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Poprawka 1
Jim Higgins

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że na racjonalizację
zużycia energii może mieć wpływ wiele 
sektorów; podkreśla, że jedynie dzięki 
globalnemu i skoordynowanemu podejściu 
polityki UE i polityki krajowej (w 
dziedzinie spójności, rolnictwa, 
transportu, środowiska itd.) można 
sformułować nowatorską, długoterminową 
strategię gwarantującą spójność między 
projektami i przynoszącą najlepsze 
rezultaty;

1. zwraca uwagę na tkwiący w wielu 
sektorach znaczący potencjał wielu dla 
racjonalizacji zużycia energii; podkreśla, 
że jedynie dzięki holistycznemu, 
skoordynowanemu podejściu, 
uwzględniającemu lokalną, regionalną, 
krajową i wspólnotową politykę można 
wdrożyć nowatorską, długoterminową 
strategię gwarantującą spójność między 
projektami i przynoszącą najlepsze 
rezultaty;

Or. en

Poprawka 2
Emanuel Jardin Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że na racjonalizację 
zużycia energii może mieć wpływ wiele 
sektorów; podkreśla, że jedynie dzięki 
globalnemu i skoordynowanemu podejściu 
polityki UE i polityki krajowej (w 
dziedzinie spójności, rolnictwa, transportu, 
środowiska itd.) można sformułować 
nowatorską, długoterminową strategię 
gwarantującą spójność między projektami i 
przynoszącą najlepsze rezultaty;

1. zwraca uwagę, że na racjonalizację 
zużycia energii może mieć wpływ wiele 
sektorów; podkreśla, że jedynie dzięki 
większej innowacji technologicznej oraz 
globalnemu i skoordynowanemu podejściu 
polityki UE i polityki krajowej (w 
dziedzinie spójności, rolnictwa, transportu, 
środowiska itd.) można sformułować 
nowatorską, długoterminową strategię 
gwarantującą spójność między projektami i 
przynoszącą najlepsze rezultaty;

Or. pt

Adlib Express Watermark



PE415.233v02-00 4/17 AM\754075PL.doc

PL

Poprawka 3
Jim Higgins

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że racjonalizacja zużycia 
energii powinna stać się europejskim i 
światowym priorytetem i że należy wziąć 
pod uwagę zwiększenie globalnego 
zapotrzebowania na energię, rosnące ceny 
ropy naftowej i gazu oraz wpływ zmian 
klimatycznych;

Or. en

Poprawka 4
Jim Higgins

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla związek między energetyką i 
spójnością terytorialną, na co wskazano 
w zielonej księdze na temat spójności 
terytorialnej, zarówno w kontekście 
pozytywnego wkładu działań na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii w 
zrównoważony rozwój, jak i ewentualnych 
długofalowych rozwiązań dla obszarów 
peryferyjnych; wzywa Komisję, aby 
zwracała jak największą uwagę na te 
obszary, zwłaszcza na obszary górskie 
i peryferyjne, i aby jak najszybciej 
przedstawiła konkretne rozwiązania 
mające na celu zapewnienie im większej 
racjonalizacji zużycia energii, 
dostosowane do ich szczególnej sytuacji i 
ograniczeń;

2. podkreśla związek między 
racjonalizacją zużycia energii i spójnością 
terytorialną, na co wskazano w zielonej 
księdze na temat spójności terytorialnej w 
kontekście pozytywnego wkładu działań na 
rzecz racjonalizacji zużycia energii w 
zrównoważony rozwój, znaczenie dobrze 
określonej strategii przestrzennej i 
opracowania długofalowych rozwiązań 
dla wszystkich regionów;

Or. en
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Poprawka 5
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla związek między energetyką i 
spójnością terytorialną, na co wskazano 
w zielonej księdze na temat spójności 
terytorialnej, zarówno w kontekście 
pozytywnego wkładu działań na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii w 
zrównoważony rozwój, jak i ewentualnych 
długofalowych rozwiązań dla obszarów 
peryferyjnych; wzywa Komisję, aby 
zwracała jak największą uwagę na te 
obszary, zwłaszcza na obszary górskie 
i peryferyjne, i aby jak najszybciej 
przedstawiła konkretne rozwiązania 
mające na celu zapewnienie im większej 
racjonalizacji zużycia energii, 
dostosowane do ich szczególnej sytuacji i 
ograniczeń;

