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Projekt opinii (PE392.128v01-00)
Evangelia Tzampazi
w sprawie planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania 
potencjału
(2007/2106(INI))

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 1
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji zatytułowany „Plan działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału” i popiera 
zamierzone w nim działania priorytetowe, wzywając jednocześnie do ich szybkiego 
wdrożenia;

Or. el

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 2
Ustęp 2

2. z zadowoleniem przyjmuje wiążące postanowienie wiosennego szczytu Rady w 
2007 r. o dążeniu do celu zmniejszenia zużycia energii o 20% do roku 2020, co 
przyczyni się równolegle do osiągania celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
o 20% do roku 2020, jako jednostronne zobowiązanie Unii Europejskiej, które może 
zostać zwiększone do 30% w koordynacji z podobnymi zobowiązaniami podjętymi 
przez inne kraje uprzemysłowione; podkreśla także konieczność ustanowienia celów 
średnioterminowych podzielonych według sektorów energetycznych;
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Or. it

Poprawkę złożył Vladko Todorov Panayotov

Poprawka 3
Ustęp 2 a (nowy)

2a. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji na rzecz osiągnięcia porozumień 
ramowych z krajami będącymi najważniejszymi partnerami handlowymi i z 
organizacjami międzynarodowymi oraz wzywa, aby porozumienia takie zawarto z 
krajami pozaeuropejskimi posiadającymi wysoko rozwinięte technologie w dziedzinie 
efektywnego przetwarzania, dystrybucji i wykorzystywania energii;

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 4
Ustęp 3

3. podkreśla, że szybkie wykonanie i monitoring obecnie obowiązujących przepisów 
wspólnotowych regulujących kwestie wydajności energetycznej (np. dyrektywy 
2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, dyrektywy 
92/75/WE w sprawie etykietowania, dyrektywy 2005/32/WE w sprawie ekoprojektu i 
dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i 
usług energetycznych) przyczyni się do osiągnięcia połowy ustanowionego celu; 
wzywa państwa członkowskie do odpowiedniego wykorzystania krajowych planów 
działania w zakresie wydajności energetycznej;

Or. el

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 5
Ustęp 3

3. podkreśla, że wykonanie i monitoring obecnie obowiązujących przepisów 
wspólnotowych regulujących kwestie wydajności energetycznej przyczyni się do 
osiągnięcia połowy ustanowionego celu; wzywa państwa członkowskie do 
odpowiedniego wykorzystania krajowych planów działania w zakresie wydajności 
energetycznej i wzywa Komisję, aby zweryfikowała prawidłową i terminową 
transpozycję i wdrożenie dotychczas przyjętych dyrektyw;

Or. it
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 6
Ustęp 3

3. podkreśla, że wykonanie i monitoring obecnie obowiązujących przepisów 
wspólnotowych regulujących kwestie wydajności energetycznej przyczyni się do 
osiągnięcia połowy ustanowionego celu; wzywa państwa członkowskie do 
odpowiedniego wykorzystania, wdrażania i ulepszania krajowych planów działania w 
zakresie wydajności energetycznej;

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 7
Ustęp 4

4. jest zdania, że największe oszczędności energetyczne można osiągnąć w 
budownictwie i transporcie; wzywa zatem do prowadzenia w tych sektorach działań 
priorytetowych; wzywa także do przeglądu dyrektywy w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków w celu rozszerzenia zakresu jej stosowania oraz 
wprowadzenia w niej minimalnych norm wydajności energetycznej mających 
zastosowanie w całej UE; wzywa również państwa członkowskie do propagowania 
transportu publicznego, a także kolejowego oraz żeglugi śródlądowej i morskiej;

Or. pl

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 8
Ustęp 4

4. jest zdania, że największe oszczędności energetyczne można osiągnąć w 
budownictwie i transporcie, kładąc nacisk na możliwości ulepszeń w transporcie 
miejskim i budynkach publicznych; wzywa zatem do prowadzenia w tych sektorach 
działań priorytetowych; wzywa także do przeglądu dyrektywy w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków w celu rozszerzenia zakresu jej stosowania 
oraz wprowadzenia w niej minimalnych norm wydajności energetycznej mających 
zastosowanie w całej UE;

Or. el
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Poprawkę złożył Vladko Todorov Panayotov

Poprawka 9
Ustęp 4

4. jest zdania, że największe oszczędności energetyczne można osiągnąć w 
budownictwie i transporcie (dotyczy to zwłaszcza samochodów ciężarowych i 
statków); wzywa zatem do prowadzenia w tych sektorach działań priorytetowych; 
wzywa także do przeglądu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków w celu rozszerzenia zakresu jej stosowania oraz wprowadzenia w niej 
minimalnych norm wydajności energetycznej mających zastosowanie w całej UE;

