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Poprawka 1
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Umocowanie 4

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając 24. konferencję 
stron (COP24) konwencji UNFCCC, 
14. sesję spotkania stron protokołu z Kioto 
(CMP14) i trzecią sesję konferencji stron
służącej jako spotkanie stron porozumienia 
paryskiego (CMA1.3), które odbyły się 
w Katowicach od 2 do 14 grudnia 2018 r.,

– uwzględniając 24. konferencję 
stron (COP24) konwencji UNFCCC, 
14. sesję spotkania stron protokołu z Kioto 
(CMP14) i trzecią sesję konferencji stron 
służącej jako spotkanie stron porozumienia 
paryskiego (CMA1.3), które odbyły się 
w Katowicach od 2 do 14 grudnia 2018 r. 
i doprowadziły do przyjęcia pakietu 
katowickiego,

Or. en

Poprawka 2
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że konferencja 
COP24 w Katowicach doprowadziła do 
przyjęcia pakietu katowickiego, który 
zapewnia przejrzystość prawną w zakresie 
wdrażania porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 3
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw B (nowy)



PE634.632v02-00 4/193 AM\1175954PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Unia 
Europejska odpowiada za mniej niż 10 % 
globalnych emisji gazów cieplarnianych 
i nie jest w stanie w znaczący sposób 
zmniejszyć globalnych emisji, działając 
jednostronnie;

Or. en

Poprawka 4
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw C (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że osiągnięcie 
porozumienia paryskiego stało się 
możliwe dopiero wtedy, gdy zrezygnowano 
z koncepcji „dekarbonizacji” i zamiast 
tego przyjęto podejście zachowania 
równowagi między poziomami emisji 
a pochłaniaczami dwutlenku węgla 
(koncepcja zerowych emisji netto);

Or. en

Poprawka 5
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw D (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że 
długoterminowej strategii UE na rzecz 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
powinna zawsze towarzyszyć strategia 
wsparcia poważnie dotkniętych regionów, 
w szczególności regionów górniczych, 
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w przeprowadzaniu sprawiedliwej 
transformacji, która pomoże tym 
regionom zachować miejsca pracy oraz 
uzyskać wsparcie publiczne na rzecz 
realizacji polityki klimatycznej;

Or. en

Poprawka 6
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw E (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że trzy lata po 
historycznym sukcesie porozumienia 
paryskiego w Paryżu dano wyraz 
poważnym niepokojom społecznym 
mającym związek z polityką klimatyczną; 
mając na uwadze, że taki stan rzeczy 
dowodzi, iż każda polityka klimatyczna 
musi obejmować rozdział dotyczący 
społeczeństwa oraz niezbędne strategie na 
rzecz złagodzenia negatywnych skutków 
polityki klimatycznej; mając na uwadze, 
że pakiet katowicki jest próbą 
wypracowania takiej polityki klimatycznej, 
która nie pomija nikogo i uwzględnia 
skutki gospodarcze i społeczne działań 
w dziedzinie klimatu;

Or. en

Poprawka 7
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw F (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że 
długoterminowa polityka UE dotycząca 
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ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
powinna uwzględniać różne możliwości 
państw członkowskich i powinna być 
opracowywana w oparciu o ich potencjał;

Or. en

Poprawka 8
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Jeppe Kofod, Simona Bonafè, Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos 
Grammatikakis, Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że obywatele Europy już 
borykają się z bezpośrednimi skutkami 
zmiany klimatu; podkreśla, że według 
Europejskiej Agencji Środowiska średnie 
roczne straty spowodowane ekstremalnymi 
warunkami pogodowymi i klimatycznymi 
w Unii wyniosły około 12,8 mld EUR 
w latach 2010–2016, oraz że jeżeli nie 
zostaną podjęte żadne dalsze działania, 
szkody klimatyczne w UE mogą do 2080 r. 
wynieść co najmniej 190 mld EUR, czyli 
stratę netto w wysokości 1,8 % obecnego 
PKB;

1. podkreśla, że obywatele Europy już 
borykają się z bezpośrednimi skutkami 
zmiany klimatu; podkreśla, że według 
Europejskiej Agencji Środowiska średnie 
roczne straty spowodowane ekstremalnymi 
warunkami pogodowymi i klimatycznymi 
w Unii wyniosły około 12,8 mld EUR 
w latach 2010–2016, oraz że jeżeli nie 
zostaną podjęte żadne dalsze działania, 
szkody klimatyczne w UE mogą do 2080 r. 
wynieść co najmniej 190 mld EUR, czyli 
stratę netto w wysokości 1,8 % obecnego 
PKB; ponadto zauważa, że przed końcem 
stulecia może dojść do sytuacji, w której 
klęski wywołane przez zjawiska 
meteorologiczne będą dotykać około 
dwóch trzecich populacji europejskiej 
w skali roku, podczas gdy analogiczny 
wskaźnik w latach 1981–2010 wyniósł 
5 %, a same tylko powodzie mogą 
powodować szkody o wartości nawet 1 bln 
EUR rocznie;

Or. en

Poprawka 9
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że obywatele Europy już 
borykają się z bezpośrednimi skutkami 
zmiany klimatu; podkreśla, że według 
Europejskiej Agencji Środowiska średnie 
roczne straty spowodowane ekstremalnymi 
warunkami pogodowymi i klimatycznymi 
w Unii wyniosły około 12,8 mld EUR 
w latach 2010–2016, oraz że jeżeli nie 
zostaną podjęte żadne dalsze działania, 
szkody klimatyczne w UE mogą do 2080 r. 
wynieść co najmniej 190 mld EUR, czyli 
stratę netto w wysokości 1,8 % obecnego 
PKB;

1. podkreśla, że obywatele Europy już 
borykają się z bezpośrednimi skutkami 
zmiany klimatu; podkreśla, że według 
Europejskiej Agencji Środowiska średnie 
roczne straty spowodowane ekstremalnymi 
warunkami pogodowymi i klimatycznymi 
w Unii wyniosły około 12,8 mld EUR 
w latach 2010–2016, oraz że jeżeli nie 
zostaną podjęte żadne dalsze działania, 
szkody klimatyczne w UE mogą do 2080 r. 
wynieść co najmniej 190 mld EUR, czyli 
stratę netto w wysokości 1,8 % obecnego 
PKB; podkreśla, że w ramach scenariusza 
wysokich emisji koszty ponoszone rocznie 
w związku z powodziami w UE mogą 
wzrosnąć do 1 bln EUR do 2100 r. oraz że 
przed końcem 2100 r. klęski wywołane 
przez zjawiska meteorologiczne mogą 
dotykać około dwóch trzecich obywateli 
europejskich, podczas gdy obecnie 
dotykają 5 % tych obywateli;

Or. en

Poprawka 10
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że obywatele Europy już 
borykają się z bezpośrednimi skutkami 
zmiany klimatu; podkreśla, że według 
Europejskiej Agencji Środowiska średnie 
roczne straty spowodowane ekstremalnymi 
warunkami pogodowymi i klimatycznymi 
w Unii wyniosły około 12,8 mld EUR 
w latach 2010–2016, oraz że jeżeli nie 
zostaną podjęte żadne dalsze działania, 
szkody klimatyczne w UE mogą do 2080 r. 

1. podkreśla, że obywatele Europy już 
borykają się z bezpośrednimi skutkami 
zmiany klimatu; podkreśla, że według 
Europejskiej Agencji Środowiska średnie 
roczne straty spowodowane ekstremalnymi 
warunkami pogodowymi i klimatycznymi 
w Unii wyniosły około 12,8 mld EUR 
w latach 2010–2016, oraz że jeżeli nie 
zostaną podjęte żadne dalsze działania, 
przed końcem 2100 r. klęski wywołane 
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wynieść co najmniej 190 mld EUR, czyli 
stratę netto w wysokości 1,8 % obecnego 
PKB;

przez zjawiska meteorologiczne będą 
według szacunków dotykać dwie trzecie 
populacji Europy, podczas gdy obecnie 
dotykają one 5 % tej populacji; podkreśla, 
że szkody klimatyczne w UE mogą do 
2080 r. wynieść co najmniej 190 mld EUR, 
czyli stratę netto w wysokości 1,8 % 
obecnego PKB;

Or. en

Poprawka 11
Luke Ming Flanagan

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że obywatele Europy już 
borykają się z bezpośrednimi skutkami 
zmiany klimatu; podkreśla, że według 
Europejskiej Agencji Środowiska średnie 
roczne straty spowodowane ekstremalnymi 
warunkami pogodowymi i klimatycznymi 
w Unii wyniosły około 12,8 mld EUR 
w latach 2010–2016, oraz że jeżeli nie 
zostaną podjęte żadne dalsze działania, 
szkody klimatyczne w UE mogą do 2080 r. 
wynieść co najmniej 190 mld EUR, czyli 
stratę netto w wysokości 1,8 % obecnego 
PKB;

1. podkreśla, że obywatele Europy już 
borykają się z bezpośrednimi skutkami 
zmiany klimatu; podkreśla, że chociaż 
skutki te nie mają wyłącznie finansowego 
charakteru (w rzeczywistości może to być 
najmniejszy problem), według 
Europejskiej Agencji Środowiska średnie 
roczne straty spowodowane ekstremalnymi 
warunkami pogodowymi i klimatycznymi 
w Unii wyniosły około 12,8 mld EUR 
w latach 2010–2016, oraz że jeżeli nie 
zostaną podjęte żadne dalsze działania, 
szkody klimatyczne w UE mogą do 2080 r. 
wynieść co najmniej 190 mld EUR, czyli 
stratę netto w wysokości 1,8 % obecnego 
PKB;

Or. en

Poprawka 12
Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że obywatele Europy już 
borykają się z bezpośrednimi skutkami 
zmiany klimatu; podkreśla, że według 
Europejskiej Agencji Środowiska średnie 
roczne straty spowodowane ekstremalnymi 
warunkami pogodowymi i klimatycznymi 
w Unii wyniosły około 12,8 mld EUR 
w latach 2010–2016, oraz że jeżeli nie 
zostaną podjęte żadne dalsze działania, 
szkody klimatyczne w UE mogą do 2080 r. 
wynieść co najmniej 190 mld EUR, czyli 
stratę netto w wysokości 1,8 % obecnego 
PKB;

1. podkreśla, że obywatele Europy już 
borykają się z bezpośrednimi skutkami 
zmiany klimatu, zwłaszcza w terytoriach 
zamorskich; podkreśla, że według 
Europejskiej Agencji Środowiska średnie 
roczne straty spowodowane ekstremalnymi 
warunkami pogodowymi i klimatycznymi 
w Unii wyniosły około 12,8 mld EUR 
w latach 2010–2016, oraz że jeżeli nie 
zostaną podjęte żadne dalsze działania, 
szkody klimatyczne w UE mogą do 2080 r. 
wynieść co najmniej 190 mld EUR, czyli 
stratę netto w wysokości 1,8 % obecnego 
PKB;

Or. en

Poprawka 13
Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina, że ogólny wpływ na 
gospodarkę w związku z suszą, jaka miała 
miejsce w 2003 r., oszacowano na co 
najmniej 8,7 mld EUR (w szczególności 
w odniesieniu do krajów basenu Morza 
Śródziemnego, Francji i Zjednoczonego 
Królestwa), mierzone jako szacunkowe 
straty wynikające bezpośrednio z tej suszy 
(KE, 2007 r.); zwraca uwagę, że według 
Europejskiej Agencji Środowiska przed 
2030 r. na 50 % obszarów zaludnionych 
w UE wystąpią odczuwalne skutki 
poważnych niedoborów wody;

Or. en
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Poprawka 14
Paul Brannen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla różnicę w ograniczeniu 
planowanej dostępności żywności, jaka 
występuje między scenariuszem 
zakładającym ograniczenie wzrostu 
temperatury do 2°C a scenariuszem, który 
zakłada ograniczenie wzrostu do 1,5°C, co 
wpłynie również na regiony w Europie; 
ostrzega, że według wniosków 
przedstawionych w sprawozdaniu IPCC 
sektor produkcji zwierzęcej ucierpi 
z powodu wzrostu temperatury oraz jako 
sektor charakteryzujący się dużym 
zużyciem wody będzie stanowił zagrożenie 
również dla dostępności zasobów 
wodnych;

Or. en

Poprawka 15
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
ludzie w całej Europie coraz częściej 
angażują się w manifestacje na rzecz 
sprawiedliwości klimatycznej, 
w szczególności przez strajki szkolne; 
z zadowoleniem przyjmuje apele 
aktywistów o wyższy poziom ambicji 
i uważa, że rządy krajowe, regionalne 
i lokalne, a także UE powinny 
odpowiedzieć na te apele;

Or. en
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Poprawka 16
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. przypomina o wynikach badania 
Eurobarometru z listopada 2018 r., 
według których 93 % Europejczyków 
uważa, że zmiana klimatu jest wynikiem 
działalności człowieka, a 85 % 
respondentów zgadza się z tym, że 
zwalczanie skutków zmiany klimatu 
i efektywniejsze wykorzystywanie energii 
może przyczynić się do wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy 
w Europie; odnotowuje, że zmiana 
klimatu jest dla Europejczyków 
zagadnieniem priorytetowym;

Or. en

Poprawka 17
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że sprawozdanie 
specjalne IPCC w sprawie 1,5°C stanowi 
najbardziej wyczerpującą i aktualną ocenę 
metod łagodzenia skutków zgodnie
z porozumieniem paryskim;

2. podkreśla, że długoterminowy cel 
porozumienia paryskiego polega na 
utrzymaniu wzrostu średniej temperatury 
na świecie znacznie poniżej 2°C i powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej 
i kontynuowaniu wysiłków na rzecz 
ograniczenia wzrostu temperatury do nie 
więcej niż 1,5°C oraz że sprawozdanie 
specjalne IPCC w sprawie 1,5°C stanowi 
najbardziej wyczerpującą i aktualną ocenę 
naukową negatywnych skutków zmiany 
klimatu, jak również korzyści i wyzwań 
dla ludzi i ekosystemów, wynikających
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z ograniczenia globalnego ocieplenia;

Or. en

Poprawka 18
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że sprawozdanie 
specjalne IPCC w sprawie 1,5°C stanowi 
najbardziej wyczerpującą i aktualną ocenę 
metod łagodzenia skutków zgodnie 
z porozumieniem paryskim;

2. podkreśla, że sprawozdanie 
specjalne IPCC w sprawie 1,5°C stanowi 
najbardziej wyczerpującą i aktualną ocenę 
metod łagodzenia skutków zgodnie 
z porozumieniem paryskim oraz że według 
tej oceny zagrożenia i koszty związane 
z utrzymaniem wzrostu temperatury 
poniżej 1,5°C są drastycznie niższe od tych 
powiązanych z przekroczeniem tej 
wartości;

Or. en

Poprawka 19
Luke Ming Flanagan

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że sprawozdanie 
specjalne IPCC w sprawie 1,5°C stanowi 
najbardziej wyczerpującą i aktualną ocenę 
metod łagodzenia skutków zgodnie 
z porozumieniem paryskim;

2. podkreśla, że sprawozdanie 
specjalne IPCC w sprawie 1,5°C stanowi 
najbardziej wyczerpującą i aktualną ocenę 
metod łagodzenia skutków zgodnie 
z porozumieniem paryskim, oraz zaleca, by 
Unia Europejska zastosowała te metody;

Or. en
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Poprawka 20
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że sprawozdanie 
specjalne IPCC w sprawie 1,5°C stanowi 
najbardziej wyczerpującą i aktualną ocenę 
metod łagodzenia skutków zgodnie 
z porozumieniem paryskim;

2. wyraża zaniepokojenie ustaleniami 
zawartymi w sprawozdaniu specjalnym
IPCC w sprawie 1,5°C, które stanowi 
najbardziej wyczerpującą i aktualną ocenę 
metod łagodzenia skutków zgodnie 
z porozumieniem paryskim;

Or. en

Poprawka 21
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wyraża zaniepokojenie wynikami 
sprawozdania Programu Narodów 
Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska 
w sprawie rozbieżności między potrzebami 
a perspektywami w zakresie redukcji 
emisji, według których obecne wkłady 
ustalane na poziomie krajowym znacznie 
przekraczają określony w porozumieniu 
paryskim limit wzrostu temperatury o 2°C, 
co zgodnie z szacunkami doprowadzi do 
wzrostu temperatury o 3,5°C do 2100 r.;

Or. en

Poprawka 22
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym IPCC 
w sprawie 1,5°C ograniczenie globalnego 
ocieplenia do 1,5°C bez żadnego lub 
niewielkiego przekroczenia tej granicy 
oznacza, że najpóźniej do 2060 r.
osiągnięty musi zostać globalny zerowy 
poziom netto emisji gazów cieplarnianych, 
a do 2030 r. globalny poziom emisji gazów 
cieplarnianych musi zostać ograniczony do 
około 25–30 GtCO2eq;

