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Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 1
Ustęp 2

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że „Nowa polityka energetyczna dla Europy” z 
pełnym poszanowaniem prawa państw członkowskich do doboru źródeł energii oraz 
ich suwerenności w zakresie pierwotnych źródeł energii jednocześnie opiera się na 
solidarności między państwami członkowskimi, zapewniając zintegrowane podejście 
do zmian klimatycznych i promowania zrównoważonego środowiska; podkreśla, że 
polityka energetyczna opierająca się na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 
umożliwia zdecentralizowaną politykę energetyczną poprzez uwzględnianie 
wymogów i możliwości regionalnych, w związku z czym wzywa państwa 
członkowskie, by nie usuwały na dalszy plan niektórych technologii;

Or. hu
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 2
Ustęp 2

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że „Nowa polityka energetyczna dla Europy” z
pełnym poszanowaniem prawa państw członkowskich do doboru źródeł energii oraz 
ich suwerenności w zakresie pierwotnych źródeł energii jednocześnie opiera się na 
solidarności między państwami członkowskimi, zapewniając zintegrowane podejście 
do zmian klimatycznych i promowania zrównoważonego środowiska; wzywa 
właściwe organy do zapewnienia środków umożliwiających osiągnięcie tych celów;

Or. fr

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 3
Ustęp 2 a (nowy)

2a. ubolewa jednakże nad niedostatecznym powiązaniem przez Komisję rozwoju 
odnawialnych źródeł energii z jego konsekwencjami dla struktury rynku pracy, 
oferty kształcenia szkolnego i zawodowego oraz kształtowania się stosunków 
przemysłowych;

Or. fr

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 4
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa państwa członkowskie do dokonania wykazu potencjalnych odnawialnych 
źródeł energii w poszczególnych regionach celem możliwie pełnego wykorzystania 
potencjału każdego kraju oraz, tym samym, do zachęcenia regionów do korzystania 
z odnawialnych źródeł energii;

Or. el

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 5
Ustęp 3

3. w świetle rocznego przeglądu planu działań dotyczącego energii nalega, by Parlament 
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Europejski był corocznie informowany o postępach i wynikach realizacji polityki 
energetycznej i klimatycznej UE przed coroczną analizą wykonywaną przez Radę 
Europejską; ponadto zwraca się do państw członkowskich, by opracowywały strategie 
klimatyczne, czy też strategie energetyczne, kładąc szczególny nacisk na większy 
udział energii odnawialnej i wydajności energetycznej przy jednoczesnym 
uwzględnieniu specyfiki poszczególnych regionów;

Or. hu

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 6
Ustęp 3 a (nowy)

3a. ubolewa, że dyrektywa w sprawie energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych prowadzi do budowy elektrowni na biomasę działających na wielką 
skalę i niewykorzystujących technologii kogeneracji, które nie są wydajne pod 
względem energetycznym i mogą prowadzić do całkowitej destabilizacji rynku 
drewna przemysłowego i drewna energetycznego w niektórych regionach;

Or. fr

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 7
Ustęp 3 b (nowy)

3b. zwraca się do Komisji o wprowadzenie obowiązku stosowania technologii 
kogeneracji w przypadku wytwarzania energii odnawialnej z biomasy oraz o 
zbadanie wpływu przedsięwzięć związanych z kotłami opalanymi drewnem na 
lokalny i trwały rozwój przemysłu drzewnego, mając na uwadze ogromne znaczenie 
tej branży dla rozwoju regionów i dynamiki gospodarki wiejskiej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 8
Ustęp 4

4. wzywa Komisję do przedstawienia w możliwie najkrótszym terminie proponowanej 
dyrektywy w sprawie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do celów 
ogrzewania i chłodzenia, jak również narzędzi wsparcia oraz narzędzi służących 
przekazywaniu technologii oraz rozpowszechnianiu najlepszych praktyk 
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europejskich dotyczących zagospodarowania tego dotychczas niedostatecznie 
wykorzystywanego w Europie potencjału;

