłatne uprawnienia 
instalacjom wytwarzającym energię 
elektryczną w celu modernizacji sektora 
energetycznego.

1. W drodze odstępstwa od art. 10a 
ust. 1–5, państwa członkowskie, w których 
w 2015 r. PKB na mieszkańca w EUR 
według cen rynkowych wynosił poniżej 60 
% średniej unijnej, mogą przydzielić 
przejściowo bezpłatne uprawnienia 
instalacjom wytwarzającym energię 
elektryczną w celu modernizacji sektora 
energetycznego.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli zastosujemy 2015 jako rok odniesienia uzyskamy możliwość zaprezentowania 
odpowiednich osiągnięć w warunkach gospodarczych, stwarzając bardziej sprawiedliwy i 
bliższy aktualnym realiom ekonomicznym system.



AM\1117201PL.docx PE598.453v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

10.2.2017 A8-0003/148

Poprawka 148/rev
Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 
Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De 
Masi, Nikolaos Chountis, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán, 
Curzio Maltese
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0003/2017
Ian Duncan
Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 d – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Fundusz mający na celu wspieranie 
inwestycji w modernizację systemów 
energetycznych oraz poprawę 
efektywności energetycznej w państwach 
członkowskich o PKB na mieszkańca 
poniżej 60 % średniej unijnej w 2013 r. 
zostaje ustanowiony na okres 2021–2030 i 
jest on finansowany zgodnie z art. 10.

1. Fundusz mający na celu wspieranie 
inwestycji w modernizację systemów 
energetycznych oraz poprawę 
efektywności energetycznej w państwach 
członkowskich o PKB na mieszkańca 
poniżej 60 % średniej unijnej w 2015 r. 
zostaje ustanowiony na okres 2021–2030 i 
jest on finansowany zgodnie z art. 10.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli zastosujemy 2015 jako rok odniesienia uzyskamy możliwość zaprezentowania 
odpowiednich osiągnięć w warunkach gospodarczych, stwarzając bardziej sprawiedliwy i 
bliższy aktualnym realiom ekonomicznym system.