3. podkreśla, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym IPCC 
w sprawie 1,5°C ograniczenie globalnego 
ocieplenia do 1,5°C bez żadnego lub 
niewielkiego przekroczenia tej granicy 
oznacza, że według niektórych scenariuszy 
już do 2044 r. lub do 2067 r. osiągnięty 
musi zostać globalny zerowy poziom netto 
emisji gazów cieplarnianych, a do 2030 r. 
globalny poziom emisji gazów 
cieplarnianych musi zostać ograniczony do 
22,1–27,4 GtCO2eq rocznie; podkreśla, że 
UE jako bogata i wysoko rozwinięta 
gospodarka oraz taka, na której ciąży 
duża odpowiedzialność wynikająca z 
uwarunkowań historycznych, będzie 
musiała znacznie szybciej przejść na 
zerowe emisje netto niż średnia światowa;

Or. en

Poprawka 23
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym IPCC 
w sprawie 1,5°C ograniczenie globalnego 
ocieplenia do 1,5°C bez żadnego lub 
niewielkiego przekroczenia tej granicy 
oznacza, że najpóźniej do 2060 r.
osiągnięty musi zostać globalny zerowy 
poziom netto emisji gazów cieplarnianych, 
a do 2030 r. globalny poziom emisji gazów 
cieplarnianych musi zostać ograniczony
do około 25–30 GtCO2eq;

3. podkreśla, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym IPCC 
w sprawie 1,5°C ograniczenie globalnego 
ocieplenia do 1,5°C bez żadnego 
przekroczenia tej granicy oznacza, że do 
około 2066 r. osiągnięty musi zostać 
globalny zerowy poziom netto emisji 
gazów cieplarnianych, wraz z osiągnięciem 
globalnego poziomu emisji CO2 netto do 
około 2044 r., natomiast w 2030 r. 
globalne emisje gazów cieplarnianych 
netto powinny zmniejszyć się do około 
22,1 GtCO2eq rocznie;

Or. en
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Poprawka 24
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym IPCC 
w sprawie 1,5°C ograniczenie globalnego 
ocieplenia do 1,5°C bez żadnego lub 
niewielkiego przekroczenia tej granicy 
oznacza, że najpóźniej do 2060 r. 
osiągnięty musi zostać globalny zerowy 
poziom netto emisji gazów cieplarnianych, 
a do 2030 r. globalny poziom emisji gazów 
cieplarnianych musi zostać ograniczony 
do około 25–30 GtCO2eq;

3. podkreśla, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym IPCC 
w sprawie 1,5°C ograniczenie globalnego 
ocieplenia do 1,5°C bez żadnego lub 
niewielkiego przekroczenia tej granicy 
wymaga szybkich i szeroko zakrojonych 
przemian w energetyce, rolnictwie, 
urbanistyce i infrastrukturze (łącznie 
z transportem i budownictwem) oraz 
transformacji systemów przemysłowych 
na dotychczas niespotykaną skalę, jak 
również oznacza konieczność znacznego 
ograniczenia emisji we wszystkich 
sektorach, opracowania obszernej gamy 
możliwości łagodzenia skutków oraz 
istotnego zwiększenia inwestycji w te 
możliwości;

Or. en

Poprawka 25
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym IPCC 
w sprawie 1,5°C ograniczenie globalnego 
ocieplenia do 1,5°C bez żadnego lub 
niewielkiego przekroczenia tej granicy 
oznacza, że najpóźniej do 2060 r. 
osiągnięty musi zostać globalny zerowy 
poziom netto emisji gazów cieplarnianych, 
a do 2030 r. globalny poziom emisji gazów 

3. odnotowuje, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym IPCC 
w sprawie 1,5°C ograniczenie globalnego 
ocieplenia do 1,5°C bez żadnego lub 
niewielkiego przekroczenia tej granicy 
zakłada osiągnięcie globalnego zerowego 
poziomu netto emisji gazów cieplarnianych 
oraz ograniczenie globalnego poziomu
emisji gazów cieplarnianych do około 25–
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cieplarnianych musi zostać ograniczony do 
około 25–30 GtCO2eq;

30 GtCO2eq rocznie;

Or. en

Poprawka 26
Paul Brannen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym IPCC 
w sprawie 1,5°C ograniczenie globalnego 
ocieplenia do 1,5°C bez żadnego lub 
niewielkiego przekroczenia tej granicy 
oznacza, że najpóźniej do 2060 r. 
osiągnięty musi zostać globalny zerowy 
poziom netto emisji gazów cieplarnianych, 
a do 2030 r. globalny poziom emisji gazów 
cieplarnianych musi zostać ograniczony do 
około 25–30 GtCO2eq;

3. podkreśla, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym IPCC 
w sprawie 1,5°C ograniczenie globalnego 
ocieplenia do 1,5°C bez żadnego lub 
niewielkiego przekroczenia tej granicy 
oznacza, że najpóźniej do 2060 r. 
osiągnięty musi zostać globalny zerowy 
poziom netto emisji gazów cieplarnianych, 
a do 2030 r. globalny poziom emisji gazów 
cieplarnianych musi zostać ograniczony do 
około 25–30 GtCO2eq rocznie; ponadto 
zwraca uwagę, że dotychczasowa reakcja 
polityczna na świecie, przy poziomie 
ambicji na okres do 2030 r., jaki jest 
deklarowany obecnie na szczeblu 
krajowym, dopuści do globalnego 
ocieplenia o około 3°C do 2100 r. oraz 
dalszego ocieplania się klimatu w 
późniejszym okresie;

Or. en

Poprawka 27
Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym IPCC 

3. podkreśla, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym IPCC 
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w sprawie 1,5°C ograniczenie globalnego 
ocieplenia do 1,5°C bez żadnego lub 
niewielkiego przekroczenia tej granicy 
oznacza, że najpóźniej do 2060 r. 
osiągnięty musi zostać globalny zerowy 
poziom netto emisji gazów cieplarnianych, 
a do 2030 r. globalny poziom emisji gazów 
cieplarnianych musi zostać ograniczony do 
około 25–30 GtCO2eq;

w sprawie 1,5°C ograniczenie globalnego 
ocieplenia do 1,5°C bez żadnego lub 
niewielkiego przekroczenia tej granicy 
oznacza, że najpóźniej do 2060 r. 
osiągnięty musi zostać globalny zerowy 
poziom netto emisji gazów cieplarnianych, 
a do 2030 r. globalny poziom emisji gazów 
cieplarnianych musi zostać ograniczony do 
około 25–30 GtCO2eq rocznie, co wymaga 
znacznego wysiłku;

Or. en

Poprawka 28
Guillaume Balas

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym IPCC 
w sprawie 1,5°C ograniczenie globalnego 
ocieplenia do 1,5°C bez żadnego lub 
niewielkiego przekroczenia tej granicy 
oznacza, że najpóźniej do 2060 r. 
osiągnięty musi zostać globalny zerowy
poziom netto emisji gazów cieplarnianych, 
a do 2030 r. globalny poziom emisji gazów 
cieplarnianych musi zostać ograniczony do 
około 25–30 GtCO2eq;

3. podkreśla, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym IPCC 
w sprawie 1,5°C ograniczenie globalnego 
ocieplenia do 1,5°C bez żadnego lub 
niewielkiego przekroczenia tej granicy 
oznacza, że najpóźniej do 2060 r. 
osiągnięty musi zostać bliski zeru globalny 
poziom emisji gazów cieplarnianych1a, 
a do 2030 r. globalny poziom emisji gazów 
cieplarnianych musi zostać ograniczony do 
około 25–30 GtCO2eq rocznie;

__________________

1a Koncepcja zeroemisyjności netto jest 
problematyczna pod względem 
naukowym, ponieważ zakłada, że może 
istnieć ekwiwalent emisji gazów, podczas 
gdy w rzeczywistości okresy utrzymywania 
się emisji i ich skutki w różnych częściach 
atmosfery są na tyle złożone i wielorakie, 
że realna kompensacja w ogóle nie jest 
możliwa. Przykładowo, IPCC zmienia 
współczynnik ocieplenia globalnego 
(GWP) poszczególnych rodzajów gazów co 
kilka lat i z uwzględnieniem różnych 
horyzontów czasowych. Nie można 
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odzwierciedlić tego za pomocą systemu 
kompensacji, ponieważ to doprowadziłoby 
nas do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych i okazałoby się 
nieskuteczne. Zamiast tego UE powinna 
dążyć do osiągnięcia celu emisji bliskich 
zeru, co pozwoliłoby wyeliminować 
wszelkie luki oraz nie dałoby 
zanieczyszczającym prawa do stosowania 
takich luk. Unia Europejska powinna 
dążyć do wdrożenia dekarbonizacji 
w każdym sektorze powodującym 
zanieczyszczenie, wspierając 
pracowników, obywateli 
i przedsiębiorstwa przez wskazanie im 
jasnego celu i wyraźnych ram czasowych 
oraz przewidywalnej perspektywy, co 
zapewniłoby skuteczną i konkretną 
dekarbonizację. (Zmiana dotyczy całości 
tekstu; jej przyjęcie wiąże się 
z koniecznością wprowadzenia zmian 
w całym dokumencie)

Or. en

Poprawka 29
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że zgodnie ze 
sprawozdaniem Programu Narodów 
Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska z 
2018 r. w sprawie rozbieżności między 
potrzebami a perspektywami w zakresie 
redukcji emisji pełne wdrożenie obecnych 
wkładów ustalanych na poziomie 
krajowym (NDC) doprowadzi jednak do 
rozbieżności w zakresie redukcji emisji 
wynoszących około 32 GtCO2eq 
w porównaniu z metodami zgodnymi 
z porozumieniem paryskim oraz do 
globalnego ocieplenia o około 3,2°C do 
końca obecnego stulecia; podkreśla, że 
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wszystkie strony muszą znacznie zwiększyć 
swoje NDC do 2020 r. w trybie pilnym;

Or. en

Poprawka 30
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że zgodnie z wynikami 
sprawozdania z 2018 r. Programu 
Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony 
Środowiska w sprawie rozbieżności 
między potrzebami a perspektywami 
w zakresie redukcji emisji obecne wkłady 
ustalane na poziomie krajowym (NCD) 
doprowadzą do ocieplenia o 3°C do końca 
obecnego stulecia, a potem ocieplenie 
będzie dalej rosnąć; podkreśla ważną rolę 
wszystkich stron, w tym UE, 
w podniesieniu poziomu ich ambicji 
w dziedzinie klimatu;

Or. en

Poprawka 31
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. w świetle wyników sprawozdania 
specjalnego IPCC w sprawie 1,5°C 
podkreśla, że aby mieć realną szansę na 
utrzymanie wzrostu temperatury na 
świecie poniżej 1,5°C do 2100 r., Unia 
musi dążyć do tego, aby jak najszybciej, 
najpóźniej do 2050 r., osiągnąć zerowe 
emisje gazów cieplarnianych netto;
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Or. en

Poprawka 32
Guillaume Balas

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina swój postulat 
wyrażony w rezolucji w sprawie COP23, 
zgodnie z którym Komisja powinna 
opracować przed COP24 strategię na rzecz 
osiągnięcia zerowych emisji w Unii do 
połowy bieżącego stulecia; 
z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Czysta planeta dla wszystkich 
– Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”; zwraca się do 
państw członkowskich o uzgodnienie 
strategii zerowych emisji netto do 2050 r. 
w trakcie przyszłej debaty na temat Europy 
na specjalnym szczycie UE w Sybinie 
w maju 2019 r.;

4. przypomina swój postulat 
wyrażony w rezolucji w sprawie COP23, 
zgodnie z którym Komisja powinna 
opracować przed COP24 strategię na rzecz 
osiągnięcia zerowych emisji w Unii do 
połowy bieżącego stulecia; zwraca się do 
państw członkowskich o uzgodnienie 
strategii zerowych emisji do 2050 r. 
w trakcie przyszłej debaty na temat Europy 
na specjalnym szczycie UE w Sybinie 
w maju 2019 r.;

Or. en

Poprawka 33
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Christophe 
Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina swój postulat 
wyrażony w rezolucji w sprawie COP23, 
zgodnie z którym Komisja powinna 
opracować przed COP24 strategię na 
rzecz osiągnięcia zerowych emisji w Unii 
do połowy bieżącego stulecia;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich – Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”; zwraca się do 
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z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Czysta planeta dla wszystkich 
– Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”; zwraca się do 
państw członkowskich o uzgodnienie 
strategii zerowych emisji netto do 2050 r. 
w trakcie przyszłej debaty na temat Europy 
na specjalnym szczycie UE w Sybinie 
w maju 2019 r.;

państw członkowskich o uzgodnienie 
strategii zerowych emisji netto do 2050 r. 
w trakcie przyszłej debaty na temat Europy 
na specjalnym szczycie UE w Sybinie 
w maju 2019 r.;

Or. en

Poprawka 34
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina swój postulat 
wyrażony w rezolucji w sprawie COP23, 
zgodnie z którym Komisja powinna 
opracować przed COP24 strategię na 
rzecz osiągnięcia zerowych emisji w Unii 
do połowy bieżącego stulecia;
z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Czysta planeta dla wszystkich 
– Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”; zwraca się do 
państw członkowskich o uzgodnienie 
strategii zerowych emisji netto do 2050 r. 
w trakcie przyszłej debaty na temat Europy 
na specjalnym szczycie UE w Sybinie 
w maju 2019 r.;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich – Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”; zwraca się do 
państw członkowskich o uzgodnienie 
racjonalnego pod względem kosztów 
rozwiązania na rzecz osiągnięcia 
równowagi między emisjami 
a pochłaniaczami zgodnie 
z porozumieniem paryskim, 
z uwzględnieniem różnych zdolności 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 35
Andrzej Grzyb
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina swój postulat 
wyrażony w rezolucji w sprawie COP23, 
zgodnie z którym Komisja powinna 
opracować przed COP24 strategię na rzecz 
osiągnięcia zerowych emisji w Unii do 
połowy bieżącego stulecia; 
z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Czysta planeta dla wszystkich 
– Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”; zwraca się do 
państw członkowskich o uzgodnienie 
strategii zerowych emisji netto do 2050 r.
w trakcie przyszłej debaty na temat Europy 
na specjalnym szczycie UE w Sybinie 
w maju 2019 r.;

4. przypomina swój postulat 
wyrażony w rezolucji w sprawie COP23, 
zgodnie z którym Komisja powinna 
opracować przed COP24 strategię na rzecz 
osiągnięcia zerowych emisji w Unii do 
połowy bieżącego stulecia; 
z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Czysta planeta dla wszystkich 
– Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”; zwraca się do 
państw członkowskich o uzgodnienie 
racjonalnej pod względem kosztów
strategii zerowych emisji netto – zgodnie 
z działaniami podejmowanymi na szczeblu 
globalnym oraz z uwzględnieniem różnic 
w PKB na mieszkańca między państwami 
członkowskimi – w trakcie przyszłej 
debaty na temat Europy na specjalnym 
szczycie UE w Sybinie w maju 2019 r.;

Or. en

Poprawka 36
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina swój postulat 
wyrażony w rezolucji w sprawie COP23, 
zgodnie z którym Komisja powinna 
opracować przed COP24 strategię na rzecz 
osiągnięcia zerowych emisji w Unii do 
połowy bieżącego stulecia; 
z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Czysta planeta dla wszystkich 
– Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 

4. przypomina swój postulat 
wyrażony w rezolucji w sprawie COP23, 
zgodnie z którym Komisja powinna 
opracować przed COP24 strategię na rzecz 
osiągnięcia zerowych emisji w Unii do 
połowy bieżącego stulecia; 
z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Czysta planeta dla wszystkich 
– Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
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nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”; zwraca się do 
państw członkowskich o uzgodnienie 
strategii zerowych emisji netto do 2050 r. 
w trakcie przyszłej debaty na temat Europy 
na specjalnym szczycie UE w Sybinie 
w maju 2019 r.;

nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”; zwraca się do 
państw członkowskich o uzgodnienie 
ambitnej strategii zerowych emisji netto do 
2050 r. oraz o utrzymanie priorytetowego 
charakteru działań w dziedzinie klimatu 
w ramach agendy UE w trakcie przyszłej 
debaty na temat Europy na specjalnym 
szczycie UE w Sybinie w maju 2019 r.;

Or. en

Poprawka 37
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina swój postulat 
wyrażony w rezolucji w sprawie COP23, 
zgodnie z którym Komisja powinna 
opracować przed COP24 strategię na rzecz 
osiągnięcia zerowych emisji w Unii do 
połowy bieżącego stulecia; 
z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Czysta planeta dla wszystkich 
– Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”; zwraca się do 
państw członkowskich o uzgodnienie 
strategii zerowych emisji netto do 2050 r.
w trakcie przyszłej debaty na temat Europy 
na specjalnym szczycie UE w Sybinie 
w maju 2019 r.;

4. przypomina swój postulat 
wyrażony w rezolucji w sprawie COP23, 
zgodnie z którym Komisja powinna 
opracować przed COP24 strategię na rzecz 
osiągnięcia zerowych emisji w Unii do 
połowy bieżącego stulecia; 
z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Czysta planeta dla wszystkich 
– Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”; popiera cel, 
jakim jest osiągnięcie zerowych emisji 
netto gazów cieplarnianych do 2050 r., 
i zwraca się do państw członkowskich, by 
również poparły ten cel w trakcie przyszłej 
debaty na temat Europy na specjalnym 
szczycie UE w Sybinie w maju 2019 r.;

Or. en

Poprawka 38
Bas Eickhout
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina swój postulat 
wyrażony w rezolucji w sprawie COP23, 
zgodnie z którym Komisja powinna 
opracować przed COP24 strategię na rzecz 
osiągnięcia zerowych emisji w Unii do 
połowy bieżącego stulecia; 
z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Czysta planeta dla wszystkich 
– Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”; zwraca się do 
państw członkowskich o uzgodnienie
strategii zerowych emisji netto do 2050 r.
w trakcie przyszłej debaty na temat Europy 
na specjalnym szczycie UE w Sybinie 
w maju 2019 r.;

4. przypomina swój postulat 
wyrażony w rezolucji w sprawie COP23, 
zgodnie z którym Komisja powinna 
opracować przed COP24 strategię na rzecz 
osiągnięcia zerowych emisji w Unii do 
połowy bieżącego stulecia; 
z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Czysta planeta dla wszystkich 
– Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”; wzywa państwa 
członkowskie do uzgodnienia strategii 
zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych w trakcie przyszłej debaty 
na temat Europy na specjalnym szczycie 
UE w Sybinie w maju 2019 r.;

Or. en

Poprawka 39
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina swój postulat 
wyrażony w rezolucji w sprawie COP23, 
zgodnie z którym Komisja powinna 
opracować przed COP24 strategię na rzecz 
osiągnięcia zerowych emisji w Unii do 
połowy bieżącego stulecia; 
z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Czysta planeta dla wszystkich 
– Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”; zwraca się do 
państw członkowskich o uzgodnienie 
strategii zerowych emisji netto do 2050 r. 

