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ZAŁĄCZNIK 
 

WYNIKI GŁOSOWANIA 

Skróty i symbole 

+ przyjęto 

- odrzucono 

↓ bezprzedmiotowe 

w wycofano 

gi (..., ..., ...) głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujący się) 

ge (..., ..., ...) głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujący się) 

gp głosowanie podzielone 

go głosowanie odrębne 

popr. poprawka 

pk poprawka kompromisowa 

oc odpowiednia część 

s poprawka skreślająca 

= poprawki identyczne 

ust. ustęp 

art. artykuł 

mot. motyw 

pr projekt rezolucji 

wpr wspólny projekt rezolucji 

taj głosowanie tajne 
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1. Mianowanie członków komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa 

Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania 

pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania 

 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Przyjęcie bez głosowania 

 

 

2. Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem 

(porozumienie ramowe) *** 

Zalecenie: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 501, 30, 45 

 

 

 

3. Protokół do układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem 

(rozszerzenie w 2004 r.) *** 

Zalecenie: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 498, 38, 50 

 

 

 

4. Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem 

(przystąpienie Bułgarii i Rumunii) *** 

Zalecenie: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 498, 33, 54 
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5. Protokół do Umowy między UE a Monako dotyczący automatycznej wymiany 

informacji finansowych * 

Sprawozdanie: Andreas Schwab (A8-0206/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 549, 16, 23 

 

 

6. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: (wniosek 

Belgii – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) 

Sprawozdanie: Victor Negrescu (A8-0207/2016) (wymagana większość kwalifikowana i 3/5 oddanych 
głosów) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 534, 45, 7 

 

 

7. Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego***I 

Sprawozdanie: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu 42 komisja  +  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 524, 25, 37 

 

Różne 

Sprawozdanie zostało odesłane do komisji przedmiotowo właściwej podczas posiedzenia w dniu 19 

stycznia 2016 r. (art. 61 ust. 2 Regulaminu). 

Poprawka 42 zastępuje poprawki przyjęte na tym posiedzeniu. 
 

 

8. Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim 

oraz połowów eksploatujących te zasoby ***I 

Sprawozdanie: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Całość tekstu 65 komisja  +  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 480, 68, 39 

 

Różne 

Sprawozdanie zostało odesłane do komisji przedmiotowo właściwej podczas posiedzenia w dniu 28 

kwietnia 2015 r. (art. 61 ust. 2 Regulaminu). 

Poprawka 65 zastępuje poprawki przyjęte na tym posiedzeniu. 
 

 

9. Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń 

sądowych w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych * 

Sprawozdanie: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej 

1 komisja ge - 256, 322, 8 

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 498, 58, 35 
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10. Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń 

sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków 

partnerskich * 

Sprawozdanie: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Poprawki komisji 

przedmiotowo 

właściwej 

1 komisja  -  

Głosowanie: wniosek Komisji  +  

Głosowanie: rezolucja ustawodawcza gi + 490, 68, 34 

 

 

 

11. Masakry we wschodniej części Konga 

Projekty rezolucji: B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-

0808/2016, B8-0809/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0801/2016 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

Po ust. 3 1 GUE/NGL  -  

Po ust. 4 2 GUE/NGL  -  

Po ust. 13 3 GUE/NGL  -  

Po ust. 17 4 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)  +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-0801/2016  ECR  ↓  

B8-0802/2016  PPE  ↓  

B8-0804/2016  S&D  ↓  

B8-0805/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0807/2016  EFDD  ↓  

B8-0808/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0809/2016  ALDE  ↓  

 

Różne 

Marian Harkin (grupa ALDE) jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji. 
 

 

12. Działania następcze w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy 

w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) 

Sprawozdanie: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 45 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 51 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 479, 68, 39 

Ust. 55 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 513, 51, 19 

Ust. 56 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 513, 44, 22 

2/gi + 473, 84, 25 

3/gi + 466, 86, 26 

Ust. 57 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 519, 52, 13 

Ust. 58 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 534, 24, 25 

2/gi + 475, 94, 13 

Ust. 59 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 518, 53, 15 

2/gi + 484, 81, 15 

Ust. 60 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 501, 59, 24 

Ust. 61 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 481, 89, 11 

Ust. 63 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 67 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 524, 52, 8 

2/gi + 489, 78, 12 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 69 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 485, 77, 22 

Ust. 70 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 71 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 467, 90, 27 

2/gi + 427, 124, 26 

Ust. 72 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 432, 94, 53 

Ust. 73 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 472, 96, 14 

Ust. 74 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 502, 55, 23 

Ust. 76 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 499, 81, 3 

2/gi + 529, 42, 4 

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 409, 108, 65 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ENF: ust. 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76 

ECR: ust. 56, 58 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 69, 72, 73 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 2 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym” 

część druga te słowa 

 



P8_PV(2016)06-23(VOT)_PL.doc 9 PE 585.416 

ust. 7 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie funkcji kierowniczej organów 

nieformalnych w ET 2020, jak również utworzenie systemu wymiany informacji 

zwrotnych między grupą wysokiego szczebla, grupami dyrektorów generalnych i 

grupami roboczymi;” 

część druga „docenia rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego w docieraniu do lokalnych, 

regionalnych i krajowych zainteresowanych stron i obywateli w zakresie współpracy 

europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz apeluje o udzielenie im 

finansowego wsparcia w ramach programu Erasmus+ (KA3) i Europejskiego 

Funduszu Społecznego;” 

 
ust. 45 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „proces boloński umożliwił znaczące osiągnięcia 

oraz uważa, że” 

część druga te słowa 

 
ust. 56 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „aby wypracować właściwe podejście do szybkiego, 

pełnego i zrównoważonego włączenia” oraz „i migrantów” 

część druga „aby wypracować właściwe podejście do szybkiego, pełnego i zrównoważonego 

włączenia” 

część trzecia „uchodźców i” 

 
ust. 58 

część pierwsza „podkreśla, że ministerstwa edukacji państw członkowskich oraz DG EAC Komisji 