2. podkreśla związek między energetyką i 
spójnością terytorialną, na co wskazano 
w zielonej księdze na temat spójności 
terytorialnej, zarówno w kontekście 
pozytywnego wkładu działań na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii w 
zrównoważony rozwój, jak i ewentualnych 
długofalowych rozwiązań dla obszarów 
peryferyjnych;

Or. cs

Poprawka 6
Rolf Berend

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla związek między energetyką i 
spójnością terytorialną, na co wskazano 
w zielonej księdze na temat spójności 
terytorialnej, zarówno w kontekście 
pozytywnego wkładu działań na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii w 
zrównoważony rozwój, jak i ewentualnych 
długofalowych rozwiązań dla obszarów 
peryferyjnych; wzywa Komisję, aby 

2. podkreśla związek między energetyką i 
spójnością terytorialną, na co wskazano 
w zielonej księdze na temat spójności 
terytorialnej, zarówno w kontekście 
pozytywnego wkładu działań na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii w 
zrównoważony rozwój, jak i ewentualnych 
długofalowych rozwiązań dla obszarów 
peryferyjnych; wzywa Komisję i państwa 
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zwracała jak największą uwagę na te 
obszary, zwłaszcza na obszary górskie 
i peryferyjne, i aby jak najszybciej 
przedstawiła konkretne rozwiązania 
mające na celu zapewnienie im większej 
racjonalizacji zużycia energii, dostosowane 
do ich szczególnej sytuacji i ograniczeń;

członkowskie, aby zwracały jak największą 
uwagę na te obszary i aby jak najszybciej 
przedstawiły konkretne rozwiązania mające 
na celu zapewnienie im większej 
racjonalizacji zużycia energii, dostosowane 
do ich szczególnej sytuacji i ograniczeń; 

Or. de

Poprawka 7
Emanuel Jardim Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla związek między energetyką i 
spójnością terytorialną, na co wskazano 
w zielonej księdze na temat spójności 
terytorialnej, zarówno w kontekście 
pozytywnego wkładu działań na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii w 
zrównoważony rozwój, jak i ewentualnych 
długofalowych rozwiązań dla obszarów 
peryferyjnych; wzywa Komisję, aby 
zwracała jak największą uwagę na te 
obszary, zwłaszcza na obszary górskie 
i peryferyjne, i aby jak najszybciej 
przedstawiła konkretne rozwiązania mające 
na celu zapewnienie im większej 
racjonalizacji zużycia energii, dostosowane 
do ich szczególnej sytuacji i ograniczeń;

2. podkreśla związek między energetyką i 
spójnością terytorialną, na co wskazano 
w zielonej księdze na temat spójności 
terytorialnej, zarówno w kontekście 
pozytywnego wkładu działań na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii w 
zrównoważony rozwój, jak i ewentualnych 
długofalowych rozwiązań dla obszarów 
peryferyjnych; wzywa Komisję, aby 
zwracała jak największą uwagę na te 
obszary, zwłaszcza na obszary górskie 
i peryferyjne, i aby, po konsultacji z 
państwami członkowskimi i w kontekście 
krajowych planów racjonalizacji zużycia 
energii, jak najszybciej przedstawiła dalsze 
konkretne rozwiązania mające na celu 
zapewnienie im większej racjonalizacji 
zużycia energii, dostosowane do ich 
szczególnej sytuacji i ograniczeń;

Or. pt
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Poprawka 8
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla związek między energetyką i 
spójnością terytorialną, na co wskazano 
w zielonej księdze na temat spójności 
terytorialnej, zarówno w kontekście 
pozytywnego wkładu działań na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii w 
zrównoważony rozwój, jak i ewentualnych 
długofalowych rozwiązań dla obszarów 
peryferyjnych; wzywa Komisję, aby 
zwracała jak największą uwagę na te 
obszary, zwłaszcza na obszary górskie 
i peryferyjne, i aby jak najszybciej 
przedstawiła konkretne rozwiązania mające 
na celu zapewnienie im większej 
racjonalizacji zużycia energii, dostosowane 
do ich szczególnej sytuacji i ograniczeń; 