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 10
Ustęp 4

4. jest zdania, że największe oszczędności energetyczne można osiągnąć w 
budownictwie i transporcie; wzywa zatem do prowadzenia w tych sektorach 
konkretnych działań priorytetowych, takich jak zniesienie podatku VAT od izolacji –
jednego z najskuteczniejszych środków poprawy efektywności, który także przyczynia 
się niepomiernie do zmniejszenia emisji CO2; wzywa także do przeglądu dyrektywy 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków w celu rozszerzenia zakresu jej 
stosowania oraz wprowadzenia w niej minimalnych norm wydajności energetycznej 
mających zastosowanie w całej UE;

Or. en

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 11
Ustęp 4

4. jest zdania, że największe oszczędności energetyczne można osiągnąć w 
budownictwie i transporcie; wzywa zatem do prowadzenia w tych sektorach działań 
priorytetowych; wzywa także do przeglądu dyrektywy w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków w celu rozszerzenia zakresu jej stosowania oraz 
wprowadzenia w niej minimalnych norm wydajności energetycznej mających 
zastosowanie w całej UE; wzywa Komisję, aby wymagała zwiększenia efektywności 
energetycznej nie tylko w przypadku nowych budów, lecz także wskazywała na 
efektywność energetyczną jako obowiązkowe kryterium remontu starych budynków 
oraz żądała, aby znaczny odsetek zapotrzebowania na energię był pokrywany z jej 
odnawialnych źródeł; w tym celu wzywa Komisję, aby dostarczała szczególnego 
wsparcia – w formie zachęt finansowych – na rzecz remontów budynków, które 
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przeprowadza się zgodnie z kryteriami efektywności energetycznej; o ile nowe 
budynki powstają głównie jako inwestycje finansowe, lecz mogą być też finansowane 
z innych ram wsparcia przeznaczonych dla zainteresowanych przedsięwzięć, 
finansowanie remontów mieszkań z korzyścią dla szerszego spektrum ludności 
stanowi bardzo często nadmierne obciążenie finansowe dla indywidualnych 
konsumentów i/lub władz lokalnych;

Or. hu

Poprawkę złożył Justas Vincas Paleckis

Poprawka 12
Ustęp 4 a (nowy)

4a. uznaje, że modernizacja wieżowców stanowi szczególnie palący problem, który 
dotyka setki milionów obywateli UE; podkreśla zatem potrzebę zwiększenia 
finansowania remontów wieżowców z funduszy strukturalnych UE przeznaczonych 
na poprawę efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 13
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wskazuje, że wśród przyczyn strat energii i przerw w dostawie prądu znajdują się 
transport i dystrybucja, oraz podkreśla rolę, jaką w zapewnieniu bezpieczeństwa 
dostaw i zmniejszeniu strat mogłaby odegrać mikrogeneracja oraz 
zdecentralizowane i zdywersyfikowane wytwarzanie energii; uważa, iż należy 
stworzyć zachęty ukierunkowane na poprawę infrastruktury w celu zmniejszenia 
strat związanych z przesyłem i dystrybucją;

Or. pt

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 14
Ustęp 5

5. podkreśla rolę narzędzi rynkowych, takich jak świadectwo charakterystyki 
energetycznej budynku oraz znaczenie zachęt finansowych dla osiągania celów w 
zakresie wydajności energetycznej oraz zwiększania konkurencyjności gospodarki 
europejskiej; zachęca państwa członkowskie do przeglądu swojej polityki podatkowej 
w odniesieniu do efektywności energetycznej oraz – jeżeli uznają to za skuteczne –
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do wykorzystania zachęt podatkowych przy jednoczesnym podjęciu działań 
przeciwko ewentualnym negatywnym reperkusjom społecznym;

Or. el

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 15
Ustęp 5

5. podkreśla, że rola narzędzi rynkowych, takich jak świadectwo charakterystyki 
energetycznej budynku oraz znaczenie zachęt finansowych dla przedsiębiorstw w 
zakresie osiągania celów w zakresie wydajności energetycznej oraz zwiększania 
konkurencyjności gospodarki europejskiej samo w sobie nie jest wystarczające oraz 
że w związku z tym należy uruchomić doraźne finansowanie publiczne i 
wspólnotowe dla umożliwienia efektywniejszego kierowania środków na badania, 
innowacje technologiczne i efektywność energetyczną w oparciu o zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. it

Poprawkę złożył Vladko Todorov Panayotov

Poprawka 16
Ustęp 5

5. podkreśla rolę narzędzi rynkowych, takich jak świadectwo charakterystyki 
energetycznej budynku oraz znaczenie zachęt finansowych, np. dla propagowania 
polityki opodatkowania ekologicznego (ang. green taxation), dla osiągania celów w 
zakresie wydajności energetycznej oraz zwiększania konkurencyjności gospodarki 
europejskiej;

Or. en

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 17
Ustęp 5 a (nowy)