Or. fr

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 9
Ustęp 4

4. wzywa Komisję do przedstawienia proponowanej dyrektywy w sprawie odnawialnych 
źródeł energii najpóźniej do końca 2007 r. oraz do określenia średniego docelowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 25% do 2020 r. oraz jasnych 
wiążących celów dla sektora energetycznego, sektora transportu, sektora grzewczego 
i chłodniczego, jak również do wyjaśnienia zadań i obowiązków regionów oraz władz 
lokalnych związanych z realizacją polityki;

Or. en

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 10
Ustęp 4

4. wzywa Komisję do przedstawienia proponowanej dyrektywy w sprawie odnawialnych 
źródeł energii w możliwie najkrótszym terminie oraz do wyjaśnienia zadań i 
obowiązków regionów oraz władz lokalnych związanych z realizacją polityki,
zachęcając władze lokalne do podejmowania działań zmierzających do rozwoju
odnawialnych źródeł energii na możliwie najniższym szczeblu decyzyjnym;

Or. hu

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 11
Ustęp 4

4. wzywa Komisję do przedstawienia proponowanej dyrektywy w sprawie odnawialnych 
źródeł energii w możliwie najkrótszym terminie oraz do wyjaśnienia zadań, praw i 
obowiązków regionów oraz władz lokalnych związanych z realizacją polityki;
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Or. en

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 12
Ustęp 4 a (nowy)

4a. zwraca się do Komisji, by mobilizowała wszystkie podmioty lokalne, których dotyczy 
rozwój odnawialnych źródeł energii – władze lokalne i regionalne, osoby 
prowadzące działalność rolniczą i leśną, przedsiębiorców i planistów, uniwersytety, 
badaczy i osoby fizyczne – by sprzyjały tworzeniu partnerstw publiczno-prywatnych i 
doskonaliły systemy zaopatrzenia i obrotu wytworzoną energią odnawialną;

Or. fr

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 13
Ustęp 4 a (nowy)

4a. zwraca się do Rady i Komisji Europejskiej o zwrócenie szczególnej uwagi nie tylko 
na zmiany legislacyjne i udoskonalenia technologiczne, lecz również na warunki 
powodzenia działań, a mianowicie duże zaangażowanie władz lokalnych i 
regionalnych oraz wszystkich podmiotów społecznych;

Or. fr

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 14
Ustęp 4 a (nowy)

4a. mając na uwadze, że społeczności lokalne często sprzeciwiają się wykorzystywaniu 
niektórych rodzajów odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa czy 
energia geotermalna, ze względu na ich potencjalnie szkodliwe oddziaływanie na 
środowisko naturalne i mieszkalne, jak również na pewne rodzaje działalności 
gospodarczej w regionie, takie jak turystyka; zwraca się do Komisji o opracowanie 
wytycznych dotyczących postępowania, dostosowanych do wymogów społeczności 
lokalnych, w oparciu o dostateczne informacje ze strony obywateli i za pomocą 
ograniczenia do minimum wszelkich niepożądanych skutków;

Or. el
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 15
Ustęp 5

5. wzywa państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, do szybkiego 
przystąpienia do wdrażania dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków (2002/91/WE) i do przyspieszenia prac nad krajowymi planami działań 
dotyczącymi efektywności energetycznej zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i 
usług energetycznych (2006/32/WE) z udziałem władz lokalnych i regionalnych;

Or. fr

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 16
Ustęp 6

6. wzywa następnie regiony i władze lokalne do zaangażowania się na rzecz realizacji 
celów na swoim terenie, do uwzględnienia tych celów w strategiach planistycznych i 
strategiach zagospodarowania przestrzennego, w szczególności w celu 
kontrolowania rozwoju miast, jak również w strategiach dotyczących transportu, 
oraz do systematycznego domagania się, by nowe konstrukcje i budynki oraz 
renowacja istniejących budynków pod względem energetycznym były neutralne pod 
względem emisji węgla, oraz do uproszczenia i przyspieszenia procedur 
administracyjnych koniecznych do rozwoju odnawialnych źródeł energii;

