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Poprawkę złożyły Caroline Lucas i Margrete Auken

Poprawka 1
Ustęp 1

1. jest zdania, że stabilny rozwój, w szczególności w krajach rozwijających się i we 
wschodzących gospodarkach - charakteryzujący się niskimi emisjami gazów 
cieplarnianych, czystym powietrzem i gwarantowanymi dostawami energii - można 
osiągnąć poprzez zapewnienie rozwoju technologii odnawialnych pozyskiwanych z 
lokalnych źródeł energii oraz dzięki poprawie dostępu do energii poprzez 
faworyzowanie inwestowania w odległe i zdecentralizowane jej źródła;

Or. en

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 2
Ustęp 1

1. jest zdania, że stabilną przyszłość - niskie emisje gazów cieplarnianych, czyste 
powietrze i gwarantowane dostawy energii - można osiągnąć poprzez poprawę 
efektywności energetycznej oraz technologie energetyczne charakteryzujące się 
niskimi emisjami zanieczyszczeń, takie jak energia ze źródeł odnawialnych oraz
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pochłanianie i składowanie dwutlenku węgla (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 3
Ustęp 1

1. jest zdania, że stabilną przyszłość - niskie emisje gazów cieplarnianych, czyste 
powietrze i stałe dostawy energii - można osiągnąć poprzez rozwijanie i 
wykorzystanie pełnego wachlarza technologii energetycznych charakteryzujących się 
niskimi emisjami zanieczyszczeń, np. o lepszej wydajności energetycznej, energię ze 
źródeł odnawialnych, pochłanianie i składowanie dwutlenku węgla (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 4
Ustęp 1

1. jest zdania, że stabilną przyszłość - niskie emisje gazów cieplarnianych, czyste 
powietrze i gwarantowane dostawy energii - można osiągnąć poprzez rozwijanie i 
wykorzystanie (skreślenie) energii ze źródeł odnawialnych oraz technologii 
pochłaniania i składowania dwutlenku węgla, a także poprzez poprawę efektywności 
energetycznej;

Or. de

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 5
Ustęp 1

1. jest zdania, że stabilną przyszłość - niskie emisje gazów cieplarnianych, czyste 
powietrze i gwarantowane dostawy energii - można osiągnąć poprzez rozwijanie i 
wykorzystanie pełnego wachlarza technologii energetycznych charakteryzujących się 
niskimi emisjami zanieczyszczeń, np. o lepszej wydajności energetycznej oraz 
zwiększenie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych (skreślenie);
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Or. el

Poprawkę złożyły Caroline Lucas i Margrete Auken

Poprawka 6
Ustęp 2

2. jest zdania, że proponowany Globalny Fundusz Efektywności Energetycznej oraz 
Energii Odnawialnej mógłby odgrywać ważną rolę w ukierunkowaniu prywatnych 
inwestycji na projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz 
pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych w krajach rozwijających się; uznaje 
ponadto, że fundusz powinien finansować ich podejmowanie tylko w krajach 
rozwijających się i we wschodzących gospodarkach;

Or. en

Poprawkę złożyły Caroline Lucas i Margrete Auken

Poprawka 7
Ustęp 3

3. uważa, że fundusz nie powinien faworyzować żadnego źródła energii ani technologii 
osiągania efektywności energetycznej, a raczej stwarzać odpowiednie warunki 
umożliwiające rynkowi dokonanie wyboru najodpowiedniejszych i 
najoszczędniejszych rozwiązań; podkreśla jednak wagę prowadzenia dogłębnej 
oceny oddziaływania cyklu życia emisji gazów cieplarnianych na środowisko 
naturalne oraz społeczeństwo i zdrowie beneficjentów w celu zagwarantowania 
integralności funduszu; uważa w każdym razie, że fundusz nie powinien wspierać 
produkcji biopaliw przeznaczonych na esport;

Or. en

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 8
Ustęp 3

3. uważa, że fundusz nie powinien faworyzować żadnego źródła energii ani technologii 
osiągania efektywności energetycznej, a raczej stwarzać odpowiednie warunki 
umożliwiające wszystkim zainteresowanym krajom dokonanie wyboru najtrwalszych
i najbardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań;
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Or. en

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 9
Ustęp 3

3. uważa, że fundusz nie powinien faworyzować żadnego źródła energii ani technologii 
osiągania efektywności energetycznej, a raczej stwarzać odpowiednie warunki 
umożliwiające rynkowi, państwom członkowskim i krajom trzecim dokonanie 
wyboru najodpowiedniejszych i najoszczędniejszych rozwiązań;

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 10
Ustęp 3

3. uważa, że fundusz nie powinien faworyzować żadnego źródła energii ani technologii 
osiągania efektywności energetycznej, a raczej stwarzać odpowiednie warunki 
umożliwiające rynkowi dokonanie wyboru najkorzystniejszych dla środowiska 
naturalnego, najbezpieczniejszych i najoszczędniejszych rozwiązań;