Europejskiej muszą współpracować ze sobą na rzecz zapewnienia równego dostępu 

do kształcenia wysokiej jakości, szczególnie docierając do osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji, wywodzących się z różnych środowisk,” 

część druga „w tym do nowo przybyłych migrantów, a także na rzecz włączenia ich w otoczenie 

sprzyjające kształceniu;” 

 
ust. 59 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „uchodźców i osób ubiegających się o azyl” 

część druga te słowa 

 
ust. 67 

część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do podjęcia starań o sprawne utworzenie i wdrożenie 

mechanizmów umożliwiających zrozumienie i zidentyfikowanie kwalifikacji 

migrantów,” 

część druga „uchodźców oraz osób ubiegających się o azyl, ponieważ wielu z nich, dostając się 

na terytorium UE, nie posiada dowodów, które potwierdzałyby ich formalne 

kwalifikacje;” 

 
ust. 70 

część pierwsza „podkreśla ważną rolę kształcenia nieformalnego i pozaformalnego, a także udziału 

w imprezach sportowych i wolontariacie, w stymulowaniu rozwoju kompetencji 

obywatelskich, społecznych i międzykulturowych;” 

część druga „podkreśla, że niektóre państwa poczyniły znaczne postępy, jeżeli chodzi o rozwój 

odnośnych ram prawnych, zaś inne mają trudności w opracowywaniu 

kompleksowych strategii walidacji;” „podkreśla w związku z tym potrzebę 

opracowywania kompleksowych strategii umożliwiających walidację;” 
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ust. 71 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „uchodźców i osób ubiegających się o azyl;” 

część druga te słowa 

 
ust. 76 

część pierwsza „podkreśla kluczową rolę kształcenia i szkolenia w umocnieniu pozycji kobiet we 

wszystkich sferach życia;” „zwraca uwagę na potrzebę niwelowania różnic w 

traktowaniu płci oraz uznania szczególnych potrzeb kobiet poprzez włączenie 

aspektu płci do ET 2020;” 

część druga „podkreśla, że ponieważ równość kobiet i mężczyzn stanowi jedną z wartości 

będących u podstaw UE, wszystkie instytucje oświatowe muszą przyjąć i stosować 

tę zasadę w odniesieniu do swoich studentów w celu promowania tolerancji, 

niedyskryminacji, aktywnego obywatelstwa, spójności społecznej i dialogu 

międzykulturowego;” 

 
ENF: 

motyw E 

część pierwsza „mając na uwadze, że kształcenie i szkolenie odgrywa ważną rolę w 

przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, a zapewnienie szerszego 

dostępu do uczenia się przez całe życie może otworzyć nowe możliwości przed 

osobami nisko wykwalifikowanymi, bezrobotnymi, a także osobami o specjalnych 

potrzebach, osobami starszymi” 

część druga „oraz migrantami;” 

 
ust. 63 

część pierwsza „popiera pomysł utworzenia punktów informacyjnych i wytycznych dla nauczycieli 

mających zapewnić im w odpowiednim czasie wsparcie w radzeniu sobie” oraz „ z 

różnymi rodzajami odmienności” 

część druga „w pozytywny sposób” oraz  „w klasie i promowaniu dialogu międzykulturowego” 

część trzecia „a także udzielać wskazówek w sytuacji, gdy mają do czynienia z uczniami 

zagrożonymi radykalizacją;” 
 

 

13. Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej 

Sprawozdanie: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 475, 97, 7 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2 +  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 9 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 20 1 ponad 76 

posłów 

gi  + 311, 259, 10 

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 302, 270, 7 

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 454, 84, 40 

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 297, 276, 6 

3 +  

4 +  

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3/gi + 305, 273, 3 

4/gi + 305, 261, 7 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi - 184, 277, 117 

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 330, 251, 0 

3 +  

Ust. 41 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 45 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 54 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 279, 300, 0 

Ust. 55 2 ponad 76 

posłów 

gi - 280, 280, 12 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 56 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/gi + 307, 262, 4 

3 +  

Po ust. 56 3 ponad 76 

posłów 

ge + 332, 235, 3 

Ust. 58 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 62 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 69 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 70 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 76 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 78 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 79 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 381, 194, 2 

Ust. 86 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

4 +  

Ust. 88 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw D ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw F ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 329, 237, 2 

3 +  

Motyw M ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 304, 258, 2 

3 +  

Motyw O ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 217, 339, 10 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 444, 103, 23 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 3 (część pierwsza), 23, 24 (część druga), 28 (część trzecia), 56 (część druga) 

PPE: ust. 21 (część druga), 28 (część czwarta), 33 (część druga), 79 

GUE/NGL: poprawki 1, 2 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

Verts/ALE: ust. 7, 12, 45, 70, 76 

ECR: ust 21, 30, 34, 35, 41, 76, motyw M 

ENF: ust. 21, 70 

EFDD: ust. 62, 88 

GUE/NGL: ust. 12 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

ust. 9 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „umożliwiając stopniowe wycofywanie dotacji na 

rozwinięte technologie związane z odnawialnymi źródłami energii;” 

część druga te słowa 

 
ust. 88 

część pierwsza „zachęca państwa członkowskie i Komisję do propagowania znaczenia, jakie ma 

zrównoważona gospodarka leśna, a w związku z tym drewno jako jeden z głównych 

surowców odnawialnych UE, dla osiągnięcia celów w zakresie energetyki;” 

część druga „zwraca uwagę na rosnące zapotrzebowanie na biomasę leśną, co oznacza, że należy 

jeszcze bardziej wzmacniać i promować zrównoważoną gospodarkę leśną, zgodnie z 

strategią leśną UE, gdyż ma to kluczowe znaczenie dla różnorodności biologicznej 

oraz ekosystemowej funkcji lasów, w tym absorpcji CO2 z atmosfery;” „podkreśla w 

związku z tym potrzebę zrównoważonego wykorzystania zasobów uprawianych w 

UE i przywożonych z państw trzecich, mając na uwadze bardzo długi okres 

regeneracji drewna;” 