2. podkreśla związek między energetyką i 
spójnością terytorialną, na co wskazano 
w zielonej księdze na temat spójności 
terytorialnej, zarówno w kontekście 
pozytywnego wkładu działań na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii w 
zrównoważony rozwój, jak i ewentualnych 
długofalowych rozwiązań dla obszarów 
peryferyjnych; wzywa Komisję, aby 
zwracała jak największą uwagę na te 
obszary, zwłaszcza na obszary górskie 
i peryferyjne oraz obszary nowych państw 
członkowskich i aby jak najszybciej 
przedstawiła konkretne rozwiązania mające 
na celu zapewnienie im większej 
racjonalizacji zużycia energii, dostosowane 
do ich szczególnej sytuacji i ograniczeń;

Or. en

Poprawka 9
Jill Evans

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla związek między energetyką i 
spójnością terytorialną, na co wskazano 
w zielonej księdze na temat spójności 
terytorialnej, zarówno w kontekście 
pozytywnego wkładu działań na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii w 
zrównoważony rozwój, jak i ewentualnych 
długofalowych rozwiązań dla obszarów 
peryferyjnych; wzywa Komisję, aby 
zwracała jak największą uwagę na te 

2. podkreśla związek między energetyką i 
spójnością terytorialną, na co wskazano 
w zielonej księdze na temat spójności 
terytorialnej, zarówno w kontekście 
pozytywnego wkładu działań na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii w 
zrównoważony rozwój, bezpieczeństwa 
energetycznego jak i ewentualnych 
długofalowych rozwiązań dla obszarów 
peryferyjnych; wzywa Komisję, aby 
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obszary, zwłaszcza na obszary górskie 
i peryferyjne, i aby jak najszybciej 
przedstawiła konkretne rozwiązania mające 
na celu zapewnienie im większej 
racjonalizacji zużycia energii, dostosowane 
do ich szczególnej sytuacji i ograniczeń; 

zwracała jak największą uwagę na te 
obszary, zwłaszcza na obszary górskie 
i peryferyjne, i aby jak najszybciej 
przedstawiła konkretne rozwiązania mające 
na celu zapewnienie im większej 
racjonalizacji zużycia energii, dostosowane 
do ich szczególnej sytuacji i ograniczeń;

Or. en

Poprawka 10
Jim Higgins

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że środki finansowe 
przeznaczane w większości państw 
członkowskich na projekty związane z 
energetyką są nadal niewystarczające; 
zachęca państwa członkowskie i regiony, 
aby częściej przeznaczały na ten cel 
fundusze strukturalne i aby organizowały 
tematyczne zaproszenia do składania 
wniosków dotyczących priorytetów 
w zakresie energii;

3. z ubolewaniem zauważa że środki 
finansowe przeznaczane w większości 
państw członkowskich na projekty 
związane z energetyką są nadal 
niewystarczające i nie uwzględniają w 
wystarczający sposób rozbieżności 
regionalnych; zachęca państwa 
członkowskie aby przy wdrażaniu swoich 
programów operacyjnych skoncentrowały 
się na innowacyjnych środkach mających 
na celu opracowanie wydajnych 
rozwiązań w zakresie racjonalizacji 
zużycia energii, biorąc pod uwagę, że 
polityka spójności oferuje ramy dla 
finansowania projektów związanych z 
racjonalizacją zużycia energii, 
wykorzystaniem energii odnawialnej i 
infrastruktury energetycznej;

Or. en

Poprawka 11
Jill Evans

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że środki finansowe 
przeznaczane w większości państw 
członkowskich na projekty związane z 
energetyką są nadal niewystarczające;
zachęca państwa członkowskie i regiony, 
aby częściej przeznaczały na ten cel 
fundusze strukturalne i aby organizowały 
tematyczne zaproszenia do składania 
wniosków dotyczących priorytetów 
w zakresie energii;

3. zauważa, że środki finansowe 
przeznaczane w większości państw 
członkowskich na projekty związane z 
energetyką, zwłaszcza na projekty 
racjonalizacji zużycia energii są nadal 
niewystarczające; wzywa państwa 
członkowskie i regiony, aby częściej 
przeznaczały na ten cel fundusze 
strukturalne i aby organizowały 
tematyczne zaproszenia do składania 
wniosków dotyczących priorytetów 
w zakresie energii;