4. przypomina swój postulat 
wyrażony w rezolucji w sprawie COP23, 
zgodnie z którym Komisja powinna 
opracować przed COP24 strategię na rzecz 
osiągnięcia zerowych emisji w Unii do 
połowy bieżącego stulecia; 
z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Czysta planeta dla wszystkich 
– Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”; zwraca się do 
państw członkowskich o uzgodnienie 
solidnej i ambitnej strategii zerowych 
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w trakcie przyszłej debaty na temat Europy 
na specjalnym szczycie UE w Sybinie 
w maju 2019 r.;

emisji netto do 2050 r. w trakcie przyszłej 
debaty na temat Europy na specjalnym 
szczycie UE w Sybinie w maju 2019 r.;

Or. en

Poprawka 40
Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina swój postulat 
wyrażony w rezolucji w sprawie COP23, 
zgodnie z którym Komisja powinna 
opracować przed COP24 strategię na rzecz 
osiągnięcia zerowych emisji w Unii do 
połowy bieżącego stulecia; 
z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Czysta planeta dla wszystkich 
– Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”; zwraca się do 
państw członkowskich o uzgodnienie 
strategii zerowych emisji netto do 2050 r. 
w trakcie przyszłej debaty na temat Europy 
na specjalnym szczycie UE w Sybinie 
w maju 2019 r.;

4. przypomina swój postulat 
wyrażony w rezolucji w sprawie COP23, 
zgodnie z którym Komisja powinna 
opracować przed COP24 strategię na rzecz 
osiągnięcia zerowych emisji w Unii do 
połowy bieżącego stulecia; w tym 
kontekście zwraca uwagę na komunikat 
Komisji pt. „Czysta planeta dla wszystkich 
– Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”; zwraca się do 
państw członkowskich o uzgodnienie 
strategii zerowych emisji netto do 2050 r. 
w trakcie przyszłej debaty na temat Europy 
na specjalnym szczycie UE w Sybinie 
w maju 2019 r.;

Or. en

Poprawka 41
Guillaume Balas

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. w tym względzie ubolewa nad 
faktem, że publikacja komunikatu Komisji 
pt. „Czysta planeta dla wszystkich –
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Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki” nie doprowadziła 
do zaproponowania silnych ram na rzecz 
długoterminowego ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, opierając się na 
gospodarce neutralnej dla klimatu; 
podkreśla, że taka gospodarka neutralna 
dla klimatu oznacza rekompensowanie 
emisji gazów cieplarnianych, podczas gdy 
udowodnione jest, że emisje nie są sobie 
równe; zatem taki system opóźniłby 
transformację i okazał się nieskuteczny 
w dekarbonizacji gospodarki; 

Or. en

Poprawka 42
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zauważa, że system handlu 
uprawnieniami do emisji (ustanowiony 
w dyrektywie 2003/87/WE) nie jest 
skutecznym narzędziem, które pozwoli 
wnieść oczekiwany wkład w wysiłki 
podejmowane w UE na rzecz ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych zgodnie 
z porozumieniem paryskim; w związku 
z tym apeluje o opracowanie 
alternatywnego systemu, programu lub 
mechanizmu na rzecz czytelnego 
oznaczania i promowania produktów 
neutralnych pod względem emisji 
dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 43
Guillaume Balas
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że w strategii 
przedstawiono osiem dróg transformacji 
gospodarczej, technologicznej 
i społecznej, które umożliwią Unii 
osiągnięcie długoterminowego celu 
dotyczącego temperatury zawartego 
w porozumieniu paryskim; podkreśla, że 
istnieje wiele sposobów na osiągnięcie 
zerowych emisji gazów cieplarnianych 
netto najpóźniej do 2050 r., ale że wymaga 
to szybkich działań ze strony władz 
lokalnych, regionalnych i na szczeblu 
krajowym; wzywa państwa członkowskie 
do zaproponowania jasnych celów 
i strategii politycznych oraz do 
zapewnienia wsparcia inwestycyjnego na 
rzecz zeroemisyjności netto oraz do 
przyjęcia długoterminowych strategii, jak 
przewidziano w rozporządzeniu w sprawie 
zarządzania;

5. podkreśla, że będą wymagane 
szybkie działania ze strony władz 
lokalnych, regionalnych i na szczeblu 
krajowym, aby osiągnąć bliski zeru 
poziom emisji gazów cieplarnianych1a

najpóźniej do 2050 r.; wzywa państwa 
członkowskie do zaproponowania jasnych 
celów i strategii politycznych oraz do 
zapewnienia wsparcia inwestycyjnego na 
rzecz zeroemisyjności oraz do przyjęcia 
długoterminowych strategii, jak 
przewidziano w rozporządzeniu w sprawie 
zarządzania;

__________________

1a Koncepcja zeroemisyjności netto jest 
problematyczna pod względem 
naukowym, ponieważ zakłada, że może 
istnieć ekwiwalent emisji gazów, podczas 
gdy w rzeczywistości okresy utrzymywania 
się emisji i ich skutki w różnych częściach 
atmosfery są na tyle złożone i wielorakie, 
że realna kompensacja w ogóle nie jest 
możliwa. Przykładowo, IPCC zmienia 
współczynnik ocieplenia globalnego 
(GWP) poszczególnych rodzajów gazów co 
kilka lat i z uwzględnieniem różnych 
horyzontów czasowych. Nie można 
odzwierciedlić tego za pomocą systemu 
kompensacji, ponieważ to doprowadziłoby 
nas do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych i okazałoby się 
nieskuteczne. Zamiast tego UE powinna 
dążyć do osiągnięcia celu emisji bliskich 
zeru, co pozwoliłoby wyeliminować 
wszelkie luki oraz nie dałoby 
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zanieczyszczającym prawa do stosowania 
takich luk. Unia Europejska powinna 
dążyć do wdrożenia dekarbonizacji 
w każdym sektorze powodującym 
zanieczyszczenie, wspierając 
pracowników, obywateli 
i przedsiębiorstwa poprzez wskazanie im 
jasnego celu i ram czasowych oraz 
przewidywalnej perspektywy, co 
zapewniłoby konkretną dekarbonizację. 
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym dokumencie)

Or. en

Poprawka 44
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że w strategii 
przedstawiono osiem dróg transformacji 
gospodarczej, technologicznej i społecznej, 
które umożliwią Unii osiągnięcie 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury zawartego w porozumieniu 
paryskim; podkreśla, że istnieje wiele 
sposobów na osiągnięcie zerowych emisji 
gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 
2050 r., ale że wymaga to szybkich działań 
ze strony władz lokalnych, regionalnych 
i na szczeblu krajowym; wzywa państwa 
członkowskie do zaproponowania jasnych 
celów i strategii politycznych oraz do 
zapewnienia wsparcia inwestycyjnego na 
rzecz zeroemisyjności netto oraz do 
przyjęcia długoterminowych strategii, jak 
przewidziano w rozporządzeniu w sprawie 
zarządzania;

5. stwierdza, że w strategii 
przedstawiono osiem dróg transformacji 
gospodarczej, technologicznej i społecznej, 
które umożliwią Unii osiągnięcie 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury zawartego w porozumieniu 
paryskim; podkreśla, że istnieje wiele 
sposobów na osiągnięcie zerowych emisji 
gazów cieplarnianych netto, ale że wymaga 
to szybkich działań ze strony władz 
lokalnych, regionalnych i na szczeblu 
krajowym; wzywa państwa członkowskie 
do zaproponowania jasnych celów 
i strategii politycznych oraz do 
zapewnienia wsparcia inwestycyjnego na 
rzecz zeroemisyjności netto oraz do 
przyjęcia długoterminowych strategii, jak 
przewidziano w rozporządzeniu w sprawie 
zarządzania, aby wskazać Komisji 
kierunek, w jakim powinna podążać 
podczas opracowywania wkładów UE 
ustalonych na poziomie krajowym; 
podkreśla rolę podejścia neutralnego pod 
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względem technologicznym 
w zapewnieniu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych zgodnie z porozumieniem 
paryskim;

Or. en

Poprawka 45
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że w strategii 
przedstawiono osiem dróg transformacji 
gospodarczej, technologicznej i społecznej, 
które umożliwią Unii osiągnięcie 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury zawartego w porozumieniu 
paryskim; podkreśla, że istnieje wiele 
sposobów na osiągnięcie zerowych emisji 
gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 
2050 r., ale że wymaga to szybkich działań 
ze strony władz lokalnych, regionalnych 
i na szczeblu krajowym; wzywa państwa 
członkowskie do zaproponowania jasnych 
celów i strategii politycznych oraz do 
zapewnienia wsparcia inwestycyjnego na 
rzecz zeroemisyjności netto oraz do 
przyjęcia długoterminowych strategii, jak
przewidziano w rozporządzeniu w sprawie 
zarządzania;

5. stwierdza, że w strategii 
przedstawiono osiem dróg transformacji 
gospodarczej, technologicznej i społecznej, 
które umożliwią Unii osiągnięcie 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury zawartego w porozumieniu 
paryskim; podkreśla, że istnieje wiele 
sposobów na osiągnięcie zerowych emisji 
gazów cieplarnianych netto, ale że wymaga 
to szybkich działań ze strony władz 
lokalnych, regionalnych i na szczeblu 
krajowym; wzywa państwa członkowskie 
do zaproponowania jasnych celów 
i strategii politycznych oraz do 
zapewnienia wsparcia inwestycyjnego na 
rzecz zeroemisyjności netto oraz do 
przyjęcia długoterminowych strategii, jak 
przewidziano w rozporządzeniu w sprawie 
zarządzania;

Or. en

Poprawka 46
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że w strategii 
przedstawiono osiem dróg transformacji 
gospodarczej, technologicznej i społecznej, 
które umożliwią Unii osiągnięcie 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury zawartego w porozumieniu 
paryskim; podkreśla, że istnieje wiele 
sposobów na osiągnięcie zerowych emisji
gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 
2050 r., ale że wymaga to szybkich działań 
ze strony władz lokalnych, regionalnych 
i na szczeblu krajowym; wzywa państwa 
członkowskie do zaproponowania jasnych 
celów i strategii politycznych oraz do 
zapewnienia wsparcia inwestycyjnego na 
rzecz zeroemisyjności netto oraz do 
przyjęcia długoterminowych strategii, jak 
przewidziano w rozporządzeniu w sprawie 
zarządzania;

5. stwierdza, że w strategii 
przedstawiono osiem dróg transformacji 
gospodarczej, technologicznej i społecznej, 
które umożliwią Unii osiągnięcie 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury zawartego w porozumieniu 
paryskim; ubolewa, że tylko dwie z nich 
pozwolą Unii osiągnąć zerowe emisje
gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 
2050 r., zgodnie ze zobowiązaniami 
podjętymi przez Unię w ramach 
porozumienia paryskiego; podkreśla, że 
wymaga to szybkich i wczesnych działań 
ze strony władz lokalnych, regionalnych
i na szczeblu krajowym, jak również ze 
strony podmiotów niepublicznych; wzywa 
państwa członkowskie do zaproponowania 
jasnych krótko- i średnioterminowych
celów i strategii politycznych oraz do 
zapewnienia wsparcia inwestycyjnego na 
rzecz zeroemisyjności netto oraz do 
przyjęcia długoterminowych strategii, jak 
przewidziano w rozporządzeniu w sprawie 
zarządzania;

Or. en

Poprawka 47
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że w strategii 
przedstawiono osiem dróg transformacji 
gospodarczej, technologicznej i społecznej, 
które umożliwią Unii osiągnięcie 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury zawartego w porozumieniu 
paryskim; podkreśla, że istnieje wiele 
sposobów na osiągnięcie zerowych emisji 
gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 

5. stwierdza, że w strategii 
przedstawiono osiem dróg transformacji 
gospodarczej, technologicznej i społecznej, 
które umożliwią Unii osiągnięcie 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury zawartego w porozumieniu 
paryskim; podkreśla, że istnieje wiele 
sposobów na osiągnięcie zerowych emisji 
gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 
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2050 r., ale że wymaga to szybkich działań 
ze strony władz lokalnych, regionalnych 
i na szczeblu krajowym; wzywa państwa 
członkowskie do zaproponowania jasnych 
celów i strategii politycznych oraz do
zapewnienia wsparcia inwestycyjnego na 
rzecz zeroemisyjności netto oraz do 
przyjęcia długoterminowych strategii, jak 
przewidziano w rozporządzeniu w sprawie 
zarządzania;

2050 r., ale że wymaga to szybkich działań 
ze strony władz lokalnych, regionalnych 
i na szczeblu krajowym; wzywa państwa 
członkowskie do zaproponowania jasnych 
celów i wielopoziomowych strategii 
politycznych w celu zapewnienia wsparcia 
inwestycyjnego na szczeblu regionalnym, 
lokalnym i sektorowym na rzecz 
zeroemisyjności netto oraz do przyjęcia 
długoterminowych strategii krajowych 
zgodnie z określonymi w porozumieniu 
paryskim celami dotyczącymi 
temperatury, jak przewidziano 
w rozporządzeniu w sprawie zarządzania;

Or. en

Poprawka 48
Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że w strategii 
przedstawiono osiem dróg transformacji 
gospodarczej, technologicznej i społecznej, 
które umożliwią Unii osiągnięcie 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury zawartego w porozumieniu 
paryskim; podkreśla, że istnieje wiele 
sposobów na osiągnięcie zerowych emisji 
gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 
2050 r., ale że wymaga to szybkich działań 
ze strony władz lokalnych, regionalnych 
i na szczeblu krajowym; wzywa państwa 
członkowskie do zaproponowania jasnych 
celów i strategii politycznych oraz do 
zapewnienia wsparcia inwestycyjnego na 
rzecz zeroemisyjności netto oraz do 
przyjęcia długoterminowych strategii, jak 
przewidziano w rozporządzeniu w sprawie 
zarządzania;

5. stwierdza, że w strategii 
przedstawiono osiem dróg transformacji 
gospodarczej, technologicznej i społecznej, 
które umożliwią Unii osiągnięcie 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury zawartego w porozumieniu 
paryskim; podkreśla, że istnieje wiele 
sposobów na osiągnięcie zerowych emisji 
gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 
2050 r., ale że wymaga to szybkich działań 
ze strony władz lokalnych, regionalnych 
i na szczeblu krajowym oraz oznacza 
znaczne wysiłki ze strony wszystkich 
podmiotów gospodarczych; zachęca
państwa członkowskie do zaproponowania 
jasnych celów i strategii politycznych oraz 
do zapewnienia wsparcia inwestycyjnego 
na rzecz zeroemisyjności netto oraz do 
przyjęcia długoterminowych strategii, jak 
przewidziano w rozporządzeniu w sprawie 
zarządzania;
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Or. en

Poprawka 49
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że w strategii 
przedstawiono osiem dróg transformacji 
gospodarczej, technologicznej i społecznej, 
które umożliwią Unii osiągnięcie 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury zawartego w porozumieniu 
paryskim; podkreśla, że istnieje wiele 
sposobów na osiągnięcie zerowych emisji 
gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 
2050 r., ale że wymaga to szybkich działań 
ze strony władz lokalnych, regionalnych 
i na szczeblu krajowym; wzywa państwa 
członkowskie do zaproponowania jasnych 
celów i strategii politycznych oraz do 
zapewnienia wsparcia inwestycyjnego na 
rzecz zeroemisyjności netto oraz do
przyjęcia długoterminowych strategii, jak 
przewidziano w rozporządzeniu w sprawie 
zarządzania;