 
ECR: 

ust. 39 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „(aktywnych konsumentów energii, takich jak 

gospodarstwa domowe (zarówno właściciele, jak i najemcy), instytucje i małe 

przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją energii ze źródeł odnawialnych 

samodzielnie lub zbiorowo w ramach spółdzielni, inne przedsiębiorstwa społeczne 

lub zrzeszenia) oraz „udzielające pozwoleń na realizację projektów” 

część druga „(aktywnych konsumentów energii, takich jak gospodarstwa domowe (zarówno 

właściciele, jak i najemcy), instytucje i małe przedsiębiorstwa zajmujące się 

produkcją energii ze źródeł odnawialnych samodzielnie lub zbiorowo w ramach 

spółdzielni, inne przedsiębiorstwa społeczne lub zrzeszenia)” 

część trzecia „udzielające pozwoleń na realizację projektów” 

 
ust. 56 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „i nie powinni być obciążani dodatkowymi 

podatkami czy opłatami;” oraz „wyraża zaniepokojenie z powodu inicjatyw 

podejmowanych przez niektóre państwa członkowskie, a zmierzających do 

stworzenia przeszkód utrudniających konsumpcję i produkcję własną;” 

część druga „i nie powinni być obciążani dodatkowymi podatkami czy opłatami;” 

część trzecia „wyraża zaniepokojenie z powodu inicjatyw podejmowanych przez niektóre 

państwa członkowskie, a zmierzających do stworzenia przeszkód utrudniających 

konsumpcję i produkcję własną;” 

 
ust. 62 

część pierwsza „zauważa, że obecnie biomasa jest najszerzej wykorzystywanym odnawialnym 

źródłem energii do celów grzewczych, odpowiadającym za ok. 90 % ogrzewania ze 

źródeł odnawialnych; zwraca uwagę, że odgrywa ona kluczową rolę w Europie 

Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w kontekście zwiększenia bezpieczeństwa 

energetycznego” 

część druga „w sposób zrównoważony;” 
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ust. 69 

część pierwsza „odnotowuje istotne zaległości w dążeniu do celu wynoszącego 10 % energii ze 

źródeł odnawialnych do roku 2020 w sektorze transportu, wynikające częściowo z 

trudności w realizacji opartej na biopaliwach strategi dotyczącej odnawialnych 

źródeł energii dla transportu; przypomina, że transport jest jedynym sektorem w UE, 

w którym zanotowano wzrost emisji gazów cieplarnianych od 1990 r.; wskazuje, że 

odnawialne źródła energii mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 

zrównoważonej mobilności; apeluje do państw członkowskich o zwiększenie 

wysiłków na rzecz wdrożenia zrównoważonych środków w sektorze transportu, 

takich jak ograniczanie popytu, przejście na bardziej zrównoważone środki 

transportu, poprawa efektywności energetycznej oraz elektryfikacja sektora 

transportu; „wzywa Komisję do opracowania ram prawnych wspierających 

wykorzystanie pojazdów elektrycznych napędzanych energią elektryczną ze źródeł 

odnawialnych, a także do udoskonalenia ram prawnych” 

część druga „tak by oferowały perspektywy rozwoju biopaliw o wysokiej efektywności pod 

względem emisji gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem pośredniej zmiany 

użytkowania gruntów w okresie po 2020 r.;” 

 
ust. 78 

część pierwsza „podkreśla potrzebę przesunięcia modalnego w sektorze transportu, aby realizować 

przepisy i strategie dotyczące mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego 

rozwoju, w tym intermodalności, zrównoważonych systemów logistycznych, 

zarządzania mobilnością i zrównoważonych strategii dla obszarów miejskich, które 

zmieniają zużycie energii w transporcie na rzecz źródeł odnawialnych i/lub 

minimalizują ogólne zużycie energii, zachęcając do bardziej aktywnych modeli 

podróżowania, rozwijając i wdrażając rozwiązania z zakresu inteligentnych miast i 

wspierając ekologiczną mobilność miejską i odpowiednie miejskie planowanie 

przestrzenne; apeluje do państw członkowskich i UE o promowanie przesunięcia 

modalnego w zakresie przewozów pasażerskich i towarowych z transportu 

drogowego i lotniczego na transport kolejowy i morski;” 

część druga „apeluje do Komisji o dokonanie oceny potencjału technologii trolejbusów 

towarowych;” 

 
PPE: 

motyw D 

część pierwsza „mając na uwadze, że zgodnie z porozumieniem paryskim COP 21 należy 

dostosować dyrektywę w sprawie odnawialnych źródeł energii, aby odpowiadała 

uzgodnionemu celowi utrzymania globalnego wzrostu temperatury na poziomie do 

1,5°C powyżej stanu sprzed okresu uprzemysłowienia;” 

część druga „mając na uwadze, że gospodarkę opartą w 100% na odnawialnych źródłach energii 

można osiągnąć jedynie przez ograniczenie zużycia energii, zwiększenie 

efektywności energetycznej i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;” 
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ust. 2 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „wyraża jednak zaniepokojenie tym, że liczne kraje 

(Belgia, Francja, Luksemburg, Malta, Holandia, Hiszpania i Wielka Brytania) mogą 

– według szacunków Komisji zawartych w sprawozdaniu z postępów w dziedzinie 

energii odnawialnej z 2015 r. dotyczącego programu na lata 2014-2020 – być 

zmuszone do wzmocnienia swoich strategii politycznych i narzędzi, aby zapewnić 

realizację celów na rok 2020, a osiągnięcie tych celów nie jest również pewne w 

przypadku Węgier i Polski;” oraz „znacznie przed terminem – należą do nich 

Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Chorwacja, Włochy, Łotwa, Litwa, Austria, 

Rumunia, Finlandia i Szwecja;” 

część druga „wyraża jednak zaniepokojenie tym, że liczne kraje (Belgia, Francja, Luksemburg, 

Malta, Holandia, Hiszpania i Wielka Brytania) mogą – według szacunków Komisji 

zawartych w sprawozdaniu z postępów w dziedzinie energii odnawialnej z 2015 r. 