Or. en

Poprawka 12
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że środki finansowe 
przeznaczane w większości państw 
członkowskich na projekty związane z 
energetyką są nadal niewystarczające; 
zachęca państwa członkowskie i regiony, 
aby częściej przeznaczały na ten cel 
fundusze strukturalne i aby organizowały 
tematyczne zaproszenia do składania 
wniosków dotyczących priorytetów 
w zakresie energii;

3. zauważa, że środki finansowe 
przeznaczane w większości państw 
członkowskich na projekty związane z 
energetyką są nadal niewystarczające; 
zachęca państwa członkowskie i regiony, 
aby częściej przeznaczały na ten cel 
fundusze strukturalne i aby organizowały 
tematyczne zaproszenia do składania 
wniosków dotyczących priorytetów 
w zakresie energii; podkreśla, że sektor 
prywatny, wspomagany środkami 
krajowymi, powinien odgrywać bardziej 
znaczącą rolę w inwestowaniu w nowe 
technologie energii odnawialnej i 
rozwijaniu ich, podejmując jednocześnie 
innowacyjne działania mające na celu 
przyjęcie sposobu myślenia bardziej 
skupionego na racjonalizacji zużycia 
energii; uważa, że może to być korzystne 
zarówno dla sektora publicznego jak i 
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prywatnego;

Or. en

Poprawka 13
Jim Higgins

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do zagwarantowania, 
wspólnie z właściwymi stronami, że przy 
przedstawianiu środków mających 
zapewnić większą wydajność zwróci się 
należytą uwagę na poszanowanie 
specyfiki wszystkich regionów, w tym 
wysp, gór i obszarów peryferyjnych oraz 
wyzwań, przed jakimi one stoją; 

Or. en

Poprawka 14
Jim Higgins

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zachęca państwa członkowskie do 
szerokiego wykorzystania alternatywnych 
źródeł energii takich jak wiatr, biomasa, 
paliwo biologiczne oraz, w ramach 
możliwości, energii fal i pływów;

Or. en
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Poprawka 15
Jim Higgins

Projekt opinii
Ustęp 3c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania długofalowych kampanii 
uświadamiających na temat racjonalizacji 
zużycia energii, skupiających się na 
zużyciu energii w budynkach publicznych 
i prywatnych oraz na przekonywaniu 
publiczności o oszczędnościach możliwych 
przy racjonalnym zużyciu energii; 
zachęca również państwa członkowskie do 
opracowania mechanizmów symulacji 
inwestowania w projekty racjonalizacji 
zużycia energii i w przedsiębiorstwa usług 
energetycznych;

Or. en

Poprawka 16
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca w szczególności państwa 
członkowskie i regiony, aby 
wykorzystywały fundusze strukturalne do 
tworzenia na swoim terytorium sieci 
tematycznych w ramach wspólnego 
działania przewidzianego w programie 
roboczym Inteligentna energia dla Europy 
na rok 2008, celem pozyskiwania 
informacji o działaniach innych regionów 
UE w zakresie racjonalizacji zużycia 
energii oraz wymiany know-how i 
doświadczeń w tej dziedzinie; 

4. zachęca w szczególności państwa 
członkowskie i regiony, aby 
wykorzystywały fundusze strukturalne i 
Fundusz Spójności do tworzenia na swoim 
terytorium sieci tematycznych w ramach 
wspólnego działania przewidzianego w 
programie roboczym Inteligentna energia 
dla Europy na rok 2008, celem 
pozyskiwania informacji o dobrych 
działaniach innych regionów UE w 
zakresie racjonalizacji zużycia energii oraz 
wymiany know-how i doświadczeń w tej 
dziedzinie; wzywa Komisję do tego, aby w 
kontekście europejskiej polityki 
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regionalnej zachęcała do realizowania 
krajowych i regionalnych programów 
promowania intensywniejszego 
inwestowania w poprawę racjonalizacji 
zużycia energii we wszystkich dziedzinach, 
w tym w sektorach budownictwa 
socjalnego i wielorodzinnego;