5a. podkreśla rolę, jaką w redukcji odpadów i promowaniu lepszego wykorzystywania 
potencjału energetycznego budynków mogłyby odgrywać takie usługi jak audyty 
energetyczne; wzywa państwa członkowskie, aby dały przykład jako pierwsze – nie 
tylko w budynkach administracyjnych, lecz również w innych budynkach 
publicznych, takich jak szkoły, uniwersytety i szpitale;
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Or. pt

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 18
Ustęp 6

6. podkreśla potrzebę propagowania badań naukowych i innowacyjności ekologicznej w 
dziedzinie technologii wydajnych energetycznie poprzez zachęcanie do inwestycji i 
wymiany dobrych praktyk, co może stymulować wzrost gospodarczy, zwiększać 
liczbę miejsc pracy oraz stanowić o przewadze konkurencyjnej gospodarki 
europejskiej, a także przyczynić się do osiągnięcia celów strategii lizbońskiej;
podkreśla rolę siódmego rocznego programu badań naukowych i innych 
instrumentów finansowych Wspólnoty;

Or. el

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 19
Ustęp 6

6. podkreśla potrzebę propagowania badań naukowych, transferu wiedzy i 
innowacyjności ekologicznej w dziedzinie technologii wydajnych energetycznie 
poprzez zachęcanie do inwestycji, wymiany dobrych praktyk i transferu technologii, 
co może stymulować wzrost gospodarczy, zwiększać liczbę miejsc pracy oraz 
stanowić o przewadze konkurencyjnej gospodarki europejskiej, a także przyczynić się 
do osiągnięcia celów strategii lizbońskiej;

Or. pl

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 20
Ustęp 6

6. podkreśla potrzebę propagowania badań naukowych i innowacyjności ekologicznej w 
dziedzinie technologii wydajnych energetycznie poprzez zachęcanie do inwestycji i 
wymiany dobrych praktyk oraz przyjaznych dla środowiska technologii i 
oszczędzania energii, tak aby zharmonizować realizację celu w zakresie 
ograniczenia gazów cieplarnianych, co może pośrednio stymulować wzrost 
gospodarczy, zwiększać liczbę miejsc pracy oraz stanowić o przewadze 
konkurencyjnej gospodarki europejskiej, a także przyczynić się do osiągnięcia celów 
strategii lizbońskiej;
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Or. it

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 21
Ustęp 7 a (nowy)

7a. podkreśla potrzebę propagowania planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii w kampaniach edukacyjno-informacyjnych w celu pełniejszego 
wykorzystania potencjału wiedzy konsumentów w trakcie podejmowania 
racjonalnych wyborów przy zakupie dóbr konsumpcyjnych oraz ich późniejszego 
rozsądnego użytkowania, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;

Or. pl

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 22
Ustęp 8 a (nowy)

8a. zachęca Komisję, aby przejęła przewodnictwo w wysiłkach na rzecz globalnego 
porozumienia w sprawie efektywności energetycznej; wzywa Komisję, aby włączyła 
efektywność energetyczną do umów dwustronnych UE z państwami trzecimi;

Or. el

Poprawkę złożył Vladko Todorov Panayotov

Poprawka 23
Ustęp 8 a (nowy)

8a. podkreśla potrzebę wdrożenia polityki efektywności energetycznej na wszystkich 
szczeblach rządzenia;

Or. en

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 24
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wzywa Komisję, aby w celu zwiększenia efektywności energetycznej utworzyła 
fundusz pomocniczy lub aby rozszerzyła zakres istniejących zachęt finansowych na 
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rozwiązania, które umożliwiają zasilanie dotychczasowych sieci stworzonych dla 
energii z paliw kopalnych energią wytwarzaną ze źródeł odnawialnych; wiele 
starych sieci stworzonych z myślą o dystrybucji tradycyjnej energii potrzebuje 
modernizacji i albo nie jest w stanie dystrybuować energii wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych, albo może to czynić w bardzo ograniczonym stopniu; budowanie 
nowych sieci nie jest realistyczną alternatywą, zwłaszcza dla najnowszych państw 
członkowskich; modernizacja istniejących sieci zwiększyłaby natomiast w krótszym 
czasie i przy niższym koszcie efektywność produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 
pomagając jednocześnie w zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw;

Or. hu

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 25
Ustęp 8 b (nowy)

8b. mając na względzie znaczenie planu działania i ambitny charakter założonego celu, 
podkreśla doniosłą rolę Komisji w koordynowaniu krajowych planów działania 
przedłożonych przez poszczególne państwa członkowskie; podkreśla również, że 
Komisja, poprzez regularne konsultacje z właściwymi organami w państwach 
członkowskich, musi postarać się o zagwarantowanie, że przy uwzględnieniu 
różnych warunków regulacyjnych i rozwojowych w poszczególnych państwach 
członkowskich wyznaczane są racjonalne, realistyczne cele, które umożliwią Unii 
Europejskiej współdziałanie z tymi państwami w realizacji tychże celów;

Or. hu