dotyczącego programu na lata 2014-2020 – być zmuszone do wzmocnienia swoich 

strategii politycznych i narzędzi, aby zapewnić realizację celów na rok 2020, a 

osiągnięcie tych celów nie jest również pewne w przypadku Węgier i Polski;” 

część trzecia „znacznie przed terminem – należą do nich Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, 

Chorwacja, Włochy, Łotwa, Litwa, Austria, Rumunia, Finlandia i Szwecja;” 

 
ust. 21 

część pierwsza „podkreśla, że cele dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii należy 

ustanowić w sposób zgodny z celami klimatycznymi uzgodnionymi przez 195 

krajów w Paryżu w grudniu 2015 r.; zwraca uwagę na propozycję Rady 

Europejskiej, aby cel dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych do roku 

2030 wynosił co najmniej 27%; przypomina apel Parlamentu o to, by wiążące cele 

dotyczące udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych na poziomie co najmniej 

30% realizowano za pomocą celów krajowych, aby zagwarantować pewność 

inwestycyjną i prawną; uważa, że w świetle niedawnego porozumienia COP21 

pożądane jest znaczne zwiększenie poziomu ambicji; podkreśla, że jasne i ambitne 

cele w tym zakresie stanowią narzędzie poprawy pewności i zapewnienia UE 

wiodącej pozycji na szczeblu globalnym;” 

część druga „wzywa Komisję, aby na okres do roku 2030 przedstawiła bardziej ambitny pakiet 

klimatyczno-energetyczny, zwiększający unijny cel dotyczący udziału energii ze 

źródeł odnawialnych do co najmniej 30 %, który to cel będzie wdrażany za pomocą 

indywidualnych celów krajowych;” 

 
ust. 33 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „przez wprowadzenie warunkowości do istniejących 

funduszy – „Horyzont 2020”, funduszy strukturalnych i spójności oraz 

Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych – jak i przez” 

część druga te słowa 

 
ust. 54 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „które internalizują koszty społeczne i 

środowiskowe,” 

część druga te słowa 
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ust. 55 

część pierwsza „podkreśla, że niektórzy konsumenci mają sztywne wzorce zużycia energii i mogą 

negatywnie odczuć skutki rozszerzonych mechanizmów wspierania efektywności w 

oparciu o cenę;” 

część druga „podkreśla w tym kontekście znaczenie realizowania w państwach członkowskich 

strategii politycznych na rzecz efektywności energetycznej, które koncentrują się na 

konsumentach znajdujących się w trudnej sytuacji;” 

 
ENF: 

ust. 34 

część pierwsza „uważa, że władze lokalne, społeczności, gospodarstwa domowe i osoby prywatne 

powinny stanowić trzon transformacji sektora energetycznego i należy je aktywnie 

wspierać, aby pomóc im stać się producentami i dostawcami energii na równi z 

innymi podmiotami na rynku energetycznym;” 

część druga „w tym kontekście apeluje o wspólną, kompleksową definicję pojęcia „prosumenta” 

na szczeblu unijnym;” 

 
EFDD: 

ust. 58 (nowa połączona wersja) 

część pierwsza  „z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie strategii w zakresie 

ogrzewania i chłodzenia, podkreśla jednak brak postępów oraz niskie poziomy 

docelowe, jeżeli chodzi o wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w 

ogrzewaniu i chłodzeniu, zwłaszcza w budynkach;” podkreśla ogromne możliwości 

dalszych postępów, jeżeli chodzi o wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych do 

ogrzewania i chłodzenia; zwraca uwagę, że sektor ogrzewania i chłodzenia 

odpowiada za połowę zużycia energii końcowej w UE, przez co odgrywa zasadniczą 

rolę w osiąganiu celów UE w zakresie klimatu i odnawialnych źródeł energii; 

dostrzega korzyści płynące ze zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

sektorze ogrzewania i chłodzenia; podkreśla, że dzięki większej elastyczności 

infrastruktury ciepłowniczej i magazynowania energii cieplnej można łatwiej 

wykorzystywać odnawialne źródła energii o nieprzewidywalnych zdolnościach 

produkcyjnych przez magazynowanie energii w formie ciepła, co przynosi 

doskonałe zwroty z inwestycji i daje szansę na poprawę jakości zatrudnienia na 

szczeblu lokalnym; wzywa Komisję, aby zlikwidowała luki regulacyjne w pakiecie 

legislacyjnym dotyczącym energii ze źródeł odnawialnych po roku 2020;” 

część druga (ust. 59 bez pierwszego zdania) „przypomina, że działania w sektorze ogrzewania i 

chłodzenia mogą w sposób znaczący przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa 

energetycznego (zważywszy, że 61 % gazu importowanego do Unii Europejskiej 

wykorzystuje się w budynkach, głównie w celach grzewczych), na przykład przez 

rozwój lokalnych sieci ciepłowniczych/chłodniczych stanowiących skuteczny środek 

wprowadzenia zrównoważonego ogrzewania na szeroką skalę do miast, ponieważ 

mogą jednocześnie dostarczać ogrzewanie pochodzące z różnych źródeł i 

niekoniecznie zależą od wyłącznie jednego źródła;” 

 
GUE/NGL: 

motyw O 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „w Europie Środkowo-Wschodniej” 

część druga te słowa 

 
ust. 45 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „takie jak elektrownie wodne” 

część druga te słowa 
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ECR, PPE: 

motyw F 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „stabilnych [...] po przystępnych cenach;” oraz 

„zwłaszcza tym w najtrudniejszej sytuacji” 

część druga „stabilnych [...] po przystępnych cenach;” 

część trzecia „zwłaszcza tym w najtrudniejszej sytuacji” 

 
ust. 3 

część pierwsza „ubolewa, że w sprawozdaniu Komisji z postępów w dziedzinie energii odnawialnej 

nie przedstawiono zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących dostosowania 

ich strategii politycznych i narzędzi celem zapewnienia realizacji ich celów na rok 

2020;” 

część druga „podkreśla, że dostęp do kapitału ma zasadnicze znaczenie, a koszt kapitału w UE-