Or. en

Poprawka 17
Jill Evans

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie i regiony 
do szerszego wykorzystania funduszy 
strukturalnych w zakresie innowacji i 
badań naukowych dotyczących 
racjonalizacji zużycia energii w celu 
promowania zielonych technologii oraz 
zrównoważonego lokalnego rozwoju 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 18
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Komisji, aby przewidziała 
na następny okres programowania 
funduszy strukturalnych priorytetowe 
kryteria określające cele w zakresie 
racjonalizacji zużycia energii lub 
wprowadzające konkretne środki i 
technologie oszczędzania energii, w tym 

5. zwraca się do Komisji, aby przewidziała 
na następny okres programowania 
funduszy strukturalnych promocję celów w 
zakresie racjonalizacji zużycia energii oraz 
promocję środków i technologii
oszczędzania energii i jej racjonalnego 
zużycia, w tym także dzięki promocji
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także dzięki wykorzystaniu partnerstwa, w 
takich projektach jak renowacja budynków, 
modernizacja dostarczania energii cieplnej 
w miastach oraz produkcja energii cieplnej 
i elektryczności;

partnerstwa w takich projektach jak
renowacja budynków, modernizacja 
oświetlenia ulic, transport przyjazny 
środowisku, modernizacja dostarczania 
energii cieplnej w miastach oraz produkcja 
energii cieplnej i elektryczności; 

Or. cs

Poprawka 19
Jill Evans

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Komisji, aby przewidziała
na następny okres programowania 
funduszy strukturalnych priorytetowe 
kryteria określające cele w zakresie 
racjonalizacji zużycia energii lub 
wprowadzające konkretne środki i 
technologie oszczędzania energii, w tym 
także dzięki wykorzystaniu partnerstwa, w 
takich projektach jak renowacja budynków, 
modernizacja dostarczania energii cieplnej 
w miastach oraz produkcja energii cieplnej 
i elektryczności;

5. zwraca się do Komisji, aby 
opracowała na następny okres 
programowania funduszy strukturalnych 
priorytetowe kryteria określające cele w 
zakresie racjonalizacji zużycia energii i 
wsparła wdrażanie konkretnych 
środków i technologii oszczędzania 
energii, w tym także dzięki 
wykorzystaniu partnerstwa, w takich 
projektach jak renowacja budynków, 
modernizacja dostarczania energii 
cieplnej w miastach oraz produkcja 
energii cieplnej i elektryczności;

Or. en

Poprawka 20
Emanuel Jardim Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Komisji, aby przewidziała
na następny okres programowania 
funduszy strukturalnych priorytetowe 
kryteria określające cele w zakresie 

5. zwraca się do Komisji, aby wzmocniła
na następny okres programowania 
funduszy strukturalnych priorytetowe 
kryteria określające cele w zakresie 
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racjonalizacji zużycia energii lub 
wprowadzające konkretne środki i 
technologie oszczędzania energii, w tym 
także dzięki wykorzystaniu partnerstwa, w 
takich projektach jak renowacja budynków, 
modernizacja dostarczania energii cieplnej 
w miastach oraz produkcja energii cieplnej 
i elektryczności;

racjonalizacji zużycia energii lub 
wprowadzające konkretne środki i 
technologie oszczędzania energii, w tym 
także dzięki wykorzystaniu partnerstwa, w 
takich projektach jak renowacja budynków, 
modernizacja dostarczania energii cieplnej 
w miastach oraz produkcja energii cieplnej 
i elektryczności;

Or. pt

Poprawka 21
Emanuel Jardim Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla strategiczną rolę władz 
publicznych UE, w szczególności na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, dla 
zapewnienia koniecznego poparcia 
instytucjonalnego dla inicjatyw w zakresie 
racjonalizacji zużycia energii; zaleca 
rozpoczęcie kampanii informacyjnych na 
małą skalę, na przykład poprzez 
zastosowanie łatwo zrozumiałych oznaczeń 
dotyczących racjonalizacji zużycia energii 
oraz związanych z energią inicjatyw 
pilotażowych i szkoleń na terenach 
podległych tym władzom regionalnym i 
lokalnym, mających na celu podniesienie 
świadomości obywateli i zmianę 
zachowań;