5. stwierdza, że w strategii 
przedstawiono osiem dróg transformacji 
gospodarczej, technologicznej i społecznej, 
które umożliwią Unii osiągnięcie 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury zawartego w porozumieniu 
paryskim; podkreśla, że istnieje wiele 
sposobów na osiągnięcie zerowych emisji 
gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 
2050 r., ale że wymaga to szybkich działań 
ze strony władz lokalnych, regionalnych 
oraz na szczeblach krajowym 
i europejskim; wzywa państwa 
członkowskie do zaproponowania jasnych 
celów i strategii politycznych oraz do 
zapewnienia wsparcia inwestycyjnego na 
rzecz zeroemisyjności netto oraz 
przypomina państwom członkowskim 
o obowiązku przyjęcia długoterminowych 
strategii, jak określono w rozporządzeniu 
w sprawie zarządzania;

Or. en

Poprawka 50
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że w strategii 
przedstawiono osiem dróg transformacji 
gospodarczej, technologicznej i społecznej, 

5. stwierdza, że w strategii 
przedstawiono osiem dróg transformacji 
gospodarczej, technologicznej i społecznej, 
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które umożliwią Unii osiągnięcie 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury zawartego w porozumieniu 
paryskim; podkreśla, że istnieje wiele 
sposobów na osiągnięcie zerowych emisji 
gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 
2050 r., ale że wymaga to szybkich działań 
ze strony władz lokalnych, regionalnych 
i na szczeblu krajowym; wzywa państwa 
członkowskie do zaproponowania jasnych 
celów i strategii politycznych oraz do 
zapewnienia wsparcia inwestycyjnego na 
rzecz zeroemisyjności netto oraz do 
przyjęcia długoterminowych strategii, jak 
przewidziano w rozporządzeniu w sprawie 
zarządzania;

które umożliwią Unii osiągnięcie 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury zawartego w porozumieniu 
paryskim; podkreśla, że istnieje wiele 
sposobów na osiągnięcie zerowych emisji 
gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 
2050 r., ale że wymaga to szybkich działań 
ze strony władz lokalnych, regionalnych 
i na szczeblu krajowym; wzywa państwa 
członkowskie do zaproponowania jasnych 
celów i strategii politycznych oraz do 
zapewnienia wsparcia inwestycyjnego na 
rzecz zeroemisyjności netto oraz do 
przyjęcia długoterminowych strategii 
z wykorzystaniem narzędzia 
wielopłaszczyznowego dialogu na temat 
klimatu, jak przewidziano 
w rozporządzeniu w sprawie zarządzania;

Or. en

Poprawka 51
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że w strategii 
przedstawiono osiem dróg transformacji 
gospodarczej, technologicznej i społecznej, 
które umożliwią Unii osiągnięcie 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury zawartego w porozumieniu 
paryskim; podkreśla, że istnieje wiele 
sposobów na osiągnięcie zerowych emisji 
gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 
2050 r., ale że wymaga to szybkich działań 
ze strony władz lokalnych, regionalnych 
i na szczeblu krajowym; wzywa państwa 
członkowskie do zaproponowania jasnych 
celów i strategii politycznych oraz do 
zapewnienia wsparcia inwestycyjnego na 
rzecz zeroemisyjności netto oraz do 
przyjęcia długoterminowych strategii, jak 
przewidziano w rozporządzeniu w sprawie 

5. stwierdza, że w strategii 
przedstawiono osiem dróg transformacji 
gospodarczej, technologicznej i społecznej, 
które umożliwią Unii osiągnięcie 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury zawartego w porozumieniu 
paryskim; podkreśla, że istnieje wiele 
sposobów na osiągnięcie zerowych emisji 
gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 
2050 r., ale że wymaga to szybkich działań 
ze strony władz lokalnych, regionalnych 
i na szczeblu krajowym; wzywa państwa 
członkowskie do zaproponowania jasnych 
celów i strategii politycznych oraz do 
zapewnienia wsparcia inwestycyjnego na 
rzecz zeroemisyjności netto oraz do 
przyjęcia długoterminowych strategii 
krajowych, jak przewidziano 
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zarządzania; w rozporządzeniu w sprawie zarządzania;

Or. en

Poprawka 52
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że pierwsza kategoria 
rozwiązań ma na celu ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych jedynie o około 
80 % do 2050 r. w porównaniu 
z poziomami z 1990 r.; z niepokojem
stwierdza, że taki poziom ambicji oznacza 
niższy szczebel w utrzymaniu globalnego 
ocieplenia poniżej 2°C i w związku z tym 
nie jest zgodny z paryskim celem 
utrzymania wzrostu temperatury na świecie 
znacznie poniżej 2°C, a następnie poniżej 
1,5°C;

6. podkreśla, że pierwsza kategoria 
rozwiązań ma na celu ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych o około 80 % do 
2050 r. w porównaniu z poziomami 
z 1990 r.; stwierdza, że taki poziom 
ambicji jest zgodny z paryskim celem 
utrzymania wzrostu temperatury na świecie 
znacznie poniżej 2°C, a następnie 
ograniczenia wzrostu temperatury do 
1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki 
przemysłowej;

Or. en

Poprawka 53
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że pierwsza kategoria 
rozwiązań ma na celu ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych jedynie o około 
80 % do 2050 r. w porównaniu 
z poziomami z 1990 r.; z niepokojem
stwierdza, że taki poziom ambicji oznacza 
niższy szczebel w utrzymaniu globalnego 
ocieplenia poniżej 2°C i w związku z tym 
nie jest zgodny z paryskim celem 
utrzymania wzrostu temperatury na świecie 

6. podkreśla, że pierwsza kategoria 
rozwiązań ma na celu ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych o około 80 % do 
2050 r. w porównaniu z poziomami 
z 1990 r.; stwierdza, że takie ograniczenie
oznacza niższy szczebel w utrzymaniu 
globalnego ocieplenia poniżej 2°C 
i w związku z tym jest zgodne z paryskim 
celem utrzymania wzrostu temperatury na 
świecie znacznie poniżej 2°C, a następnie 
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znacznie poniżej 2°C, a następnie poniżej
1,5°C;

kontynuowania wysiłków na rzecz 
ograniczenia wzrostu temperatury do
1,5°C;

Or. en

Poprawka 54
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że pierwsza kategoria 
rozwiązań ma na celu ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych jedynie o około 
80 % do 2050 r. w porównaniu 
z poziomami z 1990 r.; z niepokojem 
stwierdza, że taki poziom ambicji oznacza 
niższy szczebel w utrzymaniu globalnego 
ocieplenia poniżej 2°C i w związku z tym 
nie jest zgodny z paryskim celem 
utrzymania wzrostu temperatury na świecie 
znacznie poniżej 2°C, a następnie poniżej 
1,5°C;

6. podkreśla, że pierwsza kategoria 
rozwiązań ma na celu ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych jedynie o około 
80 % do 2050 r. w porównaniu 
z poziomami z 1990 r., przy czym 
prawdopodobieństwo wynosi tylko 50 %; 
z niepokojem stwierdza, że taki poziom 
ambicji oznacza niższy szczebel 
w utrzymaniu globalnego ocieplenia 
poniżej 2°C i w związku z tym nie jest 
zgodny z paryskim celem utrzymania 
wzrostu temperatury na świecie znacznie 
poniżej 2°C, lub następnie poniżej 1,5°C; 
ponadto stwierdza z zaniepokojeniem, że 
ta strategia nie wyznacza żadnych ścieżek, 
które pozwolą osiągnąć zerowe emisje 
netto gazów cieplarnianych przed 2050 r.;

Or. en

Poprawka 55
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że pierwsza kategoria 
rozwiązań ma na celu ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych jedynie o około 

6. podkreśla, że pierwsza kategoria 
rozwiązań ma na celu ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych jedynie o około 
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80 % do 2050 r. w porównaniu 
z poziomami z 1990 r.; z niepokojem 
stwierdza, że taki poziom ambicji oznacza 
niższy szczebel w utrzymaniu globalnego 
ocieplenia poniżej 2°C i w związku z tym 
nie jest zgodny z paryskim celem 
utrzymania wzrostu temperatury na świecie 
znacznie poniżej 2°C, a następnie poniżej 
1,5°C;

80 % do 2050 r. w porównaniu 
z poziomami z 1990 r.; z niepokojem 
stwierdza, że taki poziom ambicji oznacza 
niższy szczebel w utrzymaniu globalnego 
ocieplenia poniżej 2°C i w związku z tym 
nie jest zgodny z paryskim celem 
utrzymania wzrostu temperatury na świecie 
znacznie poniżej 2°C, ani następnie 
poniżej 1,5°C;

Or. en

Poprawka 56
Luke Ming Flanagan

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że pierwsza kategoria 
rozwiązań ma na celu ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych jedynie o około 
80 % do 2050 r. w porównaniu 
z poziomami z 1990 r.; z niepokojem
stwierdza, że taki poziom ambicji oznacza 
niższy szczebel w utrzymaniu globalnego 
ocieplenia poniżej 2°C i w związku z tym 
nie jest zgodny z paryskim celem 
utrzymania wzrostu temperatury na świecie 
znacznie poniżej 2°C, a następnie poniżej 
1,5°C;

6. podkreśla, że pierwsza kategoria 
rozwiązań ma na celu ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych jedynie o około 
80 % do 2050 r. w porównaniu 
z poziomami z 1990 r.; z ubolewaniem
stwierdza, że taki poziom ambicji oznacza 
niższy szczebel w utrzymaniu globalnego 
ocieplenia poniżej 2°C i w związku z tym 
nie jest zgodny z paryskim celem 
utrzymania wzrostu temperatury na świecie 
znacznie poniżej 2°C, a następnie poniżej 
1,5°C;

Or. en

Poprawka 57
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje na oczekiwania, że PKB 
UE wzrośnie w przypadku scenariuszy 

7. wskazuje, że wpływ na PKB UE
różni się pomiędzy poszczególnymi 
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zakładających niższe poziomy emisji 
w większym stopniu niż w przypadku 
scenariuszy zakładających niższy poziom 
redukcji emisji, jednak zjawisko to może 
występować nierównomiernie w UE; 
uważa, że koszty braku działań byłyby 
zdecydowanie najwyższe i doprowadziłyby 
nie tylko do masowej utraty PKB 
w Europie, ale również do dalszego 
pogłębienia nierówności gospodarczych 
między państwami członkowskimi, 
ponieważ niektóre z nich mogą bardziej 
ucierpieć z powodu braku działania;

modelami i założeniami; ponadto 
wskazuje, że o ile niektórych wyników 
PKB może wzrosnąć w przypadku 
scenariuszy zakładających niższe poziomy 
emisji w większym stopniu niż 
w przypadku scenariuszy zakładających 
niższy poziom redukcji emisji, inne wyniki 
wskazują na bardziej pozytywny wpływ na 
PKB, jeżeli UE będzie działać 
jednostronnie z większą ambicją, jednak 
wpływ na PKB może występować 
nierównomiernie w UE; uważa, że koszty 
braku działań byłyby zdecydowanie 
najwyższe i doprowadziłyby nie tylko do 
masowej utraty PKB w Europie, ale 
również do dalszego pogłębienia 
nierówności gospodarczych między 
państwami członkowskimi, ponieważ 
niektóre z nich mogą bardziej ucierpieć 
z powodu braku działania;

Or. en

Poprawka 58
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje na oczekiwania, że PKB 
UE wzrośnie w przypadku scenariuszy 
zakładających niższe poziomy emisji 
w większym stopniu niż w przypadku 
scenariuszy zakładających niższy poziom 
redukcji emisji, jednak zjawisko to może 
występować nierównomiernie w UE; 
uważa, że koszty braku działań byłyby 
zdecydowanie najwyższe i doprowadziłyby 
nie tylko do masowej utraty PKB 
w Europie, ale również do dalszego 
pogłębienia nierówności gospodarczych 
między państwami członkowskimi, 
ponieważ niektóre z nich mogą bardziej 
ucierpieć z powodu braku działania;

7. wskazuje na oczekiwania, że PKB 
UE wzrośnie w przypadku scenariuszy 
zakładających niższe poziomy emisji 
w większym stopniu niż w przypadku 
scenariuszy zakładających niższy poziom 
redukcji emisji, jednak zjawisko to może 
występować nierównomiernie w UE ze 
względu na różne warunki wyjściowe 
panujące w poszczególnych państwach 
członkowskich pod względem PKB na 
mieszkańca oraz intensywności emisji 
dwutlenku węgla z koszyka 
energetycznego; uważa, że koszty braku 
działań byłyby zdecydowanie najwyższe 
i doprowadziłyby nie tylko do masowej 
utraty PKB w Europie, ale również do 
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dalszego pogłębienia nierówności 
gospodarczych między państwami 
członkowskimi, ponieważ niektóre z nich 
mogą bardziej ucierpieć z powodu braku 
działania;

Or. en

Poprawka 59
Tibor Szanyi

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje na oczekiwania, że PKB 
UE wzrośnie w przypadku scenariuszy 
zakładających niższe poziomy emisji 
w większym stopniu niż w przypadku 
scenariuszy zakładających niższy poziom 
redukcji emisji, jednak zjawisko to może 
występować nierównomiernie w UE; 
uważa, że koszty braku działań byłyby 
zdecydowanie najwyższe i doprowadziłyby 
nie tylko do masowej utraty PKB 
w Europie, ale również do dalszego 
pogłębienia nierówności gospodarczych 
między państwami członkowskimi, 
ponieważ niektóre z nich mogą bardziej 
ucierpieć z powodu braku działania;

7. wskazuje na oczekiwania, że PKB 
UE wzrośnie w przypadku scenariuszy 
zakładających niższe poziomy emisji 
w większym stopniu niż w przypadku 
scenariuszy zakładających niższy poziom 
redukcji emisji, jednak zjawisko to może 
występować nierównomiernie w UE; 
zauważa, że inteligentne połączenie 
technologii i polityk jest skutecznym 
rozwiązaniem; uważa, że koszty braku 
działań byłyby zdecydowanie najwyższe 
i doprowadziłyby nie tylko do masowej 
utraty PKB w Europie, ale również do 
dalszego pogłębienia nierówności 
gospodarczych między państwami 
członkowskimi, ponieważ niektóre z nich 
mogą bardziej ucierpieć z powodu braku 
działania;

Or. en

Poprawka 60
Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje na oczekiwania, że PKB 
UE wzrośnie w przypadku scenariuszy 
zakładających niższe poziomy emisji 
w większym stopniu niż w przypadku 
scenariuszy zakładających niższy poziom 
redukcji emisji, jednak zjawisko to może 
występować nierównomiernie w UE; 
uważa, że koszty braku działań byłyby 
zdecydowanie najwyższe i doprowadziłyby 
nie tylko do masowej utraty PKB 
w Europie, ale również do dalszego 
pogłębienia nierówności gospodarczych 
między państwami członkowskimi, 
ponieważ niektóre z nich mogą bardziej 
ucierpieć z powodu braku działania;

7. wskazuje na oczekiwania, że PKB 
UE wzrośnie w przypadku scenariuszy 
zakładających niższe poziomy emisji 
w większym stopniu niż w przypadku 
scenariuszy zakładających niższy poziom 
redukcji emisji (chociaż prognozy te są 
zawsze obarczone ryzykiem i muszą być 
rozważane bardzo ostrożnie), jednak 
zjawisko to może występować 
nierównomiernie w UE; uważa, że koszty 
braku działań byłyby zdecydowanie 
najwyższe i doprowadziłyby nie tylko do 
masowej utraty PKB w Europie, ale 
również do dalszego pogłębienia 
nierówności gospodarczych między 
państwami członkowskimi, ponieważ 
niektóre z nich mogą bardziej ucierpieć 
z powodu braku działania;

Or. en

Poprawka 61
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje na oczekiwania, że PKB 
UE wzrośnie w przypadku scenariuszy 
zakładających niższe poziomy emisji 
w większym stopniu niż w przypadku 
scenariuszy zakładających niższy poziom 
redukcji emisji, jednak zjawisko to może 
występować nierównomiernie w UE; 
uważa, że koszty braku działań byłyby 
zdecydowanie najwyższe i doprowadziłyby 
nie tylko do masowej utraty PKB 
w Europie, ale również do dalszego 
pogłębienia nierówności gospodarczych 
między państwami członkowskimi, 
ponieważ niektóre z nich mogą bardziej 
ucierpieć z powodu braku działania;

7. wskazuje na oczekiwania, że PKB 
UE wzrośnie w przypadku scenariuszy 
zakładających niższe poziomy emisji 
w większym stopniu niż w przypadku 
scenariuszy zakładających niższy poziom 
redukcji emisji, jednak zjawisko to może 
występować nierównomiernie w UE, 
biorąc pod uwagę różnice w PKB na 
mieszkańca między państwami 
członkowskimi; uważa, że koszty braku 
działań byłyby zdecydowanie najwyższe 
i doprowadziłyby nie tylko do masowej 
utraty PKB w Europie, ale również do 
dalszego pogłębienia nierówności 
gospodarczych między państwami 
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członkowskimi, ponieważ niektóre z nich 
mogą bardziej ucierpieć z powodu braku 
działania;