28 ulega znacznemu zróżnicowaniu, co prowadzi do podziału między północnym 

zachodem a południowym wschodem; zauważa, że istnienie różnorodnych strategii 

politycznych promujących energię ze źródeł odnawialnych stwarza ryzyko dalszego 

pogłębiania się luki konkurencyjnej między państwami UE; zwraca uwagę na 

potrzebę wprowadzenia unijnego mechanizmu finansowania mającego na celu 

redukcję kosztu kapitału wynikającego z wysokiego ryzyka projektów w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych;” 

 
ust. 24 

część pierwsza „podkreśla, że już uzgodnione cele na rok 2020 należy traktować jako minimalną 

podstawę podczas przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, tak 

aby państwa członkowskie nie mogły zejść poniżej swojego celu minimalnego na 

rok 2020 po jego upływie; podkreśla, że cele UE dotyczące odnawialnych źródeł 

energii na rok 2030 muszą być wspólnym osiągnięciem; podkreśla, że państwa 

członkowskie powinny opracować swoje plany krajowe w sposób terminowy” 

część druga „oraz że Komisja potrzebuje silniejszych uprawnień nadzorczych” 

część trzecia „sięgających również poza rok 2020, a także odpowiednich narzędzi służących 

skutecznemu i terminowemu monitorowaniu oraz umożliwiających interwencję w 

przypadku środków przynoszących skutki przeciwne do zamierzonych;” 

część czwarta „uważa, że takie monitorowanie będzie możliwe jedynie wówczas, gdy Komisja 

określi krajowe poziomy odniesienia dla państw członkowskich, do których będzie 

można porównywać ich postępy w zakresie wdrażania energii ze źródeł 

odnawialnych;” 

 
ust. 28 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów „a zarazem umożliwić pełną demokratyczną kontrolę 

strategii polityki energetycznej;” „intensywne powielanie obecnego sprawnie 

funkcjonującego systemu” oraz „wiążących celów krajowych” 

część druga „a zarazem umożliwić pełną demokratyczną kontrolę strategii polityki 

energetycznej;” 

część trzecia „intensywne powielanie obecnego sprawnie funkcjonującego systemu” 

część czwarta „wiążących celów krajowych” 

 
PPE, GUE/NGL: 

motyw M 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „zwiększenie demokracji energetycznej na rynkach 

energii” oraz „na równi z innymi zainteresowanymi stronami”  

część druga „zwiększenie demokracji energetycznej na rynkach energii”  

część trzecia „na równi z innymi zainteresowanymi stronami” 
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Verts/ALE, PPE, EFDD: 

ust. 86 

część pierwsza „podkreśla, że produkcja biopaliw nie powinna zakłócać produkcji żywności ani 

naruszać bezpieczeństwa żywnościowego;” 

część druga „uważa jednak, że wyważona polityka promująca zwiększenie plonów upraw takich 

jak pszenica, kukurydza, buraki cukrowe i słoneczniki zapewniłaby surowce do 

produkcji biopaliw, biorąc pod uwagę pośrednią zmianę użytkowania gruntów, co 

dałoby europejskim rolnikom stabilne dochody, przyciągnęłoby inwestorów na 

obszary wiejskie i wpłynęłoby na tworzenie miejsc pracy na tych obszarach, 

pomogłoby rozwiązać problem Europy z ciągłym niedostatkiem wysokobiałkowej 

(niemodyfikowanej genetycznie) paszy dla zwierząt, a także zmniejszyłoby 

uzależnienie Europy od importu paliw kopalnych; uważa, że w przypadkach 

nadwyżek takich produktów rolnych na rynku, produkcja biopaliw i bioetanolu 

stanowiłaby tymczasowy rynek zbytu, który pozwoliłby utrzymać zrównoważone 

ceny zakupu, chroniłby dochody rolników podczas kryzysów i służyłby za 

mechanizm stabilizacji rynków; podkreśla, że należy zachęcać do udostępniania 

leżących odłogiem gruntów rolnych, które nie są wykorzystywane do produkcji 

żywności, do produkcji bioenergii, w celu osiągnięcia krajowych i europejskich 

celów w dziedzinie energii odnawialnej;” z wyjątkiem słów „takich jak pszenica, 

kukurydza, buraki cukrowe i słoneczniki” oraz „i bioetanolu” 

część trzecia „takich jak pszenica, kukurydza, buraki cukrowe i słoneczniki”  

część czwarta „i bioetanolu” 
 

Różne 

Ust. 58 i 59 zostały połączone w następujący sposób: 

„z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie strategii w zakresie ogrzewania i 

chłodzenia, podkreśla jednak brak postępów oraz niskie poziomy docelowe, jeżeli chodzi o 

wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w ogrzewaniu i chłodzeniu, zwłaszcza w budynkach; 

podkreśla ogromne możliwości dalszych postępów, jeżeli chodzi o wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych do ogrzewania i chłodzenia; zwraca uwagę, że sektor ogrzewania i chłodzenia 

odpowiada za połowę zużycia energii końcowej w UE, przez co odgrywa zasadniczą rolę w osiąganiu 

celów UE w zakresie klimatu i odnawialnych źródeł energii; dostrzega korzyści płynące ze 

zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w sektorze ogrzewania i chłodzenia; podkreśla, że 

dzięki większej elastyczności infrastruktury ciepłowniczej i magazynowania energii cieplnej można 

łatwiej wykorzystywać odnawialne źródła energii o nieprzewidywalnych zdolnościach produkcyjnych 

przez magazynowanie energii w formie ciepła, co przynosi doskonałe zwroty z inwestycji i daje 

szansę na poprawę jakości zatrudnienia na szczeblu lokalnym; wzywa Komisję, aby zlikwidowała luki 

regulacyjne w pakiecie legislacyjnym dotyczącym energii ze źródeł odnawialnych po roku 2020; 

przypomina, że działania w sektorze ogrzewania i chłodzenia mogą w sposób znaczący przyczynić się 

do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego (zważywszy, że 61 % gazu importowanego do Unii 

