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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 1
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji dotyczący racjonalizacji zużycia 
energii; ubolewa jednakże nad brakiem – na szczeblu państw członkowskich – wizji 
dotyczącej procesu wdrażania zaproponowanych działań;

Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 2
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji dotyczący racjonalizacji zużycia 
energii; ubolewa jednakże nad brakiem wizji dotyczącej procesu wdrażania 
zaproponowanych działań, niewystarczającym nagłośnieniem tych działań i 
niedostatecznym udostępnieniem informacji na ich temat, a także zauważalnym 
brakiem koordynacji między poszczególnymi szczeblami rządowymi;

Or. pt
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 3
Ustęp 2

2. podkreśla kluczową rolę, jaką mają do odegrania organy regionalne i lokalne UE w 
dążeniu do osiągnięcia zakładanej 20-procentowej oszczędności energii do roku 2020, 
w szczególności dzięki działaniom prowadzonym jako konsumenci, kadra 
kierownicza, dostawcy, organy regulujące i doradcy odpowiedzialni za kontrolę 
decyzji w sprawie energii oraz za wywieranie na nie wpływu; dlatego też przychylnie 
odnosi się do zamiaru Komisji dotyczącego ułatwienia przyłączenia 
zdecentralizowanych jednostek wytwarzania energii do ogólnej sieci, na przykład 
dzięki środkom zmierzającym do większej interoperacyjności; w związku z 
powyższym wzywa Komisję do wyjaśnienia planowanego instrumentu regulacyjnego, 
(skreślenie) ram czasowych jego wdrażania, natury zaangażowanych podmiotów 
oraz ich zaangażowania wynikającego z umowy;

Or. pt

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 4
Ustęp 2

2. podkreśla kluczową rolę, jaką mają do odegrania organy regionalne i lokalne UE w 
dążeniu do osiągnięcia zakładanej 20-procentowej oszczędności energii do roku 2020, 
w szczególności dzięki działaniom prowadzonym jako konsumenci, kadra 
kierownicza, dostawcy, organy regulujące i doradcy odpowiedzialni za kontrolę 
decyzji w sprawie energii oraz za wywieranie na nie wpływu; dlatego też przychylnie 
odnosi się do zamiaru Komisji dotyczącego ułatwienia przyłączenia 
zdecentralizowanych jednostek wytwarzania energii do ogólnej sieci; w związku z 
powyższym wzywa Komisję do przyznania priorytetu zdecentralizowanemu 
wytwarzaniu energii oraz wyjaśnienia planowanego instrumentu regulacyjnego, jak 
również ram czasowych jego wdrażania;

Or. en
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Poprawkę złożył Tiberiu Bărbuleţiu

Poprawka 5
Ustęp 2 a (nowy)

2a. przychylnie odnosi się do inicjatywy „Porozumienie między burmistrzami”, 
skupiającej w stałej sieci burmistrzów 20-30 największych i pionierskich miast 
Europy, oraz apeluje o dalsze szczegóły dotyczące jej ustanowienia; niemniej 
podkreśla, że „Porozumienie między burmistrzami” winno stanowić uzupełnienie 
działalności prowadzonej przez podobne, już istniejące sieci;

Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 6
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa Komisję do przyspieszenia prac nad przyszłym protokołem ustaleń w sprawie 
współpracy z Radą Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER), ustanawiającym 
wspólne wytyczne oraz wspólny kodeks postępowania z myślą o większej 
racjonalizacji ostatecznego zużycia energii we wszystkich sektorach;

Or. pt

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 7
Ustęp 3

3. wzywa Komisję, aby wymagała systematycznego wspierania racjonalizacji zużycia 
energii w każdym państwie członkowskim (skreślenie); nalega, aby nowe państwa 
członkowskie odpowiednio wspierały inwestowanie środków wspólnotowych w 
energooszczędną renowację budynków w ramach obowiązującego rozporządzenia 
(WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1;

Or. en

  
1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 1.
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 8
Ustęp 3

3. wzywa Komisję, aby wymagała systematycznego wspierania racjonalizacji zużycia 
energii w każdym państwie członkowskim podczas przeglądu programów 
operacyjnych określających priorytety wdrażania funduszy strukturalnych; nalega, aby 
nowe państwa członkowskie odpowiednio wspierały inwestowanie środków 
wspólnotowych w racjonalizację zużycia energii – sprzyjając zawiązywaniu 
partnerstw publiczno-prywatnych – w zakresie renowacji budynków, modernizacji 
komunalnych instalacji grzewczych oraz skojarzonego wytwarzania ciepła i energii 
elektrycznej na małą skalę;

Or. pt

Poprawkę złożył Tiberiu Bărbuleţiu

Poprawka 9
Ustęp 3 a (nowy)

3a. zachęca podmioty regionalne i lokalne do skorzystania z możliwości finansowania 
oraz wsparcia technicznego dostępnych w ramach inicjatyw JASPERS, JEREMIE i 
JESSICA w celu przyspieszenia prac nad projektami dotyczącymi racjonalizacji 
zużycia energii; apeluje o rozpowszechnianie na szczeblu regionalnym dostępnych i 
rzetelnych informacji na temat praktycznych aspektów realizacji tych inicjatyw;

Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 10
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa Komisję do przedstawienia w trybie pilnym konkretnych działań na rzecz 
większej racjonalizacji zużycia energii w regionach najbardziej oddalonych, 
uwzględniających ich specyfikę, wynikającą ze stałych ograniczeń, jakim podlegają;

Or. pt
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 11
Ustęp 4

4. zwraca się do państw członkowskich, które jeszcze tego nie uczyniły, o wprowadzenie 
do prawa krajowego dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków;
zwraca się do Komisji o opracowanie wytycznych w sprawie mechanizmów kontroli 
w celu zapewnienia właściwego wdrożenia tej dyrektywy oraz precyzyjnych 
systemów oceny;

Or. en

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 12
Ustęp 4

4. wzywa wszystkie władze regionalne i lokalne do opracowania lokalnych planów 
racjonalizacji zużycia energii oraz zachęca je do właściwego wdrożenia dyrektywy w 
sprawie charakterystyki energetycznej budynków; zwraca się do Komisji o 
opracowanie wytycznych w sprawie mechanizmów kontroli w celu zapewnienia 
właściwego wdrożenia tej dyrektywy oraz precyzyjnych systemów oceny;

Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 13
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wskazuje na doniosłą rolę władz krajowych, regionalnych i lokalnych w skutecznym 
upowszechnianiu bardziej energooszczędnych produktów, również za pomocą 
publicznych kampanii informacyjnych dotyczących obowiązujących ram 
regulacyjnych i znakowania efektywności energetycznej;

Or. pt
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Poprawkę złożył Tiberiu Bărbuleţiu

Poprawka 14
Ustęp 6 a (nowy)

6a. podkreśla konieczność upowszechniania informacji i usprawnienia komunikacji w 
zakresie racjonalizacji zużycia energii na szczeblu lokalnym i regionalnym; w 
związku z tym apeluje o zapewnienie szkoleń i przyznanie uprawnień zespołom 
lokalnym w celu promowania racjonalizacji zużycia energii;

Or. en
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