Or. en

Poprawka 62
Luke Ming Flanagan

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje na oczekiwania, że PKB 
UE wzrośnie w przypadku scenariuszy 
zakładających niższe poziomy emisji 
w większym stopniu niż w przypadku 
scenariuszy zakładających niższy poziom 
redukcji emisji, jednak zjawisko to może 
występować nierównomiernie w UE; 
uważa, że koszty braku działań byłyby 
zdecydowanie najwyższe i doprowadziłyby 
nie tylko do masowej utraty PKB 
w Europie, ale również do dalszego 
pogłębienia nierówności gospodarczych 
między państwami członkowskimi, 
ponieważ niektóre z nich mogą bardziej 
ucierpieć z powodu braku działania;

7. przyjmując czysto ekonomiczny 
punkt widzenia, wskazuje na oczekiwania, 
że PKB UE wzrośnie w przypadku 
scenariuszy zakładających niższe poziomy 
emisji w większym stopniu niż 
w przypadku scenariuszy zakładających 
niższy poziom redukcji emisji, jednak 
zjawisko to może występować 
nierównomiernie w UE; uważa, że koszty 
braku działań byłyby zdecydowanie 
najwyższe i doprowadziłyby nie tylko do 
masowej utraty PKB w Europie, ale 
również do dalszego pogłębienia 
nierówności gospodarczych między 
państwami członkowskimi, ponieważ 
niektóre z nich mogą bardziej ucierpieć 
z powodu braku działania;

Or. en

Poprawka 63
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje na oczekiwania, że PKB 
UE wzrośnie w przypadku scenariuszy 
zakładających niższe poziomy emisji 

7. wskazuje na oczekiwania, że PKB 
UE wzrośnie w przypadku scenariuszy 
zakładających niższe poziomy emisji 
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w większym stopniu niż w przypadku 
scenariuszy zakładających niższy poziom 
redukcji emisji, jednak zjawisko to może
występować nierównomiernie w UE; 
uważa, że koszty braku działań byłyby 
zdecydowanie najwyższe i doprowadziłyby 
nie tylko do masowej utraty PKB 
w Europie, ale również do dalszego 
pogłębienia nierówności gospodarczych 
między państwami członkowskimi, 
ponieważ niektóre z nich mogą bardziej 
ucierpieć z powodu braku działania;

w większym stopniu niż w przypadku 
scenariuszy zakładających niższy poziom 
redukcji emisji, przy czym w obu 
przypadkach skutki mogą występować 
nierównomiernie w UE; uważa, że koszty 
braku działań byłyby zdecydowanie 
najwyższe i doprowadziłyby nie tylko do 
masowej utraty PKB w Europie, ale 
również do dalszego pogłębienia 
nierówności gospodarczych między 
państwami członkowskimi oraz 
w państwach członkowskich, ponieważ 
niektóre z nich mogą bardziej ucierpieć 
z powodu braku działania;

Or. en

Poprawka 64
Peter Liese, Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Christophe 
Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje na oczekiwania, że PKB 
UE wzrośnie w przypadku scenariuszy 
zakładających niższe poziomy emisji 
w większym stopniu niż w przypadku 
scenariuszy zakładających niższy poziom 
redukcji emisji, jednak zjawisko to może 
występować nierównomiernie w UE; 
uważa, że koszty braku działań byłyby 
zdecydowanie najwyższe i doprowadziłyby 
nie tylko do masowej utraty PKB 
w Europie, ale również do dalszego 
pogłębienia nierówności gospodarczych 
między państwami członkowskimi, 
ponieważ niektóre z nich mogą bardziej 
ucierpieć z powodu braku działania;

7. wskazuje na oczekiwania, że 
według Komisji PKB UE wzrośnie 
w przypadku scenariuszy zakładających 
niższe poziomy emisji w większym stopniu 
niż w przypadku scenariuszy 
zakładających niższy poziom redukcji 
emisji, jednak zjawisko to może 
występować nierównomiernie w UE; 
uważa, że koszty braku działań byłyby 
zdecydowanie najwyższe i doprowadziłyby 
nie tylko do masowej utraty PKB 
w Europie, ale również do dalszego 
pogłębienia nierówności gospodarczych 
między państwami członkowskimi, 
ponieważ niektóre z nich mogą bardziej 
ucierpieć z powodu braku działania;

Or. en
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Poprawka 65
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Jeppe Kofod, Simona Bonafè, Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos 
Grammatikakis, Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje na oczekiwania, że PKB 
UE wzrośnie w przypadku scenariuszy 
zakładających niższe poziomy emisji 
w większym stopniu niż w przypadku 
scenariuszy zakładających niższy poziom 
redukcji emisji, jednak zjawisko to może 
występować nierównomiernie w UE; 
uważa, że koszty braku działań byłyby 
zdecydowanie najwyższe i doprowadziłyby 
nie tylko do masowej utraty PKB 
w Europie, ale również do dalszego 
pogłębienia nierówności gospodarczych 
między państwami członkowskimi, 
ponieważ niektóre z nich mogą bardziej 
ucierpieć z powodu braku działania;

7. wskazuje na oczekiwania, że PKB 
UE wzrośnie w przypadku scenariuszy 
zakładających niższe poziomy emisji 
w większym stopniu niż w przypadku 
scenariuszy zakładających niższy poziom 
redukcji emisji, jednak zjawisko to może 
występować nierównomiernie w UE; 
uważa, że koszty braku działań byłyby 
zdecydowanie najwyższe i doprowadziłyby 
nie tylko do masowej utraty PKB 
w Europie, ale również do dalszego 
pogłębienia nierówności gospodarczych 
między państwami członkowskimi 
i regionami, ponieważ niektóre z nich 
mogą bardziej ucierpieć z powodu braku 
działania;

Or. en

Poprawka 66
Sylvie Goddyn

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje na oczekiwania, że PKB 
UE wzrośnie w przypadku scenariuszy 
zakładających niższe poziomy emisji 
w większym stopniu niż w przypadku 
scenariuszy zakładających niższy poziom 
redukcji emisji, jednak zjawisko to może 
występować nierównomiernie w UE; 
uważa, że koszty braku działań byłyby 
zdecydowanie najwyższe i doprowadziłyby
nie tylko do masowej utraty PKB 

7. wskazuje, że PKB UE może 
wzrosnąć w przypadku scenariuszy 
zakładających niższe poziomy emisji 
w porównaniu ze scenariuszami 
zakładającymi niższy poziom redukcji 
emisji, jednak zjawisko to może 
występować nierównomiernie w UE; 
uważa, że koszty braku działań mogą być
najwyższe i mogą doprowadzić nie tylko 
do utraty PKB w Europie, ale również do 
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w Europie, ale również do dalszego 
pogłębienia nierówności gospodarczych 
między państwami członkowskimi, 
ponieważ niektóre z nich mogą bardziej 
ucierpieć z powodu braku działania;

dalszego pogłębienia nierówności 
gospodarczych między państwami 
członkowskimi, ponieważ niektóre z nich 
mogą bardziej ucierpieć z powodu braku 
działania;

Or. en

Poprawka 67
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. stwierdza z zaniepokojeniem, że 
zależność UE od importu surowców 
energetycznych wynosi obecnie około
55 %; podkreśla, że w ramach scenariusza 
zerowych emisji netto wskaźnik ten 
zmniejszy się do 20 % do 2050 r., co 
wywrze pozytywny wpływ na równowagę 
handlową i pozycję geopolityczną UE; 
zauważa, że łączne oszczędności kosztów 
importu paliw kopalnych w latach 2031–
2050 wyniosłyby 2–3 bln EUR, które to 
środki można by przeznaczyć na inne 
priorytety obywateli europejskich;

Or. en

Poprawka 68
Jytte Guteland, Jeppe Kofod

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uznaje, że niepodjęcie działań 
będzie niewątpliwie najdroższym 
rozwiązaniem dla Unii i jej państw 
członkowskich pod względem 
gospodarczym i społecznym, i wzywa 
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Komisję do obliczenia kosztów niepodjęcia 
działań w stosunku do korzyści 
wynikających z realizacji 
najambitniejszych scenariuszy;

Or. en

Poprawka 69
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla, że zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza w ramach 
scenariusza zerowych emisji netto 
obniżyłoby liczbę przedwczesnych zgonów, 
których przyczyną jest pył drobny, o ponad 
40 %; zauważa, że według takiego 
scenariusza szkody dla zdrowia 
kosztowałyby mniej o blisko 200 mld EUR 
rocznie;

Or. en

Poprawka 70
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie dwóch metod osiągnięcia 
zerowego poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. i uważa, że ten 
cel na połowę stulecia jest jedynym celem 
zgodnym z zobowiązaniami Unii 
wynikającymi z porozumienia paryskiego;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie ośmiu różnych metod badania 
różnych poziomów ambicji na rzecz 
wywiązania się przez UE ze zobowiązań 
wynikających z porozumienia paryskiego 
za pomocą dwóch metod osiągnięcia 
zerowego poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. i uważa, że ten 
cel na połowę stulecia jest ambitnym
celem wypełnienia zobowiązań Unii 
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wynikających z porozumienia paryskiego 
w kontekście działań w dziedzinie klimatu 
podejmowanych przez światowych 
konkurentów UE; zauważa, że wdrożenie 
porozumienia paryskiego wymagałoby 
koordynacji na szczeblu globalnym, co 
można osiągnąć wyłącznie przez 
innowacje oraz badania naukowe i rozwój 
na rzecz zapewnienia dostępności na 
rynku kluczowych technologii 
transformacyjnych oraz silnego wsparcia 
publicznego ukierunkowanego na zmiany 
stylu życia;

Or. en

Poprawka 71
Guillaume Balas

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie dwóch metod osiągnięcia 
zerowego poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. i uważa, że ten 
cel na połowę stulecia jest jedynym celem 
zgodnym z zobowiązaniami Unii 
wynikającymi z porozumienia paryskiego;

8. uważa, że UE powinna dążyć do
osiągnięcia zerowych emisji do połowy
stulecia, aby wywiązać się z porozumienia 
paryskiego;

Or. en

Poprawka 72
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie dwóch metod osiągnięcia 
zerowego poziomu netto emisji gazów 

8. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie ośmiu metod wdrożenia 
porozumienia paryskiego z 
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cieplarnianych do 2050 r. i uważa, że ten 
cel na połowę stulecia jest jedynym celem 
zgodnym z zobowiązaniami Unii 
wynikającymi z porozumienia paryskiego;

uwzględnieniem dwóch metod osiągnięcia 
zerowego poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. i uważa, że ten 
cel na połowę stulecia jest 
najambitniejszym sposobem wypełnienia 
zobowiązań Unii wynikających
z porozumienia paryskiego ze względu na 
istotną zależność od postępu 
technologicznego i olbrzymie zmiany 
w stylu życia;

Or. en

Poprawka 73
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie dwóch metod osiągnięcia 
zerowego poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. i uważa, że ten 
cel na połowę stulecia jest jedynym celem 
zgodnym z zobowiązaniami Unii 
wynikającymi z porozumienia paryskiego;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie dwóch metod osiągnięcia 
zerowego poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. i uważa, że ten 
cel na połowę stulecia jest jedynym celem 
zgodnym z zobowiązaniami Unii 
wynikającymi z porozumienia paryskiego, 
w szczególności biorąc pod uwagę 
potrzebę uwzględnienia korzyści 
gospodarczych dla UE, które wynikają 
z pozycji Unii jako pioniera w zakresie 
przyszłościowych technologii neutralnych 
pod względem emisji dwutlenku węgla;
ubolewa, że w ramach tej strategii nie 
wytyczono ani nie uwzględniono żadnych 
metod osiągnięcia zerowego poziomu 
netto emisji gazów cieplarnianych do 
2050 r.;

Or. en

Poprawka 74
Bas Eickhout
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie dwóch metod osiągnięcia 
zerowego poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. i uważa, że ten 
cel na połowę stulecia jest jedynym celem 
zgodnym z zobowiązaniami Unii 
wynikającymi z porozumienia paryskiego;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie dwóch metod osiągnięcia 
zerowego poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. i uważa, że ten 
cel na połowę stulecia jest jedynym celem 
zgodnym z zobowiązaniami Unii
wynikającymi z porozumienia paryskiego; 
biorąc pod uwagę pilny charakter 
wczesnych działań i niepewności związane 
z klimatycznymi sprzężeniami zwrotnymi, 
ubolewa z powodu braku scenariusza 
analizującego możliwość przejścia 
wcześniej niż do 2050 r. na zerowy poziom 
netto emisji gazów cieplarnianych; 

Or. en

Poprawka 75
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie dwóch metod osiągnięcia 
zerowego poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. i uważa, że ten 
cel na połowę stulecia jest jedynym celem 
zgodnym z zobowiązaniami Unii 
wynikającymi z porozumienia paryskiego;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie dwóch metod osiągnięcia 
zerowego poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. i uważa, że ten 
cel na połowę stulecia jest jedynym celem 
zgodnym z zobowiązaniami Unii 
wynikającymi z porozumienia paryskiego; 
ubolewa, że w ramach tej strategii nie 
uwzględniono żadnych metod osiągnięcia 
zerowego poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych przed 2050 r.;

Or. en
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Poprawka 76
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Françoise 
Grossetête, Christophe Hansen, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie dwóch metod osiągnięcia 
zerowego poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. i uważa, że ten 
cel na połowę stulecia jest jedynym celem 
zgodnym z zobowiązaniami Unii 
wynikającymi z porozumienia paryskiego;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie dwóch metod osiągnięcia 
zerowego poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. oraz wsparcie 
Komisji w tym zakresie i uważa, że ten cel 
na połowę stulecia jest jedynym celem 
zgodnym z długoterminowymi
zobowiązaniami wynikającymi 
z porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 77
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Jeppe Kofod, Simona Bonafè, Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos 
Grammatikakis, Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie dwóch metod osiągnięcia 
zerowego poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. i uważa, że ten 
cel na połowę stulecia jest jedynym celem 
zgodnym z zobowiązaniami Unii 
wynikającymi z porozumienia paryskiego;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie dwóch metod osiągnięcia 
zerowego poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. i wsparcie 
Komisji na rzecz osiągnięcia tego celu;
uważa, że ten cel na połowę stulecia jest 
jedynym celem zgodnym 
z zobowiązaniami Unii wynikającymi 
z porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 78
Peter Liese, Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Françoise 
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Grossetête, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla centralną i zasadniczą 
rolę działań w zakresie efektywności 
energetycznej w ograniczaniu emisji 
gazów cieplarnianych we wszystkich 
zaproponowanych scenariuszach 
i przypomina w tym celu, że zasada 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” została wprowadzona 
rozporządzeniem w sprawie zarządzania 
unią energetyczną;

Or. en

Poprawka 79
Peter Liese, Giovanni La Via, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Christophe 
Hansen, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych 
emisji netto nie powinna w zbyt dużym 
stopniu opierać się na takich 
technologiach, które powinny tylko 
uzupełniać bezpośrednie redukcje emisji; 
uważa, że wymagane są dalsze działania 
do 2030 r., jeżeli Unia ma uniknąć 
polegania na technologii usuwania
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej

9. podkreśla wkład efektywności 
energetycznej w bezpieczeństwo dostaw, 
konkurencyjność gospodarczą i ochronę 
środowiska oraz potwierdza ważną rolę 
efektywności energetycznej w tworzeniu 
możliwości gospodarczych i miejsc pracy 
oraz płynących z niej korzyści globalnych 
i regionalnych; zauważa jednak, że ich 
realizacja zależy również w dużej mierze 
od technologii usuwania dwutlenku węgla, 
w tym wychwytywania i składowania lub 
wykorzystywania dwutlenku węgla oraz 
bezpośredniego wychwytywania 
z powietrza, natomiast ich wykonalność 
jest uzależniona od wczesnego 
zwiększenia skali stosowania takich 
technologii; podkreśla, że sprawozdanie 
specjalne IPCC w sprawie 1,5°C 
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i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

przypisuje istotne redukcje emisji 
wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku 
węgla w większości scenariuszy 1,5°C oraz
odnosi się do szczegółowej analizy 
popierającej komunikat Komisji, który 
przewiduje, że wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla odegra 
rolę we wszystkich scenariuszach do 
2050 r.; podkreśla potrzebę opracowania, 
zademonstrowania i zastosowania 
technologii wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla oraz technologii 
wychwytywania i wykorzystywania 
dwutlenku węgla w unijnych sektorach 
przemysłu i energetyki;

Or. en

Poprawka 80
Jan Huitema

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza; podkreśla, że 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla jest jednym z głównych punktów 
sprawozdania IPCC i dlatego należy 
poważnie rozważyć je jako wariant 
redukcji emisji w UE; uważa, że unijna 
strategia zerowych emisji netto nie 
powinna w zbyt dużym stopniu opierać się 
na takich technologiach, które powinny 
tylko uzupełniać bezpośrednie redukcje 
emisji; uważa, że wymagane są dalsze 
działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
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i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