6. podkreśla strategiczną rolę władz 
publicznych UE, w szczególności na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, dla 
lepszego wdrażania koniecznego poparcia 
instytucjonalnego dla inicjatyw w zakresie 
racjonalizacji zużycia energii, opisanych w 
dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 
2006 r. w sprawie efektywności 
końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych1; zaleca wzmocnienie
kampanii informacyjnych na małą skalę, na 
przykład poprzez zastosowanie łatwo 
zrozumiałych oznaczeń dotyczących 
racjonalizacji zużycia energii oraz 
związanych z energią inicjatyw 
pilotażowych i szkoleń na terenach 
podległych tym władzom regionalnym i 
lokalnym, mających na celu podniesienie 
świadomości obywateli i zmianę 
zachowań;

Or. pt

                                               
1 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 64.
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Poprawka 22
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla strategiczną rolę władz 
publicznych UE, w szczególności na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, dla 
zapewnienia koniecznego poparcia 
instytucjonalnego dla inicjatyw w zakresie 
racjonalizacji zużycia energii; zaleca 
rozpoczęcie kampanii informacyjnych na 
małą skalę, na przykład poprzez 
zastosowanie łatwo zrozumiałych oznaczeń 
dotyczących racjonalizacji zużycia energii 
oraz związanych z energią inicjatyw 
pilotażowych i szkoleń na terenach 
podległych tym władzom regionalnym i 
lokalnym, mających na celu podniesienie 
świadomości obywateli i zmianę 
zachowań;

6. podkreśla strategiczną rolę władz 
publicznych UE, w szczególności na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, dla 
zapewnienia koniecznego poparcia 
instytucjonalnego dla inicjatyw w zakresie
racjonalizacji zużycia energii; zaleca 
rozpoczęcie kampanii informacyjnych i 
edukacyjnych na małą skalę, na przykład 
poprzez zastosowanie łatwo zrozumiałych 
oznaczeń dotyczących racjonalizacji 
zużycia energii oraz związanych z energią 
inicjatyw pilotażowych i szkoleń na 
terenach podległych tym władzom 
regionalnym i lokalnym, mających na celu 
podniesienie świadomości obywateli i 
zmianę zachowań;

Or. en

Poprawka 23
Jill Evans

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla kluczową rolę sektora 
transportu w zmniejszaniu zużycia energii 
i promowaniu racjonalizacji zużycia 
energii; zwraca uwagę na to, że państwa 
członkowskie i regiony powinny 
promować środki mające na celu 
uniknięcie, zmniejszenie i ograniczenie 
natężenia ruchu drogowego i 
powietrznego oraz jak najczęściej używać 
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zrównoważonych środków transportu 
(przechodzenie na inne środki transportu) 
poprawiając jednocześnie skuteczność 
wszystkich środków transportu;

Or. en

Poprawka 24
Rolf Berend

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że władze publiczne wszystkich 
szczebli powinny jako pierwsze dawać 
przykład, stosując energooszczędny sprzęt 
w swoich siedzibach, włączając do 
procedur przetargowych kryteria dotyczące 
zrównoważonego rozwoju oraz promując 
w swej codziennej działalności 
postępowanie nastawione na oszczędzanie 
energii.

7. uważa, że władze publiczne wszystkich 
szczebli powinny, zgodnie z ich sytuacją 
finansową, jako pierwsze dawać przykład, 
stosując energooszczędny sprzęt w swoich 
siedzibach, włączając do procedur 
przetargowych kryteria dotyczące 
zrównoważonego rozwoju oraz promując 
w swej codziennej działalności 
postępowanie nastawione na oszczędzanie 
energii.

Or. de

Poprawka 25
Jill Evans

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że władze publiczne wszystkich 
szczebli powinny jako pierwsze dawać 
przykład, stosując energooszczędny sprzęt 
w swoich siedzibach, włączając do
procedur przetargowych kryteria dotyczące 
zrównoważonego rozwoju oraz promując 
w swej codziennej działalności 
postępowanie nastawione na oszczędzanie 

7. uważa, że władze publiczne wszystkich 
szczebli powinny jako pierwsze dawać 
przykład, stosując energooszczędny sprzęt 
w swoich siedzibach, wdrażając
ekologiczne zamówienia publiczne do 
swoich procedur oraz promując w swej 
codziennej działalności postępowanie 
nastawione na oszczędzanie energii.
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energii.

Or. en
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