Europejskiej wykorzystuje się w budynkach, głównie w celach grzewczych), na przykład przez rozwój 

lokalnych sieci ciepłowniczych/chłodniczych stanowiących skuteczny środek wprowadzenia 

zrównoważonego ogrzewania na szeroką skalę do miast, ponieważ mogą jednocześnie dostarczać 

ogrzewanie pochodzące z różnych źródeł i niekoniecznie zależą od wyłącznie jednego źródła;” 
 

 

14. Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 

Sprawozdanie: Markus Pieper (A8-0199/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 2 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 8 1 PPE gi - 209, 337, 16 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 316, 241, 4 

2/gi + 277, 244, 8 

Ust. 11 2 PPE gi - 206, 343, 15 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 462, 92, 9 

2/gi + 293, 247, 8 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/ge + 306, 254, 4 

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 462, 73, 23 

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 319, 234, 8 

Ust. 25 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 426, 83, 41 

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 243, 299, 5 

3 +  

Ust. 29 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 193, 313, 36 

Ust. 30 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 253, 281, 6 

Podtytuł przed ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 281, 249, 5 

3 +  

4 +  

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 36 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 37 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 38 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 39 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 43 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Ust. 45 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 47 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 50 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 52 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 55 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/ge + 307, 191, 7 

Ust. 56 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Ust. 58 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Po ust. 59 3 GUE/NGL ge - 246, 261, 6 

Ust. 62 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 306, 219, 4 

Ust. 63 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 294, 226, 4 

Ust. 66 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 70 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Motyw F ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 273, 224, 29 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 253, 193, 46 
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Wnioski o głosowanie imienne 

Verts/ALE: poprawki 1, 2 

S&D: ust. 8, 11, 23, 63 

ENF: ust. 8 (część druga), 11 (część druga), 24, 25 

PPE: ust. 8, 11 (część druga) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

Verts/ALE: ust. 29, podtytuł przed ust. 33 i 34 

S&D: ust. 29 

ENF: motyw F, ust. 23, 30 

PPE: ust. 63 

EFDD: ust. 37, 38 

GUE/NGL: ust. 29, 39, 50, 58 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Verts/ALE: 

ust. 55 

część pierwsza „wzywa do zadbania o wiarygodne obliczenia oszczędności i efektywności bez 

zbędnej biurokracji;” 

część druga „uważa, że dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej może przy tym służyć 

jako ramowy akt prawny; uważa, że konkretne środki i kryteria efektywności 

mogłyby zostać włączone do istniejących dyrektyw (np. dyrektywy w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków) lub do łącznego obowiązku etykietowania 

(etykietowanie energetyczne, ekoprojekt, gospodarka o obiegu zamkniętym, 

oznakowanie CE);” 

 
ust. 58 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „czyli do branż zagrożonych ucieczką emisji, MŚP i 

gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym;” 

część druga te słowa 

 
ENF: 

ust. 2 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „jak najszybszego odejścia od paliw kopalnych;” 

część druga te słowa 

 
ust. 8 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „wiążący cel ogólny w połączeniu” i „wiążące” 

część druga te słowa 

 
ust. 38 

część pierwsza „oczekuje na przyszły fundusz na rzecz modernizacji, którego celem będzie 

modernizacja systemów energetycznych oraz poprawa efektywności energetycznej 

w państwach członkowskich UE o niższym dochodzie” 

część druga „i zwraca się do Komisji o zaproponowanie odpowiedniej struktury zarządzania ze 

szczegółowym określeniem ról państw członkowskich będących beneficjentami, 

EBI oraz innych instytucji;” 
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ust. 52 

część pierwsza „podkreśla, że efektywność energetyczna stanowi jeden z podstawowych celów UE i 

że należy zatem zachęcać państwa europejskie do zapobiegania marnowaniu 

energii” 

część druga „zużywanej w sektorach przemysłowym, transportowym i budowlanym, które mają 

najwyższy odsetek zużycia energii;” 

 
PPE: 

ust. 14 

część pierwsza „zwraca uwagę, że stopniowe dochodzenie do założonego celu oraz wczesne 

działania przewidziane w art. 7 ust. 2 nie są już możliwe;” 

część druga „przypomina, że art. 7 ma umożliwić realizację ponad połowy określonego w 

dyrektywie celu 20 %;” 

 
ust. 62 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „ustanowić ambitny cel w zakresie oszczędności 

energii i” 

część druga te słowa 

 
GUE/NGL: 

ust. 7 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „zwraca jednak uwagę, że każda ocena stanu 

wdrażania dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej na tym etapie zapewnia 

jedynie częściowy ogląd sytuacji, zważywszy na jej stosunkowo niedawne wejście 

w życie oraz upływ terminu transpozycji;” 

część druga te słowa 

 
ust. 13 

część pierwsza „podkreśla, że w niektórych przypadkach elastyczność dyrektywy umożliwiła wielu 

państwom członkowskim rozpoczęcie stosowania środków na rzecz efektywności 

energetycznej, oraz wyraża przekonanie, że ta elastyczność w stosunku do 

alternatywnych środków jest kluczowa dla realizowania przez państwa 

członkowskie przyszłych programów i projektów dotyczących efektywności 

energetycznej;” 

część druga „domaga się usunięcia luk w obowiązującej dyrektywie, które uniemożliwiają jej 

pełne wdrożenie, zwłaszcza w art. 7, a jednocześnie dalszego zapewnienia 

państwom członkowskim odpowiedniej elastyczności przy wyborze środków; 

zauważa, że w opartym na danych przekazanych przez państwa członkowskie 

badaniu EPRS dotyczącym wdrażania art. 7 wysunięto wniosek, iż w niemal 

wszystkich przypadkach takie środki jak umożliwienie państwom członkowskim 

stopniowego dojścia do celu, podejmowania ewentualnych wczesnych działań lub 

wyłączenia sektora transportu i sektora objętego systemem handlu emisjami z 

obliczania ich celu pozwoliły tylko na połowiczne osiągnięcie ogólnego rocznego 

celu w zakresie oszczędności energii (0,75 %); zauważa, że autorzy oświadczyli, iż 

ich analiza jest tak dobra jak przekazane dane; domaga się lepszego zdefiniowania 