Or. en

Poprawka 81
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

9. zauważa, że obejmują one 
wykorzystanie szeregu technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
zostać jeszcze zastosowane na dużą skalę; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto powinna zakładać priorytetowe 
podejście do bezpośrednich redukcji
emisji i powinna dążyć do 
wykorzystywania technologii usuwania 
dwutlenku węgla wyłącznie w przypadku, 
gdy nie są dostępne możliwości 
bezpośrednich redukcji emisji; uważa, że 
wymagane są dalsze działania do 2030 r., 
jeżeli Unia ma uniknąć polegania na 
technologii usuwania dwutlenku węgla, 
która wiązałaby się ze znacznym ryzykiem 
dla ekosystemów, różnorodności 
biologicznej i bezpieczeństwa 
żywnościowego, co zostało potwierdzone 
w sprawozdaniu IPCC w sprawie 1,5°C;

Or. en

Poprawka 82
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych 
emisji netto nie powinna w zbyt dużym 
stopniu opierać się na takich 
technologiach, które powinny tylko 
uzupełniać bezpośrednie redukcje emisji; 
uważa, że wymagane są dalsze działania 
do 2030 r., jeżeli Unia ma uniknąć 
polegania na technologii usuwania
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy również od technologii usuwania 
dwutlenku węgla, w tym wychwytywania 
i składowania lub wykorzystywania
dwutlenku węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, natomiast 
ich wykonalność jest uzależniona od 
wczesnego zwiększenia skali stosowania
takich technologii; podkreśla, że 
sprawozdanie specjalnym IPCC w sprawie 
1,5°C przypisuje istotne redukcje emisji 
wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku 
węgla w większości scenariuszy 1,5°C oraz 
odnosi się do szczegółowej analizy 
popierającej komunikat Komisji 
COM(2018)0773, który przewiduje rolę 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla we wszystkich scenariuszach do 
2050 r.; podkreśla potrzebę opracowania, 
zademonstrowania i zastosowania 
technologii wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla oraz technologii 
wychwytywania i wykorzystywania 
dwutlenku węgla w unijnych sektorach 
przemysłu i energetyki;

Or. en

Poprawka 83
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, których stosowanie należy dalej 
rozwijać, oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które musi
jeszcze udowodnić swoją wykonalność na 
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netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

skalę przemysłową; uważa, że unijna 
strategia zerowych emisji netto nie 
powinna w zbyt dużym stopniu opierać się 
na technologiach ujemnych emisji, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

Or. en

Poprawka 84
Seb Dance, Jude Kirton-Darling, Paul Brannen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, których stosowanie należy dalej 
rozwijać, oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które musi
jeszcze udowodnić swoją wykonalność na 
dużą skalę; uważa, że unijna strategia 
zerowych emisji netto nie powinna w zbyt 
dużym stopniu opierać się na 
technologiach ujemnych emisji, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
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IPCC w sprawie 1,5°C;

Or. en

Poprawka 85
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Monika Beňová

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze ograniczenia emisji do 2030 r., 
jeżeli Unia ma uniknąć polegania na 
technologii usuwania dwutlenku węgla, 
która wiązałaby się ze znacznym ryzykiem 
dla ekosystemów, różnorodności 
biologicznej i bezpieczeństwa 
żywnościowego, co zostało potwierdzone 
w sprawozdaniu IPCC w sprawie 1,5°C; 
odnotowuje, że najbardziej opłacalną 
i naukowo udowodnioną technologią 
usuwania dwutlenku węgla jest produkcja 
wyrobów drewnopochodnych 
w połączeniu ze zrównoważoną 
gospodarką leśną;

Or. en

Poprawka 86
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

9. zauważa jednak z zaniepokojeniem, 
że ich realizacja zależy w dużej mierze od 
technologii usuwania dwutlenku węgla, 
w tym wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna opierać się na takich 
technologiach, lecz zamiast tego powinna 
opierać się na naturalnych podejściach 
w zakresie usuwania dwutlenku węgla, 
takich jak odbudowa lasów i innych 
ekosystemów, które to podejścia powinny 
uzupełniać bezpośrednie redukcje emisji, 
a nie je zastępować; uważa, że wymagane 
są dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia 
ma uniknąć polegania na technologii 
usuwania dwutlenku węgla, która 
wiązałaby się ze znacznym ryzykiem dla 
ekosystemów, różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

Or. en

Poprawka 87
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 

9. zauważa jednak, że ich realizacja
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
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uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C; ponadto zauważa, 
że stosowanie wyrobów 
drewnopochodnych pochodzących 
z lasów, w których prowadzi się 
zrównoważoną gospodarkę, jest bardzo 
pewną i wypróbowaną technologią 
usuwania dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 88
Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność, 
i będzie możliwa wyłącznie pod 
warunkiem intensywnego inwestowania 
w badania naukowe i rozwój; uważa, że 
unijna strategia zerowych emisji netto nie 
powinna w zbyt dużym stopniu opierać się 
na takich technologiach, które powinny 
tylko uzupełniać bezpośrednie redukcje 
emisji; uważa, że wymagane są dalsze 
działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
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i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

Or. en

Poprawka 89
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

9. ubolewa również, że te dwie 
metody zależą w niepotrzebnie dużej 
mierze od technologii usuwania dwutlenku 
węgla, w tym wychwytywania 
i składowania dwutlenku węgla oraz 
bezpośredniego wychwytywania 
z powietrza, które muszą jeszcze 
udowodnić swoją wykonalność; uważa, że 
unijna strategia zerowych emisji netto nie 
powinna w zbyt dużym stopniu opierać się 
na takich technologiach, lecz raczej 
powinna opierać się na bezpośrednich 
redukcjach emisji oraz na działaniach 
mających na celu ochronę i wzmocnienie 
naturalnych pochłaniaczy w UE;
podkreśla, że dalsza redukcja emisji do 
2030 r. jest niezbędna, jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

Or. en
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Poprawka 90
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach; 
apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o skoncentrowanie się na 
scenariuszu 1.5LIFE, który opiera się na 
naturalnych pochłaniaczach dwutlenku 
węgla; uważa, że wymagane są dalsze 
działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

Or. en

Poprawka 91
Ulrike Müller, Gesine Meissner

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
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wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii 
usuwania dwutlenku węgla, która 
wiązałaby się ze znacznym ryzykiem dla 
ekosystemów, różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność na 
większą skalę; uważa, że unijna strategia 
zerowych emisji netto powinna 
uwzględniać możliwe zagrożenia związane 
z takimi technologiami dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało wskazane w sprawozdaniu IPCC 
w sprawie 1,5°C, i w ten sposób 
systematycznie oceniać potencjał tych 
technologii w zakresie uzupełniania 
bezpośrednich redukcji emisji 
i odpowiedniego dostosowywania działań;

Or. en

Poprawka 92
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Jeppe Kofod, 
Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos Grammatikakis, Tiemo Wölken, Kathleen 
Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze ograniczenia emisji do 2030 r., 
jeżeli Unia ma uniknąć polegania na 
technologii usuwania dwutlenku węgla, 
która wiązałaby się ze znacznym ryzykiem 
dla ekosystemów, różnorodności 
biologicznej i bezpieczeństwa 
żywnościowego, co zostało potwierdzone 
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IPCC w sprawie 1,5°C; w sprawozdaniu IPCC w sprawie 1,5°C;

Or. en

Poprawka 93
Luke Ming Flanagan

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny jedynie uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

Or. en

Poprawka 94
Guillaume Balas

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
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usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
nie powinna w zbyt dużym stopniu opierać 
się na takich technologiach, które powinny 
tylko uzupełniać bezpośrednie redukcje 
emisji; uważa, że wymagane są dalsze 
działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

Or. en

Poprawka 95
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania do 2030 r., jeżeli Unia ma 
uniknąć polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 

9. zauważa jednak, że ich realizacja 
zależy w dużej mierze od technologii 
usuwania dwutlenku węgla, w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz bezpośredniego 
wychwytywania z powietrza, które muszą 
jeszcze udowodnić swoją wykonalność; 
uważa, że unijna strategia zerowych emisji 
netto nie powinna w zbyt dużym stopniu 
opierać się na takich technologiach, które 
powinny tylko uzupełniać bezpośrednie 
redukcje emisji; uważa, że wymagane są 
dalsze działania, jeżeli Unia ma uniknąć 
polegania na technologii usuwania 
dwutlenku węgla, która wiązałaby się ze 
znacznym ryzykiem dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej 
i bezpieczeństwa żywnościowego, co 
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zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

zostało potwierdzone w sprawozdaniu 
IPCC w sprawie 1,5°C;

Or. en

Poprawka 96
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla ma 
zasadnicze znaczenie dla wszystkich 
kierunków działania do 2050 r., które 
zostały przedstawione w szczegółowej 
analizie popierającej komunikat Komisji 
pt. „Czysta planeta dla wszystkich”, i że 
w związku z tym należy uznać je za tzw. 
wariant no regrets; uznaje postępy
poczynione w zakresie technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla na świecie oraz potrzebę 
wypracowania przez Europę silnego 
przywództwa i ambicji w tym obszarze; 
podkreśla, że przedmiotowa strategia 
powinna odzwierciedlać cele wyznaczone 
przez państwa członkowskie w ramach 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych, aby wdrożyć 
technologie wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla na skalę handlową 
w europejskim sektorze energetycznym 
i przemysłowym w latach 20. XXI w.;

Or. en

Poprawka 97
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca uwagę, że – jak 
podkreślono w komunikacie Komisji pt. 
„Czysta planeta dla wszystkich” –
zastosowanie wychwytywania 
i składowania dwutlenku węgla 
w unijnym sektorze energetyki i przemysłu 
może przyczynić się do bezpośrednich 
redukcji emisji przez uwzględnienie emisji 
pochodzących z procesów przemysłowych, 
dla których dostępnych jest tylko niewiele 
wykonalnych z ekonomicznego punktu 
widzenia alternatyw dla łagodzenia 
skutków emisji oraz produkcji 
niskoemisyjnego wodoru albo żadne inne 
tego rodzaju alternatywy nie są dostępne;

Or. en

Poprawka 98
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że do czasu, aż 
wykonalność tych technologii zostanie 
udowodniona, wszystkie rozwiązania 
planowane do 2050 r. powinny opierać się 
na dostępności kluczowych technologii 
transformacyjnych na rynku, 
z uwzględnieniem różnych warunków 
wyjściowych panujących 
w poszczególnych państwach 
członkowskich, przez wsparcie 
sprawiedliwej transformacji w najbardziej 
wysokoemisyjnych regionach 
i ograniczenie emisji we wszystkich 
sektorach emitujących;

Or. en
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Poprawka 99
Seb Dance, Jude Kirton-Darling, Paul Brannen

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla ma 
zasadnicze znaczenie dla wszystkich 
kierunków działania do 2050 r., które 
zostały przedstawione w analizie 
popierającej komunikat Komisji pt. 
„Czysta planeta dla wszystkich”; uznaje 
postępy poczynione w zakresie technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla na świecie oraz potrzebę 
wypracowania przez Europę silnego 
przywództwa i ambicji w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 100
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Jeppe Kofod, Simona Bonafè, Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos 
Grammatikakis, Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. przypomina, że ze względu na fakt, 
iż Europa jest pierwszą dużą gospodarką, 
która przejdzie na neutralność 
klimatyczną, europejskie przedsiębiorstwa 
będą mogły uzyskać na rynkach 
międzynarodowych przewagę związaną 
z odgrywaniem pionierskiej roli, 
a w rezultacie objąć pozycję globalnego 
lidera w zrównoważonej 
i zasobooszczędnej produkcji; podkreśla, 
że opóźnione lub niedostateczne działania 
na rzecz osiągnięcia zerowego poziomu 
netto emisji gazów cieplarnianych 
najpóźniej do 2050 r. doprowadzą do 
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kosztów nieuzasadnionych pod względem 
ekologicznym, gospodarczym 
i społecznym, a także skutecznie ograniczą 
przyszłą konkurencyjność europejskiego 
sektora przemysłu; podkreśla, że ucieczce 
emisji dwutlenku węgla można i trzeba 
zapobiegać za pomocą inteligentnych 
przepisów;

Or. en

Poprawka 101
Jytte Guteland, Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla znaczenie różnych 
środków i przepisów dotyczących klimatu, 
które zostały przedsięwzięte i wdrożone 
w różnych dziedzinach polityki, lecz 
wyraża zaniepokojenie faktem, że 
rozproszone podejście nie jest 
najskuteczniejszym sposobem na 
zapewnienie, by UE stworzyła gospodarkę 
o zerowym poziomie netto emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. lub osiągnęła 
cele w dziedzinie klimatu wyznaczone 
w porozumieniu paryskim; uważa, że 
nadrzędne podejście w formie 
europejskiego prawa w dziedzinie klimatu 
będzie niezbędne, i zwraca się do Komisji 
o niezwłoczne zajęcie się tą sprawą;

Or. en

Poprawka 102
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. ponadto zauważa 
z zaniepokojeniem, że we wszystkich 
scenariuszach nie wykluczono całkowicie 
paliw kopalnych z koszyka energetycznego 
i, co jeszcze bardziej niepokoi, zachowano 
rolę powodujących największe 
zanieczyszczenie stałych paliw kopalnych 
(w funkcji rezerw w koszyku 
energetycznym) na poziomie 20 GW;

Or. en

Poprawka 103
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. podkreśla, że cały potencjał 
efektywności energetycznej i stosowania 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, zdefiniowanej 
w rozporządzeniu w sprawie zarządzania, 
należy wykorzystać w pełni oraz uznać go 
za podstawę każdej metody dążenia do 
osiągnięcia zerowych emisji netto do 
2050 r.;

Or. en

Poprawka 104
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja wyraźnie oznajmiła, że zerowe 

10. zwraca uwagę na ocenę Komisji, 
według której zerowe emisje netto są 
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emisje netto są możliwe bez utraty miejsc 
pracy oraz kładzie duży nacisk na 
przemiany w przemyśle energochłonnym; 
podkreśla, że sprawiedliwa transformacja 
w kierunku zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych może stworzyć w Unii 
ponad 1 mln dodatkowych miejsc pracy;

możliwe bez utraty miejsc pracy; uznaje, 
że wymagane inwestycje i koszty społeczne 
powiązane z wdrożeniem ścieżek rozwoju 
są nierówno rozłożone w całej UE; 
podkreśla znaczenie zapewnienia 
sprawiedliwego przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną przez zaoferowanie 
odpowiedniego wsparcia dla regionów, 
sektorów i obywateli znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności 
dla regionów górnictwa węglowego; 
podkreśla, że sprawiedliwa transformacja 
w kierunku zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych może stworzyć w Unii 
ponad 1 mln dodatkowych miejsc pracy, 
jednak wywoła koszty społeczne w wielu 
regionach europejskich, w tym utratę 
miejsc pracy, zwłaszcza w przemyśle 
energetycznym i energochłonnym; 
podkreśla znaczenie zastąpienia 
istniejących miejsc pracy o charakterze 
wysokoemisyjnym wysokiej jakości 
miejscami pracy w tych samych 
dotkniętych regionach;

Or. en

Poprawka 105
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja wyraźnie oznajmiła, że zerowe 
emisje netto są możliwe bez utraty miejsc 
pracy oraz kładzie duży nacisk na 
przemiany w przemyśle energochłonnym; 
podkreśla, że sprawiedliwa transformacja 
w kierunku zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych może stworzyć w Unii 
ponad 1 mln dodatkowych miejsc pracy;

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja wyraźnie oznajmiła, że zerowe 
emisje netto są możliwe bez utraty miejsc 
pracy oraz kładzie duży nacisk na 
przemiany w przemyśle energochłonnym; 
podkreśla, że sprawiedliwa transformacja 
w kierunku zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych może stworzyć w Unii 
ponad 1 mln dodatkowych miejsc pracy; 
zauważa, że przejście na bezemisyjność 
wywoła koszty społeczne w wielu 
regionach europejskich, w tym utratę 
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miejsc pracy, zwłaszcza w przemyśle 
energetycznym i energochłonnym; 
podkreśla znaczenie zagwarantowania 
sprawiedliwej transformacji w najbardziej 
dotkniętych sektorach zatrudnienia oraz 
uznania sprawiedliwej transformacji jako 
jednego z kluczowych elementów 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027.