Or. fr

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 17
Ustęp 6

6. wzywa następnie regiony i władze lokalne do systematycznego opowiadania się za 
koniecznością budowy energooszczędnych konstrukcji i budynków oraz do 
uproszczenia i przyspieszenia procedur administracyjnych koniecznych do rozwoju 
odnawialnych źródeł energii;
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Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 18
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa władze regionalne i lokalne do niezwłocznego zaangażowania się na rzecz 
realizacji celów Unii Europejskiej na swoim terenie, wraz ze wszystkimi podmiotami 
lokalnymi, tworząc tym samym ruch społeczny władz lokalnych zaangażowanych na 
rzecz wizji przyszłości systemu energetycznego w tym nowym kontekście;

Or. fr

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 19
Ustęp 6 a (nowy)

6a. zwraca się do państw członkowskich, regionów i władz lokalnych, by dały przykład 
obywatelom europejskim, stosując w swoich budynkach technologie oparte na 
odnawialnych źródłach energii, sprzyjając stosowaniu biopaliw w pojazdach oraz 
oszczędzając energię dzięki wprowadzeniu energooszczędnych urządzeń;

Or. el

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 20
Ustęp 6 a (nowy)

6a. apeluje o absolutne przestrzeganie zasady pomocniczości oraz o sporządzenie przez 
władze lokalne i regionalne lokalnych planów energetycznych obejmujących 
oszczędzanie energii, efektywność energetyczną i sposoby zwiększania wykorzystania 
energii odnawialnej;

Or. en
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Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 21
Ustęp 6 a (nowy)

6a. zwraca się do państw członkowskich, regionów i władz lokalnych, by przyczyniły się 
– dzięki kampaniom i zachętom ekonomicznym – do zmiany postaw ludności i 
zwyczajów konsumenckich w zakresie oszczędzania energii i rozpowszechnienia 
korzystania z odnawialnych źródeł energii;

Or. hu

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 22
Ustęp 7

7. zwraca się do państw członkowskich, regionów i władz lokalnych o zapewnienie, by 
ogółowi społeczeństwa i podmiotom społeczno-gospodarczym udostępniono jasne 
informacje o technologicznych aspektach generowania energii za pomocą ogniw 
fotowoltaicznych oraz techniczne i praktyczne informacje dotyczące biopaliw, 
biomasy, energii wiatrowej i energii geotermalnej, jak również zachęty finansowe 
proponowane przez różne organy;

Or. fr

Poprawkę złożył Marian Harkin

Poprawka 23
Ustęp 7

7. zwraca się do państw członkowskich, regionów i władz lokalnych o zapewnienie, by 
ogółowi społeczeństwa udostępniono jasne informacje o technologicznych aspektach 
generowania energii za pomocą ogniw fotowoltaicznych oraz techniczne i praktyczne 
informacje dotyczące biopaliw, jak również informacje o dostępnych zachętach 
finansowych;

Or. en
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Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 24
Ustęp 7

7. zwraca się do państw członkowskich, regionów i władz lokalnych o zapewnienie, by 
ogółowi społeczeństwa udostępniono jasne informacje o technologicznych aspektach 
generowania energii za pomocą ogniw fotowoltaicznych, przesyłu energii 
geotermalnej, energii uzyskiwanej z biomasy oraz energii wiatrowej i wodnej, oraz 
techniczne i praktyczne informacje dotyczące biopaliw, jak również zachęty 
finansowe proponowane przez różne organy; zwraca się do nich, by zachęcały do 
wymiany dobrych praktyk, wykorzystując istniejące metody lub korzystając z nowych 
sposobów;

Or. hu

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 25
Ustęp 7

7. zwraca się do państw członkowskich, regionów i władz lokalnych o zapewnienie, by 
ogółowi społeczeństwa udostępniono jasne informacje o technologicznych aspektach 
generowania energii za pomocą ogniw fotowoltaicznych, geotermii i geotermii 
głębokiej, oraz techniczne i praktyczne informacje dotyczące biopaliw, jak również 
zachęty finansowe proponowane przez różne organy;

