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Poprawka 2
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, 
Fredrick Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, 
konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki 

Projekt rezolucji
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 -1a. przyznaje, że poważne zagrożenia 
związane ze zmianą klimatu leżą w 
centrum uwagi naszych obywateli; 
popiera demonstracje, w szczególności w 
formie marszów klimatycznych i strajków 
szkolnych, które mają na celu 
podniesienie świadomości na temat tych 
zagrożeń klimatycznych; uznaje, że ludzie 
w całej Europie, w szczególności młodsze 
pokolenie, uczniowie i studenci, są 
głęboko zaniepokojeni brakiem działań 
podejmowanych przez rządy w Europie w 
celu zapewnienia zrównoważonej 
przyszłości; przyjmuje z zadowoleniem 
apele tych działaczy o większe ambicje 
klimatyczne i zwraca się do rządów 
krajowych, samorządów regionalnych i 
lokalnych, a także do UE o podjęcie 
konkretnych i szybkich działań, 
zmierzających do tego, aby nie 
przekroczyć limitu klimatycznego 
wynoszącego 1,5 °C;
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Poprawka 3
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, 
Fredrick Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, 
konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki 

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że Europa może wskazać 
drogę do neutralności klimatycznej, 
inwestując w innowacyjne rozwiązania 
technologiczne, wzmacniając pozycję 
obywateli i dostosowując działania w 
kluczowych obszarach, takich jak energia, 
polityka przemysłowa i badania naukowe, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
sprawiedliwości społecznej dla 
sprawiedliwej transformacji;

2. uważa, że Europa może wskazać 
drogę do zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych, inwestując w innowacyjne 
rozwiązania technologiczne, wzmacniając 
pozycję obywateli i dostosowując działania 
w kluczowych obszarach, takich jak 
energia, polityka przemysłowa, transport, 
rolnictwo i badania naukowe, przy 
jednoczesnym zapewnieniu tworzenia 
miejsc pracy i sprawiedliwości społecznej 
dla sprawiedliwej transformacji;
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