Or. el

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 11
Ustęp 4

4. wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny roli i wykorzystania biomasy w krajach 
rozwijających się (skreślenie), biorąc pod uwagę wpływ jej pełnego cyklu życia na 
emisję gazów cieplarnianych, jakość powietrza, zarządzanie obszarami wiejskimi oraz 
bioróżnorodność, w tym zachowanie lasów naturalnych oraz zabezpieczenie dostaw 
żywności dla wszystkich poprzez poprawę najlepszych praktyk lokalnego rolnictwa;

Or. en
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 12
Ustęp 4

4. wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny przywozu i wykorzystania pochodzącej z 
krajów rozwijających się biomasy, biorąc pod uwagę wpływ jej pełnego cyklu życia 
na emisję gazów cieplarnianych, jakość powietrza, zarządzanie obszarami wiejskimi, 
warunki społeczno-gospodarcze, produkcję żywności oraz bioróżnorodność, w tym 
lasy naturalne;

Or. en

Poprawkę złożyły Caroline Lucas i Margrete Auken

Poprawka 13
Ustęp 5

5. wzywa Komisję do zagwarantowania tego, że fundusz przyczyniać się będzie do 
znoszenia barier na stosowanie mechanizmu czystego rozwoju (MCR) w niektórych 
krajach, w szczególności najmniej rozwiniętych, oraz do dalszego stymulowania 
takich projektów w zakresie MCR, które są rzeczywiście uzupełniające, mają 
pozytywne oddziaływanie w zakresie stałego rozwoju i spełniają kryteria najwyższych 
standardów;

Or. en

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 14
Ustęp 7

7. wierzy, że fundusz przyczyni się do uzyskania dostępu do technologii 
gwarantujących efektywność energetyczną oraz pozyskiwanie energii ze źródeł 
odnawialnych w krajach rozwijających się, a także do uzyskania nowych możliwości 
przez przedsiębiorstwa europejskie i lokalne, zwłaszcza MŚP.

Or. de
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Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 15
Ustęp 7

7. wierzy, że fundusz przyczyni się do uzyskania dostępu do nowoczesnych źródeł 
energii, osiągnięcia niskiego stopnia emisji zanieczyszczeń lub całkowitego ich 
zlikwidowania, do rozwoju oraz innowacyjności w krajach rozwijających się, w tym 
technologii stosowanych do uzyskania w tych państwach wolnego dostępu do wody,
a także do uzyskania nowych możliwości przez przedsiębiorstwa europejskie, 
zwłaszcza MŚP jeśli chodzi o przekazywanie swej specjalistycznej wiedzy na temat 
nowych zrównoważonych technologii oraz dzielenia się nią.

Or. en

Poprawkę złożyły Caroline Lucas i Margrete Auken

Poprawka 16
Ustęp 7

7. wierzy, że fundusz przyczyni się do uzyskania lepszego dostępu do czystej i 
bezpiecznej energii, przyczyniając się również do rozwoju oraz innowacyjności w 
krajach rozwijających się (skreślenie).

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 17
Ustęp 7

7. wierzy, że fundusz przyczyni się do uzyskania dostępu do nowoczesnych źródeł 
energii, osiągnięcia niskiego stopnia emisji zanieczyszczeń lub całkowitego ich 
zlikwidowania, do rozwoju oraz innowacyjności w krajach rozwijających się, a także 
do uzyskania nowych możliwości przez przedsiębiorstwa europejskie, zwłaszcza 
MŚP, poprzez promocję m.in. badań, przekazywania wiedzy specjalistycznej oraz 
wymianę dobrych praktyk w celu poprawy upowszechniania technologii 
zapewniających efektywność energetyczną w tych krajach.

Or. el
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 18
Ustęp 7

7. wierzy, że fundusz przyczyni się do uzyskania dostępu do nowoczesnych źródeł 
energii, osiągnięcia niskiego stopnia emisji zanieczyszczeń lub całkowitego ich 
zlikwidowania, do rozwoju oraz innowacyjności w krajach rozwijających się, a także 
do uzyskania nowych możliwości przez przedsiębiorstwa europejskie i inne,
zwłaszcza MŚP.

Or. en

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 19
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa Komisję do zapewnienia takiego rozdysponowania środków, by nie zasiliły 
one tylko jednego czy dwóch podfundyszy.

Or. de

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 20
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wierzy, że fundusz powinien przyczyniać się do poprawy zrównoważonego 
zarządzania zasobami naturalnymi oraz do rozwiązywania kwestii dostaw energii 
oraz jakości powietrza w krajach rozwijających się, skupiając się na zwiększeniu 
efektywności energetycznej, np. poprzez odnawianie nieefektywnych elektrowni i 
budynków.

Or. el
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