Or. el

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 26
Ustęp 7

7. zwraca się do państw członkowskich, regionów i władz lokalnych o zapewnienie, by 
ogółowi społeczeństwa udostępniono jasne informacje o technologicznych aspektach 
generowania energii za pomocą ogniw fotowoltaicznych oraz techniczne i praktyczne 
informacje dotyczące efektywności energetycznej, jak również zachęty finansowe 
proponowane przez różne organy;
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Or. en

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 27
Ustęp 7 a (nowy)

7a. zwraca się do państw członkowskich o dopilnowanie, by organy władzy przewidziały 
zachęty finansowe, zachęcały do kształcenia, prowadzenia prac badawczo-
rozwojowych oraz innowacji w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz by 
zapewniły przedsiębiorstwom większe możliwości w zakresie innowacji;

Or. hu

Poprawkę złożył Marian Harkin

Poprawka 28
Ustęp 8

8. apeluje o udostępnienie środków w ramach spójności terytorialnej w celu promowania 
transgranicznej i międzyregionalnej współpracy między władzami regionalnymi, 
władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi, tak aby promować najlepszą 
praktykę oraz zintegrowane podejście do polityki energetycznej;

Or. en

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 29
Ustęp 8

8. apeluje o udostępnienie środków w ramach spójności terytorialnej w celu promowania 
transgranicznej i międzyregionalnej współpracy i wymiany dobrych praktyk między 
władzami regionalnymi, władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi, tak aby 
promować zintegrowane podejście do polityki energetycznej;

Or. en
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Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 30
Ustęp 8 a (nowy)

8a. apeluje do państw członkowskich i Komisji, by w ramach współpracy terytorialnej 
promowały rozwój regionalnych sieci alternatywnych i odnawialnych źródeł energii 
z myślą o konsumentach i użytkownikach końcowych;

Or. el

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 31
Ustęp 8 a (nowy)

8a. zwraca się do Komisji, by podkreślała przykłady rozwoju regionalnego i lokalnego 
oparte na promowaniu odnawialnych źródeł energii i oszczędzaniu energii oraz by 
przyczyniała się do wymiany najlepszych praktyk i informacji między regionami 
europejskimi i władzami lokalnymi;

Or. el

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 32
Ustęp 8 b (nowy)

8b. uważa za konieczne opracowanie ogólnoeuropejskiej strategii dotyczącej zamiany 
systemu transportu opartego na ropie naftowej na system oparty na paliwach 
alternatywnych i odnawialnych, takich jak paliwo wodorowe i biopaliwa, z 
uwzględnieniem planów dotyczących ogólnoeuropejskiego systemu autostrad 
zapewniającego odnawialne i alternatywne źródła paliw; uważa ponadto, że należy 
dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia połączenia odległych i słabo 
rozwiniętych regionów z taką ogólnoeuropejską siecią;

Or. en

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 33
Ustęp 9

9. wzywa władze regionalne, władze lokalne oraz organizacje pozarządowe do 
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korzystania ze środków finansowania w ramach siódmego programu ramowego w 
celu promowania technologii energii odnawialnej oraz popiera inicjatywę 
EURENEW dotyczącą wprowadzenia do traktatu zapisów określających konkretne 
cele odnoszące się do wsparcia finansowego badań nad energią odnawialną, jej 
rozwoju i stosowania na wielką skalę;

Or. en

Poprawkę złożył Marian Harkin

Poprawka 34
Ustęp 9

9. wzywa władze regionalne, władze lokalne oraz organizacje pozarządowe do 
korzystania ze środków finansowania w ramach siódmego programu ramowego w 
celu zwiększenia badań i promowania technologii energii odnawialnej oraz 
wykorzystania biopaliw; 

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 35
Ustęp 9

9. wzywa władze regionalne, władze lokalne oraz organizacje pozarządowe do 
korzystania ze środków finansowania w ramach siódmego programu ramowego, 
funduszy strukturalnych oraz programu CIP-IEE (Inteligentna Energia – Europa)
w celu promowania technologii energii odnawialnej oraz wykorzystania biopaliw;