Or. en

Poprawka 106
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja wyraźnie oznajmiła, że zerowe 
emisje netto są możliwe bez utraty miejsc 
pracy oraz kładzie duży nacisk na 
przemiany w przemyśle energochłonnym; 
podkreśla, że sprawiedliwa transformacja 
w kierunku zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych może stworzyć w Unii 
ponad 1 mln dodatkowych miejsc pracy;

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja wyraźnie oznajmiła, że zerowe 
emisje netto są możliwe bez utraty miejsc 
pracy; chociaż miejsca pracy z sektora 
paliw kopalnych i innych sektorów 
wydobywczych zostaną przeniesione do 
sektorów odnawialnych źródeł energii, 
efektywności energetycznej i rozbudowy 
sieci, wpływ w przemyśle wytwórczym 
będzie bardziej zróżnicowany; zwłaszcza 
sektory energochłonne staną wobec 
istotnych zmian w procesach produkcji, 
które będą wymagały ostrożnego 
zarządzania; podkreśla, że odpowiednio 
przeprowadzona sprawiedliwa 
transformacja w kierunku zerowych emisji 
netto gazów cieplarnianych może stworzyć 
w Unii ponad 1 mln dodatkowych miejsc 
pracy;

Or. en

Poprawka 107
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja wyraźnie oznajmiła, że zerowe 
emisje netto są możliwe bez utraty miejsc 
pracy oraz kładzie duży nacisk na 
przemiany w przemyśle energochłonnym; 
podkreśla, że sprawiedliwa transformacja 
w kierunku zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych może stworzyć w Unii 
ponad 1 mln dodatkowych miejsc pracy;

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja wyraźnie oznajmiła, że zerowe 
emisje netto są możliwe bez utraty miejsc 
pracy oraz kładzie duży nacisk na 
przemiany w przemyśle energochłonnym; 
podkreśla, że sprawiedliwa transformacja 
w kierunku zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych może stworzyć w Unii 
ponad 1 mln dodatkowych miejsc pracy; 
zauważa, że Komisja powinna opracować 
odnowiony audyt umiejętności w ramach 
unijnej panoramy umiejętności na 
podstawie regionalnych danych 
dotyczących zapotrzebowania na 
umiejętności w Europie neutralnej dla 
klimatu, aby wesprzeć regiony, sektory 
i ludzi w przekwalifikowaniu pod kątem 
miejsc pracy dostosowanych do przyszłych 
wyzwań;

Or. en

Poprawka 108
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja wyraźnie oznajmiła, że zerowe 
emisje netto są możliwe bez utraty miejsc 
pracy oraz kładzie duży nacisk na 
przemiany w przemyśle energochłonnym; 
podkreśla, że sprawiedliwa transformacja 
w kierunku zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych może stworzyć w Unii
ponad 1 mln dodatkowych miejsc pracy;

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja kładzie duży nacisk na możliwość 
przeprowadzenia przemiany w przemyśle 
energochłonnym; podkreśla, że 
sprawiedliwa transformacja w kierunku 
zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych stworzy ponad 2,1 mln 
dodatkowych miejsc pracy, co spowoduje 
wzrost zatrudnienia o 0,09 %; zauważa, że 
Komisja powinna opracować odnowiony 
audyt umiejętności w ramach unijnej 
panoramy umiejętności na podstawie 
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regionalnych danych dotyczących 
zapotrzebowania na umiejętności 
w Europie neutralnej dla klimatu, aby 
wesprzeć regiony, sektory i ludzi 
w przekwalifikowaniu pod kątem miejsc 
pracy dostosowanych do przyszłych 
wyzwań;

Or. en

Poprawka 109
Gesine Meissner, Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja wyraźnie oznajmiła, że zerowe 
emisje netto są możliwe bez utraty miejsc 
pracy oraz kładzie duży nacisk na 
przemiany w przemyśle energochłonnym; 
podkreśla, że sprawiedliwa transformacja 
w kierunku zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych może stworzyć w Unii 
ponad 1 mln dodatkowych miejsc pracy;

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja wyraźnie oznajmiła, że zerowe 
emisje netto są możliwe bez utraty miejsc 
pracy oraz kładzie duży nacisk na 
przemiany w przemyśle energochłonnym;

Or. en

Poprawka 110
Paul Brannen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja wyraźnie oznajmiła, że zerowe 
emisje netto są możliwe bez utraty miejsc 
pracy oraz kładzie duży nacisk na 
przemiany w przemyśle energochłonnym; 
podkreśla, że sprawiedliwa transformacja 
w kierunku zerowych emisji netto gazów 

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja wyraźnie oznajmiła, że zerowe 
emisje netto są możliwe bez utraty miejsc 
pracy i że przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną daje możliwość znacznych 
inwestycji, oraz kładzie duży nacisk na 
przemiany w przemyśle energochłonnym; 
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cieplarnianych może stworzyć w Unii 
ponad 1 mln dodatkowych miejsc pracy;

podkreśla, że sprawiedliwa transformacja 
w kierunku zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych może stworzyć w Unii 
ponad 1 mln dodatkowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 111
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja wyraźnie oznajmiła, że zerowe 
emisje netto są możliwe bez utraty miejsc 
pracy oraz kładzie duży nacisk na
przemiany w przemyśle energochłonnym; 
podkreśla, że sprawiedliwa transformacja 
w kierunku zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych może stworzyć w Unii 
ponad 1 mln dodatkowych miejsc pracy;

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja uważa, iż zerowe emisje netto są 
możliwe bez utraty miejsc pracy, oraz 
odnotowuje z aprobatą szczegółową ocenę
przemiany w przemyśle energochłonnym; 
podkreśla, że zatrudnienie w całej 
gospodarce wzrośnie o 2,1 mln 
dodatkowych miejsc pracy do 2050 r. 
w ramach scenariusza zerowych emisji 
netto w porównaniu ze wzrostem 
zatrudnienia o 1,3 mln dodatkowych 
miejsc pracy w ramach scenariusza 
ograniczenia emisji o 80 %;

Or. en

Poprawka 112
Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja wyraźnie oznajmiła, że zerowe 
emisje netto są możliwe bez utraty miejsc 
pracy oraz kładzie duży nacisk na 
przemiany w przemyśle energochłonnym; 
podkreśla, że sprawiedliwa transformacja 

10. zwraca uwagę, że Komisja 
wyraźnie oznajmiła, że zerowe emisje 
netto są możliwe bez utraty miejsc pracy 
oraz kładzie duży nacisk na przemiany 
w przemyśle energochłonnym; podkreśla, 
że sprawiedliwa transformacja w kierunku 
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w kierunku zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych może stworzyć w Unii 
ponad 1 mln dodatkowych miejsc pracy;

zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych może stworzyć w Unii 
ponad 1 mln dodatkowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 113
Luke Ming Flanagan

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja wyraźnie oznajmiła, że zerowe 
emisje netto są możliwe bez utraty miejsc 
pracy oraz kładzie duży nacisk na 
przemiany w przemyśle energochłonnym;
podkreśla, że sprawiedliwa transformacja 
w kierunku zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych może stworzyć w Unii 
ponad 1 mln dodatkowych miejsc pracy;

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja akceptuje to, że zerowe emisje 
netto są możliwe bez utraty miejsc pracy 
oraz kładzie duży nacisk na przemiany 
w przemyśle energochłonnym, lecz
podkreśla, że sprawiedliwa transformacja 
w kierunku zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych może w rzeczywistości
stworzyć w Unii ponad jeden milion
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 114
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że ta transformacja 
musi być sprawiedliwa dla wszystkich 
części społeczeństwa, w szczególności dla 
grup społecznie wrażliwych 
i marginalizowanych; zauważa, że 
wymaga to zrozumienia sprawiedliwej 
transformacji, która obejmuje negatywne 
i pozytywne skutki powiązane 
z przyspieszonymi działaniami 
w dziedzinie klimatu, takie jak utrata 



AM\1175954PL.docx 73/193 PE634.632v02-00

PL

miejsc pracy oraz tworzenie możliwości 
zatrudnienia, a także skutki wynikające 
z opóźnienia działań w dziedzinie klimatu; 
podkreśla potrzebę demokratycznego 
udziału w polityce klimatycznej 
i konsultacji społecznych, zwłaszcza ze 
związkami zawodowymi;

Or. en

Poprawka 115
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że ta transformacja 
musi być sprawiedliwa dla wszystkich 
części społeczeństwa; zauważa, że wymaga 
to zrozumienia sprawiedliwej 
transformacji, która obejmuje negatywne 
i pozytywne skutki powiązane 
z przyspieszonymi działaniami 
w dziedzinie klimatu, takie jak utrata 
miejsc pracy oraz nowe możliwości 
zatrudnienia, a także skutki wynikające 
z opóźnienia działań w dziedzinie klimatu;

Or. en

Poprawka 116
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla liczne współwystępujące 
korzyści, jakie neutralne dla klimatu 
społeczeństwo będzie mieć dla zdrowia 
publicznego pod względem zarówno 
oszczędności kosztów zdrowotnych, jak 
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i mniejszego obciążenia systemów 
ubezpieczeniowych i systemów publicznej 
opieki zdrowotnej, a także dla ogólnego 
dobrostanu obywateli europejskich ze 
względu na zwiększenie bioróżnorodności, 
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 
i złagodzenie narażenia na substancje 
zanieczyszczające;

Or. en

Poprawka 117
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że europejska transformacja 
klimatyczna musi być zrównoważona pod 
względem ekologicznym, gospodarczym 
i społecznym; podkreśla, że dostosowane
i odpowiednio finansowane strategie będą 
musiały zostać opracowane w ścisłej 
współpracy z lokalnymi i regionalnymi 
organami publicznymi, związkami 
zawodowymi, instytucjami edukacyjnymi, 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i sektorem prywatnym, aby 
zapewnić wszystkim obywatelom Europy 
równe szanse w tej transformacji;

11. uważa, że europejska transformacja 
klimatyczna musi być zrównoważona pod 
względem ekologicznym, gospodarczym 
i społecznym; podkreśla potrzebę przyjęcia 
całościowej koncepcji transformacji 
społecznej i ekologicznej w Europie, która 
wykluczy zakłócenia społeczne, w tym 
dostosowanych i odpowiednio 
finansowanych strategii, które należy 
opracować w ścisłej współpracy 
z lokalnymi i regionalnymi organami 
publicznymi, związkami zawodowymi, 
instytucjami edukacyjnymi, organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i sektorem 
prywatnym, aby zapewnić wszystkim 
obywatelom Europy sprawiedliwe i równe 
szanse w tej transformacji, promować 
budowanie nowej infrastruktury 
i przyciągać nowe firmy i organizacje do 
regionów, na które transformacja wywiera 
niekorzystny wpływ, oraz wspierać 
kształcenie i szkolenie pracowników 
dotkniętych transformacją;

Or. en
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Poprawka 118
Sylvie Goddyn

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że europejska transformacja 
klimatyczna musi być zrównoważona pod 
względem ekologicznym, gospodarczym 
i społecznym; podkreśla, że dostosowane 
i odpowiednio finansowane strategie będą 
musiały zostać opracowane w ścisłej 
współpracy z lokalnymi i regionalnymi 
organami publicznymi, związkami 
zawodowymi, instytucjami edukacyjnymi, 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i sektorem prywatnym, 
aby zapewnić wszystkim obywatelom 
Europy równe szanse w tej transformacji;

11. uważa, że europejska transformacja 
klimatyczna musi być sprawiedliwa 
i zrównoważona pod względem 
ekologicznym, gospodarczym 
i społecznym; podkreśla, że dostosowane 
i odpowiednio finansowane strategie będą 
musiały zostać opracowane w ścisłej 
współpracy z lokalnymi i regionalnymi 
organami publicznymi, związkami 
zawodowymi, instytucjami edukacyjnymi, 
sektorem prywatnym, organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego 
i obywatelami, aby zapewnić wszystkim 
obywatelom Europy sprawiedliwość 
społeczną, demokratyczną debatę 
i skuteczny dostęp do demokracji 
bezpośredniej w ramach tej transformacji; 

Or. en

Poprawka 119
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Jeppe Kofod, Simona Bonafè, Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos 
Grammatikakis, Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że europejska transformacja 
klimatyczna musi być zrównoważona pod 
względem ekologicznym, gospodarczym 
i społecznym; podkreśla, że dostosowane 
i odpowiednio finansowane strategie będą 
musiały zostać opracowane w ścisłej 
współpracy z lokalnymi i regionalnymi 
organami publicznymi, związkami 
zawodowymi, instytucjami edukacyjnymi, 

11. uważa, że europejska transformacja 
klimatyczna musi być zrównoważona pod 
względem ekologicznym, gospodarczym 
i społecznym; podkreśla, że dostosowane 
i odpowiednio finansowane strategie będą 
musiały zostać opracowane w ścisłej 
współpracy z lokalnymi i regionalnymi 
organami publicznymi, związkami 
zawodowymi, instytucjami edukacyjnymi, 
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organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i sektorem prywatnym, aby 
zapewnić wszystkim obywatelom Europy 
równe szanse w tej transformacji;

organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i sektorem prywatnym, aby 
zapewnić wszystkim obywatelom Europy
sprawiedliwość społeczną i równe szanse 
w tej transformacji, unikając jednocześnie 
nieproporcjonalnego wpływu na osoby 
o niskich dochodach;

Or. en

Poprawka 120
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że europejska transformacja 
klimatyczna musi być zrównoważona pod 
względem ekologicznym, gospodarczym 
i społecznym; podkreśla, że dostosowane 
i odpowiednio finansowane strategie będą 
musiały zostać opracowane w ścisłej 
współpracy z lokalnymi i regionalnymi 
organami publicznymi, związkami 
zawodowymi, instytucjami edukacyjnymi, 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i sektorem prywatnym, aby 
zapewnić wszystkim obywatelom Europy 
równe szanse w tej transformacji;

11. uważa, że europejska transformacja 
klimatyczna musi być zrównoważona pod 
względem ekologicznym, gospodarczym 
i społecznym; podkreśla, że dostosowane 
i odpowiednio finansowane strategie na 
wszystkich szczeblach będą musiały zostać 
opracowane na podstawie całościowych 
procesów oraz w ścisłej współpracy 
z lokalnymi i regionalnymi organami 
publicznymi, związkami zawodowymi, 
instytucjami edukacyjnymi, organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i sektorem 
prywatnym, aby zapewnić wszystkim 
obywatelom Europy równe szanse w tej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 121
Luke Ming Flanagan

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że europejska transformacja 11. uważa, że europejska transformacja 
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klimatyczna musi być zrównoważona pod 
względem ekologicznym, gospodarczym 
i społecznym; podkreśla, że dostosowane 
i odpowiednio finansowane strategie będą 
musiały zostać opracowane w ścisłej 
współpracy z lokalnymi i regionalnymi 
organami publicznymi, związkami 
zawodowymi, instytucjami edukacyjnymi, 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i sektorem prywatnym, aby 
zapewnić wszystkim obywatelom Europy 
równe szanse w tej transformacji;

klimatyczna musi być zrównoważona pod 
względem ekologicznym, społecznym 
i gospodarczym, ze szczególnym naciskiem 
na pierwsze dwa elementy; podkreśla, że 
dostosowane i odpowiednio finansowane 
strategie będą musiały zostać opracowane 
w ścisłej współpracy z lokalnymi 
i regionalnymi organami publicznymi, 
związkami zawodowymi, instytucjami 
edukacyjnymi, organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i sektorem 
prywatnym, aby zapewnić wszystkim 
obywatelom Europy równe szanse w tej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 122
Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że europejska transformacja 
klimatyczna musi być zrównoważona pod 
względem ekologicznym, gospodarczym 
i społecznym; podkreśla, że dostosowane 
i odpowiednio finansowane strategie będą 
musiały zostać opracowane w ścisłej 
współpracy z lokalnymi i regionalnymi 
organami publicznymi, związkami 
zawodowymi, instytucjami edukacyjnymi, 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i sektorem prywatnym, aby 
zapewnić wszystkim obywatelom Europy 
równe szanse w tej transformacji;

11. nalega, aby europejska 
transformacja klimatyczna była
zrównoważona pod względem 
ekologicznym, gospodarczym 
i społecznym; podkreśla, że dostosowane 
i odpowiednio finansowane strategie będą 
musiały zostać opracowane w ścisłej 
współpracy z lokalnymi i regionalnymi 
organami publicznymi, związkami 
zawodowymi, instytucjami edukacyjnymi, 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i sektorem prywatnym, aby 
zapewnić wszystkim obywatelom Europy 
równe szanse w tej transformacji;

Or. en

Poprawka 123
Lynn Boylan
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że transformacja 
energetyczna może w nieproporcjonalny 
sposób wpływać na ludzi o niskich 
dochodach i pogłębiać ubóstwo 
energetyczne, które dotyka już miliony 
ludzi w całej Europie; uznaje, że polityka 
energetyczna powinna uwzględniać 
wymiar społeczny oraz zapewniać, by nikt 
nie został pominięty; podkreśla potrzebę 
zapewnienia dostępu do energii dla 
wszystkich; podkreśla potencjał działań 
w zakresie efektywności energetycznej 
w kontekście zmniejszenia rachunków za 
energię, poprawy jakości gospodarstw 
domowych i zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla, jak również konieczność 
zaoferowania wszystkim możliwości 
przejęcia odpowiedzialności za energię na 
szczeblu lokalnym;

Or. en

Poprawka 124
Miriam Dalli, Jytte Guteland, Kathleen Van Brempt, Seb Dance, Jo Leinen, Tiemo 
Wölken, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Biljana Borzan, Monika 
Beňová, Tibor Szanyi, Nessa Childers, Elena Gentile, Paul Brannen, Nicola Caputo

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wyraża przekonanie, że młodzi 
ludzie mają coraz większą świadomość 
społeczną i środowiskową, dzięki której są 
w stanie przekształcać nasze 
społeczeństwa w kierunku przyszłości 
odpornej na zmianę klimatu, oraz że 
edukacja młodzieży stanowi jedno 
z najskuteczniejszych narzędzi walki ze 
zmianą klimatu; podkreśla potrzebę 
aktywnego angażowania młodszych 
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pokoleń w budowanie międzynarodowych, 
międzykulturowych 
i międzypokoleniowych stosunków, na 
których opiera się zmiana kulturowa, jaka 
wesprze wysiłki podejmowane globalnie 
na rzecz bardziej zrównoważonej 
przyszłości;

Or. en

Poprawka 125
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że akceptacja polityczna 
przez obywateli ma kluczowe znaczenie 
i wymaga, aby społeczeństwo towarzyszyło 
w transformacjach danych sektorów, by 
zagwarantować sprawiedliwą 
transformację energetyki; podkreśla 
potrzebę zaplanowania takiego podejścia 
oraz wsparcia regionów, gdzie gospodarka 
jest uzależniona od działalności 
powiązanej z sektorami lub 
technologiami, w odniesieniu do których 
prognozuje się schyłek lub które będą 
musiały przejść transformację 
w przyszłości;

Or. en

Poprawka 126
Simona Bonafè, Giovanni La Via

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia działań przyszłościowych 
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mających zapewnić sprawiedliwą 
transformację energetyki dla obywateli 
UE przez łagodzenie skutków społecznych 
dla dzisiejszych działań i społeczności, 
budowanie kompetencji i umiejętności 
przyszłej siły roboczej oraz zapewnienie 
zmiany przeznaczenia obiektów 
przemysłowych i terenów zdegradowanych 
również z myślą o gospodarce o obiegu 
zamkniętym;

Or. en

Poprawka 127
Paul Brannen

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. przypomina, że aby zapobiec 
sytuacji, w której niekorzystne skutki 
dystrybucyjne strategii w dziedzinie 
klimatu i dekarbonizacji będą miały 
oddźwięk polityczny, strategie te powinny 
w najlepszym razie obejmować elementy 
progresywne, które przynoszą korzyści 
gospodarstwom domowym o niższych 
dochodach1a;

__________________

1a Georg Zachmann, Gustav Fredriksson 
i Grégory Claeys, 2018: „The 
Distributional effects of climate policies” 
[Skutki dystrybucyjne polityki w dziedzinie 
klimatu].