środków alternatywnych, o których mowa w art. 7 ust. 9, oraz dopilnowania, by były 

łatwe do wyliczenia;” z wyjątkiem słów: „a jednocześnie dalszego zapewnienia 

państwom członkowskim odpowiedniej elastyczności przy wyborze środków;” oraz 

„zauważa, że autorzy oświadczyli, iż ich analiza jest tak dobra jak przekazane dane;” 

część trzecia „a jednocześnie dalszego zapewnienia państwom członkowskim odpowiedniej 

elastyczności przy wyborze środków;” 

część czwarta „zauważa, że autorzy oświadczyli, iż ich analiza jest tak dobra jak przekazane dane;” 
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ust. 66 

część pierwsza „apeluje w odniesieniu do obowiązków oszczędności, planów dotyczących 

budynków i planów renowacji (art. 4, 5, 6 i 7) o lepszą koordynację, wymianę 

pomysłów i najlepszych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi w celu 

zapewnienia szybszego stosowania istniejących i nowych instrumentów (ulg 

podatkowych, programów wsparcia, wzorów umów i inwestycji w lokale socjalne); 

uważa, że należy rozszerzyć art. 5, aby  obejmował w miarę możliwości wszystkie 

podmioty publiczne; apeluje do Komisji o opracowanie wytycznych dotyczących 

przyszłych planów krajowych w celu zapewnienia przejrzystości i 

porównywalności;” 

część druga „wzywa państwa członkowskie do zastanowienia się nad innowacyjnymi, 

rynkowymi systemami wsparcia;” 

 
ust. 70 

część pierwsza „uważa, że rozszerzenie wzorcowej roli budynków publicznych na wszystkie 

szczeble administracji publicznej, a nie tylko na szczebel centralny pomoże uwolnić 

w pełni potencjał oszczędności w branży budowlanej, ponieważ uznano ją za sektor 

o najwyższym potencjale nie tylko w odniesieniu do oszczędności energii, lecz 

również pod względem innych szerzej rozumianych korzyści, np. poprawy komfortu 

i dobrego samopoczucia; uważa w związku z tym, że należy zobowiązać państwa 

członkowskie do stworzenia wewnętrznego mechanizmu podziału wysiłków na 

rzecz realizacji celu renowacji na poziomie 3 % między różne szczeble administracji 

publicznej” 

część druga „oraz że należy utrzymać możliwość wyboru innych środków jako alternatywę dla 

podejścia opisanego w ust. 1 i 2, a także określić ilościowo ich oddziaływanie;” 

 
ENF, PPE: 

ust. 11 

część pierwsza „wyraża ubolewanie z powodu mało ambitnego charakteru celu (poprawa 

efektywności energetycznej o co najmniej 27 % do 2030 r.) przyjętego przez Radę 

Europejską w 2014 r., dla którego uzasadnieniem jest głównie skrajnie 

nierealistyczna i wysoka stopa dyskontowa ujęta w poprzedniej ocenie skutków; 

przypomina, że ta stopa dyskontowa (17,5 %) jest zbyt wysoka; wzywa Komisję do 

zastosowania wszechstronnej oceny kosztów i korzyści, z uwzględnieniem licznych 

korzyści płynących z efektywności energetycznej, oraz społecznej stopy 

dyskontowej zgodnie z jej własnymi wytycznymi dotyczącymi lepszego stanowienia 

prawa; zwraca się do Komisji i państw członkowskich o przegląd celu poprawy 

efektywności energetycznej o 27 % do 2030 r. w kontekście porozumienia 

klimatycznego z Paryża, aby zrealizować cel ograniczenia globalnego ocieplenia 

wyraźnie poniżej 2°C, oraz o dążenie do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 

°C zgodnie z przyjętym przez Parlament celem w zakresie efektywności 

energetycznej;” 

część druga „zwraca się do Komisji o określenie wiążącego celu w zakresie efektywności 

energetycznej na poziomie 40 % do 2030 r., odzwierciedlającego poziom 

racjonalnego pod względem kosztów potencjału w zakresie efektywności 

energetycznej;” 
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S&D, GUE/NGL: 

ust. 26 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „technologia kogeneracji” oraz „zauważa, że 

najlepszymi bodźcami dla tych projektów są powszechny popyt i rynek;” 

część druga „technologia kogeneracji” 

część trzecia „zauważa, że najlepszymi bodźcami dla tych projektów są powszechny popyt i 

rynek;” 

 
Verts/ALE, S&D: 

ust. 31 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „apeluje, aby w dyrektywie skoncentrować się na 

efektywności energetycznej;” 

część druga te słowa 
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Verts/ALE, S&D, ENF, EFDD, GUE/NGL: 

ust. 33 

część pierwsza „zwraca uwagę, że przewidziane w ramach regulacyjnych obowiązki 

sprawozdawcze w obszarze energii są nieodzowne dla oceny postępu i wdrażania 

obowiązującego prawodawstwa w dziedzinie efektywności energetycznej; ubolewa 

jednak z powodu nadmiernych obowiązków sprawozdawczych w obszarze energii, 

również w związku z nadmiernie rygorystycznym wdrażaniem przepisów przez 

państwa członkowskie, spoczywających na przedsiębiorstwach, producentach 

energii, odbiorcach i organach publicznych, które ograniczają możliwości wzrostu i 

innowacji; podkreśla, że należy upraszczać w miarę możliwości obowiązki 

sprawozdawcze, aby ograniczyć obciążenia i koszty administracyjne; krytykuje fakt, 