Or. fr

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 36
Ustęp 9

9. wzywa władze regionalne, władze lokalne oraz organizacje pozarządowe do 
korzystania ze środków finansowania w ramach siódmego programu ramowego w 
celu promowania technologii energii odnawialnej, wykorzystania biopaliw oraz 
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rozwoju nowych sposobów transportu i magazynowania energii w celu ograniczenia 
strat energii;

Or. en

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 37
Ustęp 9 a (nowy)

9a. podkreśla fakt, że produkcja paliw roślinnych wymaga często dużych nakładów 
energii przy ujemnym bilansie emisji dwutlenku węgla, zaś pozytywny wpływ paliw 
roślinnych na nasz klimat jest niwelowany wycinaniem lasów tropikalnych w celu 
ułatwienia uprawy roślin przeznaczonych do produkcji paliw; dlatego też wzywa UE, 
by po euforii związanej z wykorzystaniem paliw roślinnych powróciła do 
rzeczywistości i skupiła się na środkach zmierzających do poprawy efektywności 
energetycznej oraz zmniejszenia zużycia paliw kopalnych;

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 38
Ustęp 9 a (nowy)

9a. zachęca państwa członkowskie, które do tej pory dokonały znacznych inwestycji w 
tradycyjne źródła energii, do zapewnienia koniecznych inwestycji – publicznych i 
prywatnych – w badania i sprzęt w dziedzinie energii odnawialnej;

Or. fr

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 39
Ustęp 10

10. uważa, że wyzwania wynikające ze zmian klimatycznych winno postrzegać się w 
trzech aspektach: jako możliwość inwestycji w nowe technologie w celu promowania 
zrównoważonego środowiska i zwiększenia konkurencyjności handlowej, a ponadto 
jako możliwość uzupełnienia rynku wewnętrznego o gaz i energię elektryczną, w 
wyniku czego wzrosną wzajemne powiązania oraz bezpieczeństwo dostaw, jak 
również jako możliwość promowania tworzenia stałych miejsc pracy w regionach 
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(izolacja budynków, źródła odnawialne itp.).

Or. fr

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 40
Ustęp 10

10. uważa, że wyzwania wynikające ze zmian klimatycznych winno postrzegać się jako 
możliwość inwestycji w nowe technologie w celu promowania zrównoważonego 
środowiska i zwiększenia konkurencyjności handlowej, przy wykorzystaniu – w 
ujęciu horyzontalnym – wydajności energetycznej i rozpowszechniania 
odnawialnych źródeł energii, a ponadto jako możliwość uzupełnienia rynku 
wewnętrznego o gaz i energię elektryczną, w wyniku czego wzrosną wzajemne 
powiązania oraz bezpieczeństwo dostaw.

Or. hu

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 41
Ustęp 10

10. uważa, że wyzwania wynikające ze zmian klimatycznych winno postrzegać się jako 
możliwość inwestycji w nowe technologie w celu promowania zrównoważonego 
środowiska i zwiększenia konkurencyjności handlowej, a ponadto jako możliwość 
uzupełnienia rynku wewnętrznego o gaz i energię elektryczną, czego wynikiem będzie 
priorytetowy dostęp do sieci energii odnawialnej oraz wzrost wzajemnych powiązań i 
bezpieczeństwa dostaw. 

Or. en
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Poprawkę złożył Marian Harkin

Poprawka 42
Ustęp 10 a (nowy)

10a. podkreśla, że bezpieczeństwo dostaw można osiągnąć dzięki większej współpracy na 
szczeblu regionalnym zarówno między państwami członkowskimi, jak i w samych 
państwach członkowskich, poprzez zróżnicowanie źródeł energii, aby uniknąć 
nadmiernego uzależnienia od jednego rodzaju dostaw energetycznych, oraz poprzez 
zróżnicowanie dostawców;

Or. en


