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Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że protokół z 2015 r. musi 

być prawnie wiążący i ambitny już od 

chwili zawarcia go w Paryżu, a także 

powinien on zmierzać do stopniowego 

redukowania światowych emisji 

dwutlenku węgla do roku 2050 lub 

niedługo potem, aby utrzymać świat na 

racjonalnej pod względem kosztów ścieżce 

redukcji emisji zgodną z celem poniżej 

2 °C, i aby emisja ogólnoświatowa emisja 

gazów cieplarnianych jak najszybciej 

osiągnęła wartość szczytową; wzywa UE, 

by współpracowała w tym celu ze swoimi 

międzynarodowymi partnerami, dając 

przykłady dobrych praktyk; podkreśla, że 

porozumienie musi ustanawiać 

przewidywalne ramy zachęcające do 

inwestycji i zwiększania wykorzystywania 

przez przedsiębiorstwa wydajnych 

technologii redukcji emisji i 

przystosowywania się do zmiany klimatu; 

9. podkreśla, że protokół z 2015 r. musi 

być prawnie wiążący i ambitny już od 

chwili zawarcia go w Paryżu, a także 

powinien on zmierzać do redukcji emisji 

gazów cieplarnianych o górną granicę 

najnowszego zalecanego przez IPCC 

przedziału wynoszącego 40–70% do roku 

2050 w porównaniu z poziomem z roku 

2010 oraz prowadzić do osiągnięcia 

poziomu emisji bliskiego zeru do końca 

stulecia, aby utrzymać świat na racjonalnej 

pod względem kosztów ścieżce redukcji 

emisji zgodną z celem poniżej 2 °C, i aby 

emisja ogólnoświatowa emisja gazów 

cieplarnianych jak najszybciej osiągnęła 

wartość szczytową; wzywa UE, by 

współpracowała w tym celu ze swoimi 

międzynarodowymi partnerami, dając 

przykłady dobrych praktyk; podkreśla, że 

porozumienie musi ustanawiać 

przewidywalne ramy zachęcające do 

inwestycji i zwiększania wykorzystywania 

przez przedsiębiorstwa wydajnych 

technologii redukcji emisji i 

przystosowywania się do zmiany klimatu; 
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Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  10a. podkreśla znaczenie osiągnięcia na 

konferencji paryskiej skutecznego, 

wiążącego, globalnego porozumienia i 

zauważa, że przedłużający się brak takiego 

porozumienia będzie zagrażać 

konkurencyjności unijnej gospodarki i 

narazi ją na ryzyko ucieczki emisji; 

Or. en 
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Motyw K 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że do dnia 

dzisiejszego UE odgrywa rolę pioniera w 

walce z ociepleniem klimatu i w drodze do 

zawarcia nowej międzynarodowej umowy 

klimatycznej w Paryżu w końcu roku 2015 

nadal winna ją odgrywać; 

K. mając na uwadze, że do dnia 

dzisiejszego UE odgrywa rolę pioniera w 

walce z ociepleniem klimatu i w drodze do 

zawarcia nowej międzynarodowej umowy 

klimatycznej w Paryżu w końcu roku 2015 

nadal będzie ją odgrywać, a także żąda, by 

duzi emitenci sprzyjali tym ambicjom; 

Or. en 

 

 