że danych uzyskanych w ramach sprawozdawczości często nie można porównać na 

poziomie całej UE z powodu różnic między zestawieniami, metodami i normami; 

wzywa Komisję do ograniczenia, w tym za pośrednictwem rozwiązań cyfrowych, 

obciążeń administracyjnych związanych z obowiązkami sprawozdawczymi oraz do 

opracowania większej liczby wytycznych dotyczących porównywalności danych, 

aby umożliwić lepszą ocenę przekazywanych informacji; wzywa do dostosowania 

prognoz zapotrzebowania na energię do racjonalnych pod względem kosztów 

możliwości oszczędności w kluczowych sektorach, a ponadto uważa, że 

ograniczenie biurokracji pozwoli przyspieszyć wdrażanie środków na rzecz 

efektywności energetycznej; zwraca uwagę, że stosowanie zasady „efektywność 

energetyczna przede wszystkim” wymaga przeglądu planowania i 

sprawozdawczości w dziedzinie energii oraz poprawy spójności polityki, aby 

wzajemnie się wzmacniały,” z wyjątkiem słów: „ubolewa jednak z powodu 

nadmiernych obowiązków sprawozdawczych w obszarze energii, również w 

związku z nadmiernie rygorystycznym wdrażaniem przepisów przez państwa 

członkowskie, spoczywających na przedsiębiorstwach, producentach energii, 

odbiorcach i organach publicznych, które ograniczają możliwości wzrostu i 

innowacji;” 

część druga „ubolewa jednak z powodu nadmiernych obowiązków sprawozdawczych w obszarze 

energii, również w związku z nadmiernie rygorystycznym wdrażaniem przepisów 

przez państwa członkowskie, spoczywających na przedsiębiorstwach, producentach 

energii, odbiorcach i organach publicznych, które ograniczają możliwości wzrostu i 

innowacji;” 

część trzecia „oraz uznania, że oszczędność energii jest pierwszym i najbezpieczniejszym 

źródłem energii w Europie;” 

część czwarta „zauważa, że efektywność energetyczna jest najlepszą inwestycją w „źródła” energii 

zwiększającą przystępność cenową energii, zmniejszającą zapotrzebowanie na 

dodatkową i kosztowną infrastrukturę strony podażowej oraz pozwalającą 

przeciwdziałać zmianie klimatu;” 

 
ENF, GUE/NGL: 

ust. 36 

część pierwsza „zauważa, że nie z wszystkimi rodzajami ryzyka związanego z inwestycjami w 

oszczędność energii można sobie poradzić w ramach systemu handlu emisjami 

zważywszy, że obejmuje on tylko 45 % emisji gazów cieplarnianych w UE; 

zauważa, że dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej jest powiązana z 

innymi przepisami UE dotyczącymi energii oraz że ma pewien wpływ na ślad 

węglowy i system handlu emisjami (ceny certyfikatów); wzywa Komisję do oceny 

tego związku i zapewnienia komplementarności;” 

część druga „stwierdza, że wynikające z tego niskie ceny uprawnień w systemie handlu emisjami 

są jednym z szeregu czynników ograniczających skłonność przemysłu do 

inwestowania w oszczędność energii;” 
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Verts/ALE, EFDD: 

ust. 43 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „które stosowane jako stałe elementy rachunków 

mogą utrudniać odbiorcom odczuwanie korzyści z oszczędności energii i 

przyczyniać się do ubóstwa energetycznego;” oraz „ponadto podkreśla, że wysokie 

ceny energii w UE prowadzą do różnic w cenach energii pomiędzy państwami 

członkowskimi UE a naszymi głównymi konkurentami w wielu częściach świata, co 

osłabia konkurencyjność europejskich sektorów energochłonnych;” 

część druga „które stosowane jako stałe elementy rachunków mogą utrudniać odbiorcom 

odczuwanie korzyści z oszczędności energii i przyczyniać się do ubóstwa 

energetycznego;” 

część trzecia „ponadto podkreśla, że wysokie ceny energii w UE prowadzą do różnic w cenach 

energii pomiędzy państwami członkowskimi UE a naszymi głównymi konkurentami 

w wielu częściach świata” 

część czwarta „co osłabia konkurencyjność europejskich sektorów energochłonnych;” 

 
Verts/ALE, EFDD, ENF: 

ust. 45 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „obowiązki dotyczące oszczędności powinny być 

dostosowane do rozwoju zrównoważonych odnawialnych źródeł energii” oraz 

„niskoemisyjny” 

część druga „obowiązki dotyczące oszczędności powinny być dostosowane do rozwoju 

zrównoważonych odnawialnych źródeł energii” 

część trzecia „niskoemisyjny” 

 
ENF, GUE/NGL: 

ust. 47 

część pierwsza „apeluje do Komisji o zapewnienie poszanowania zasady lepszych uregulowań 

prawnych, o rozważenie lepszych środków koordynacji unijnych przepisów 

dotyczących energii i zmiany klimatu, aby poprawić wydajność i skuteczność 

ustawodawczą, oraz o zaproponowanie środków na rzecz usprawnienia obecnych 

uregulowań;” oraz „też” 

część druga „apeluje” oraz „do Komisji o wzmocnienie metod kompleksowej i długofalowej 

oceny inicjatyw w zakresie efektywności energetycznej, w tym wszystkich 

głównych efektów zewnętrznych; „wzywa do przyjęcia perspektywy społecznej przy 

modelowaniu i ocenie łącznych kosztów i korzyści różnych poziomów aspiracji w 

zakresie efektywności energetycznej” 

część trzecia „oraz do traktowania efektywności energetycznej jako pełnoprawnego źródła 

energii;” 

 
ust. 56 

część pierwsza „jest zdania, że cele UE dotyczące łagodzenia zmiany klimatu i efektywności muszą 

być wzajemnie powiązane oraz że obowiązkowe wymogi w zakresie efektywności 

energetycznej są nieodzowne dla osiągnięcia maksymalnego poziomu aspiracji oraz 

wysiłków w państwach członkowskich” z wyjątkiem słowa: „obowiązkowe” 

część druga „obowiązkowe” 

część trzecia „a ponadto że konieczne jest umożliwienie państwom członkowskim dostatecznej 

elastyczności w kwestii dostosowania zbioru instrumentów i środków na szczeblu 

krajowym;” z wyjątkiem słowa: „ponadto” 

część czwarta „ponadto” 

 