Or. en

Poprawka 128
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Simona Bonafè, Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos Grammatikakis, 
Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uważa, że aspekty społeczne należy
w pełni uwzględnić w całej polityce 
klimatycznej UE i w ramach 
finansowania działań w dziedzinie 
klimatu;

Or. en

Poprawka 129
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Simona Bonafè, Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos Grammatikakis, 
Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. przypomina, że ok. 50–125 mln 
obywateli Europy jest obecnie dotkniętych 
ubóstwem energetycznym1a; ponownie 
wyraża głębokie przekonanie, że Europa 
musi podjąć szybkie i zdecydowane 
działania na rzecz wyeliminowania 
ubóstwa energetycznego w europejskich 
gospodarstwach domowych;

__________________

1a

http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/563472/IPOL_STU(201
5)563472_EN.pdf

Or. en

Poprawka 130
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Jeppe Kofod, Simona Bonafè, Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos 
Grammatikakis, Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. podkreśla, że zaangażowanie 
i udział obywateli Europy mają kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia przez Europę 
zerowych emisji netto gazów 
cieplarnianych najpóźniej do 2050 r.; 
zachęca wszystkie szczeble rządów 
krajowych, regionalnych i lokalnych do 
wdrożenia konkretnych środków 
pobudzających i ułatwiających udział 
obywateli w przejściu na społeczeństwo 
bezemisyjne;

Or. en

Poprawka 131
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Christophe 
Hansen, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. nalega, by we wnioskach 
dotyczących WRF przewidziano specjalny 
fundusz celowy na rzecz sprawiedliwej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 132
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Konkurencyjność i innowacyjność 
przemysłu
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Or. en

Poprawka 133
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zwraca uwagę, że wiele rynków 
wschodzących przymierza się do 
odegrania istotnej roli w zaspokajaniu 
potrzeb rynku światowego podczas 
przechodzenia na gospodarkę o zerowym 
poziomie emisji netto, np. w odniesieniu 
do bezemisyjnego transportu i energii ze 
źródeł odnawialnych; podkreśla, że UE 
musi pozostać czołową gospodarką 
w obszarze ekologicznych innowacji 
i inwestycji w zielone technologie;

Or. en

Poprawka 134
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. zauważa, że w sprawozdaniu 
z 2018 r. w sprawie cen i kosztów energii 
w Europie Komisja Europejska podkreśla 
utrzymujące się wysokie narażenie UE na 
zmienne i rosnące ceny paliw kopalnych 
oraz że oczekuje się, iż koszty produkcji 
energii elektrycznej w przyszłości będą 
rosły w przypadku energii wytwarzanej 
z paliw kopalnych i malały w przypadku 
energii ze źródeł odnawialnych; 
podkreśla, że koszty importu energii do 
UE wzrosły w 2017 r. o 26 % i wyniosły 
266 mld EUR, głównie ze względu na 
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wzrost cen ropy; w sprawozdaniu 
oszacowano, że wzrost cen ropy wpływa 
niekorzystnie na wzrost gospodarczy w UE 
(-0,4 % PKB w 2017 r.) i na inflację 
(+0,6);

Or. en

Poprawka 135
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Jeppe Kofod, Christel Schaldemose, Giorgos Grammatikakis, Tiemo Wölken, 
Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że ucieczce emisji 
dwutlenku węgla można i trzeba 
zapobiegać za pomocą inteligentnych 
przepisów;

skreśla się

Or. en

Poprawka 136
Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że ucieczce emisji 
dwutlenku węgla można i trzeba 
zapobiegać za pomocą inteligentnych 
przepisów;

12. kładzie nacisk na znaczenie 
energochłonnych gałęzi przemysłu dla 
osiągnięcia naszego celu, jakim są 
długoterminowe redukcje emisji gazów 
cieplarnianych w UE; aby utrzymać 
produkcję przemysłową w UE i zapobiec
ucieczce emisji dwutlenku węgla, 
niezbędnym inwestycjom w nowe 
technologie i metody produkcji muszą 
towarzyszyć całościowe ramy polityczne, 
które będą chronić konkurencyjność 
przemysłu europejskiego, w tym środki, 
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które zrównoważą dodatkowe koszty 
w porównaniu z produkcją w państwach 
trzecich o niższych standardach 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 137
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że ucieczce emisji 
dwutlenku węgla można i trzeba 
zapobiegać za pomocą inteligentnych 
przepisów;

12. podkreśla, że należy 
zagwarantować unijne przywództwo 
w przemyśle niskoemisyjnym, że UE musi 
stać się mniej zależna od paliw kopalnych, 
a tym samym mniej narażona na zmienne 
i rosnące ceny paliw kopalnych, i że 
każdemu znaczącemu ryzyku ucieczki
emisji dwutlenku węgla można zapobiec za 
pomocą inteligentnych i ukierunkowanych
przepisów;

Or. en

Poprawka 138
Ulrike Müller, Gesine Meissner

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że ucieczce emisji 
dwutlenku węgla można i trzeba 
zapobiegać za pomocą inteligentnych 
przepisów;

12. podkreśla, że Unia Europejska 
musi dążyć do zapobiegania ucieczce 
emisji dwutlenku węgla za pomocą 
inteligentnych przepisów; podkreśla 
jednak, że działania te muszą być zgodne 
z zasadami WTO oraz z celem Unii, jakim 
jest sprzyjanie uczciwemu, otwartemu 
i opartemu na zasadach handlowi 
międzynarodowemu;
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Or. en

Poprawka 139
Peter Liese

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że ucieczce emisji 
dwutlenku węgla można i trzeba 
zapobiegać za pomocą inteligentnych 
przepisów;

12. podkreśla, że ucieczce emisji 
dwutlenku węgla można i trzeba 
zapobiegać za pomocą inteligentnych 
przepisów; apeluje do Komisji 
o przedstawienie nowej i zintegrowanej 
unijnej strategii klimatycznej dla 
energochłonnych gałęzi przemysłu w celu 
wsparcia konkurencyjnej transformacji 
przemysłu ciężkiego w kierunku zerowych 
emisji netto;

Or. en

Poprawka 140
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że ucieczce emisji 
dwutlenku węgla można i trzeba 
zapobiegać za pomocą inteligentnych 
przepisów;

12. podkreśla, że ucieczce emisji 
dwutlenku węgla można i trzeba 
zapobiegać za pomocą inteligentnych 
przepisów; wzywa Komisję do zbadania 
możliwości wprowadzenia mechanizmu 
dostosowywania transgranicznego 
podatku od emisji dwutlenku węgla 
zarówno w odniesieniu do działalności 
przywozowej, jak i wywozowej, który to 
mechanizm zastąpi bezpłatny przydział 
uprawnień; 

Or. en
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Poprawka 141
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca się do Komisji 
o przeanalizowanie skuteczności 
i legalności dodatkowych środków 
ochrony gałęzi przemysłu zagrożonych 
ucieczką emisji dwutlenku węgla, 
w szczególności w odniesieniu do 
przywozu produktów pochodzących 
z państw, które nie wywiązują się ze 
zobowiązań wynikających z porozumienia 
paryskiego;

Or. en

Poprawka 142
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca uwagę, że należy wdrożyć 
określone środki w celu 
zrekompensowania i wyrównania różnic 
pod względem wysiłków inwestycyjnych 
wynikających z wdrażania unijnej 
strategii zerowych emisji, zwłaszcza 
w regionach, które są wysoce zależne od 
węgla w kontekście tworzenia miejsc 
pracy i wzrostu; podkreśla potrzebę 
odzwierciedlenia różnych warunków 
wyjściowych jako kluczowych elementów 
wieloletnich finansowych na lata 2021–
2027 oraz uwzględnienia niezbędnych 
inwestycji infrastrukturalnych 
i społecznych w regionach, które 
przechodzą transformację, w różnych 
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instrumentach finansowych, 
w szczególności w InvestEU;

Or. en

Poprawka 143
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. nalega, aby UE zajęła 
zdecydowane stanowisko wobec swojej 
polityki przemysłowej za pomocą środków, 
które umożliwią przemysłowi UE 
konkurowanie na świecie na równych 
warunkach; zwraca uwagę, że 
przeciwdziałanie ucieczce emisji 
dwutlenku węgla wymaga, aby produkty 
sprzedawane na rynku UE podlegały 
podobnym ograniczeniom w formie 
kosztów w tytułu emisji dwutlenku węgla, 
niezależnie od tego, czy zostały 
wyprodukowane w UE, czy przywiezione 
z państw trzecich; uważa, że należy 
niezwłocznie kontynuować prace nad 
granicznymi środkami dostosowawczymi 
zgodnymi z zasadami WTO;

Or. en

Poprawka 144
Peter Liese, Françoise Grossetête, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Christophe 
Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że UE musi przystąpić do 
opracowania strategii przemysłowej 
z pakietem środków, który umożliwi 
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przemysłowi UE pełną rekompensatę 
kosztów dekarbonizacji; ponadto uważa, 
że produkty, które są produkowane w UE, 
importowane do UE i sprzedawane na 
rynku UE, muszą być objęte podobnym 
ograniczeniem w formie kosztów z tytułu 
emisji dwutlenku węgla oraz że należy jak 
najszybciej opracować środki zgodne 
z zasadami WTO;

Or. en

Poprawka 145
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca uwagę, że przemysł 
energochłonny może z powodzeniem 
przejść na gospodarkę o zerowych 
emisjach netto przy jednoczesnym 
zachowaniu produkcji podstawowych 
materiałów, która ma kluczowe znaczenie 
dla wszystkich, a zwłaszcza ekologicznych, 
łańcuchów wartości; apeluje do Komisji 
o przedstawienie nowej i zintegrowanej 
unijnej strategii klimatycznej dla 
energochłonnych gałęzi przemysłu w celu 
wsparcia konkurencyjnej transformacji 
przemysłu ciężkiego w kierunku zerowych 
emisji netto;

Or. en

Poprawka 146
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

12a. apeluje do Komisji 
o przedstawienie nowej i zintegrowanej 
unijnej strategii klimatycznej dla 
energochłonnych gałęzi przemysłu w celu 
wsparcia konkurencyjnej transformacji 
przemysłu ciężkiego w kierunku zerowych 
emisji netto;

Or. en

Poprawka 147
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla znaczenie innowacji 
i zachęca do wprowadzania innowacji 
w szerokiej gamie technologii w celu 
dekarbonizacji gospodarki, na przykład 
osiągnięcia bezemisyjnego transportu, 
gospodarki o obiegu zamkniętym 
i biogospodarki;

Or. en

Poprawka 148
Peter Liese, Francesc Gambús, Karl-Heinz Florenz, Giovanni La Via, Christophe 
Hansen, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. przypomina, że 71 % energii 
ogółem zużywa się tylko do celów 
ogrzewania pomieszczeń; zgadza się 
z Komisją, że energooszczędne domy będą 
normą w UE neutralnej dla klimatu, co 
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przełoży się na lepsze zdrowie i większy 
komfort wszystkich Europejczyków;

Or. en

Poprawka 149
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Cele na rok 2030 Cele pośrednie

Or. en

Poprawka 150
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że konieczny jest silny
i stabilny cel średnioterminowy, co 
pozwoli ustabilizować w wystarczającym 
stopniu inwestycje na rynku oraz w pełni 
wykorzystać potencjał innowacji 
technologicznych i zwiększyć możliwości 
europejskich przedsiębiorstw, tak aby stały 
się światowymi liderami w produkcji 
niskoemisyjnej;

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wsparcia na rzecz silnego 
i stabilnego celu średnioterminowego do 
2030 r. oraz do sformułowania 
dodatkowych celów pośrednich na lata 
2030–2050, ponieważ jest to konieczne, 
aby ustabilizować w wystarczającym 
stopniu inwestycje na rynku oraz w pełni 
wykorzystać potencjał innowacji 
technologicznych i zwiększyć możliwości 
europejskich przedsiębiorstw, tak aby stały 
się światowymi liderami w produkcji 
niskoemisyjnej;

Or. en

Poprawka 151
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że konieczny jest silny 
i stabilny cel średnioterminowy, co 
pozwoli ustabilizować w wystarczającym 
stopniu inwestycje na rynku oraz w pełni 
wykorzystać potencjał innowacji 
technologicznych i zwiększyć możliwości 
europejskich przedsiębiorstw, tak aby stały 
się światowymi liderami w produkcji 
niskoemisyjnej;

13. uznaje, że dekada 2020–2030 jest 
najważniejszą dekadą, jeśli UE ma 
osiągnąć zerowe emisje netto do 2050 r.;
uważa, że konieczny jest silny i stabilny 
cel średnioterminowy, co pozwoli 
ustabilizować w wystarczającym stopniu 
inwestycje na rynku oraz w pełni 
wykorzystać potencjał innowacji 
technologicznych i zwiększyć możliwości 
europejskich przedsiębiorstw, tak aby stały 
się światowymi liderami w produkcji 
niskoemisyjnej;

Or. en

Poprawka 152
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że konieczny jest silny 
i stabilny cel średnioterminowy, co 
pozwoli ustabilizować w wystarczającym 
stopniu inwestycje na rynku oraz w pełni 
wykorzystać potencjał innowacji 
technologicznych i zwiększyć możliwości 
europejskich przedsiębiorstw, tak aby stały 
się światowymi liderami w produkcji 
niskoemisyjnej;

13. uważa, że konieczny jest ambitny
cel średnioterminowy, co pozwoli 
ustabilizować w wystarczającym stopniu 
inwestycje na rynku oraz w pełni 
wykorzystać potencjał innowacji 
technologicznych i zwiększyć możliwości 
europejskich przedsiębiorstw, tak aby stały 
się światowymi liderami w produkcji 
niskoemisyjnej;

Or. en

Poprawka 153
Bas Eickhout
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że konieczny jest silny 
i stabilny cel średnioterminowy, co 
pozwoli ustabilizować w wystarczającym 
stopniu inwestycje na rynku oraz w pełni 
wykorzystać potencjał innowacji 
technologicznych i zwiększyć możliwości 
europejskich przedsiębiorstw, tak aby stały 
się światowymi liderami w produkcji 
niskoemisyjnej;

13. uważa, że konieczny jest ambitny
cel średnioterminowy, co pozwoli 
ustabilizować w wystarczającym stopniu 
inwestycje na rynku oraz w pełni 
wykorzystać potencjał innowacji 
technologicznych i zwiększyć możliwości 
europejskich przedsiębiorstw, tak aby stały 
się światowymi liderami w produkcji 
niskoemisyjnej;

Or. en

Poprawka 154
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że konieczny jest silny 
i stabilny cel średnioterminowy, co 
pozwoli ustabilizować w wystarczającym 
stopniu inwestycje na rynku oraz w pełni 
wykorzystać potencjał innowacji 
technologicznych i zwiększyć możliwości 
europejskich przedsiębiorstw, tak aby stały 
się światowymi liderami w produkcji 
niskoemisyjnej;

13. uważa, że konieczny jest silny 
i stabilny cel, co pozwoli ustabilizować 
w wystarczającym stopniu inwestycje na 
rynku oraz w pełni wykorzystać potencjał 
innowacji technologicznych i zwiększyć 
możliwości europejskich przedsiębiorstw, 
tak aby stały się światowymi liderami 
w produkcji niskoemisyjnej;

Or. en

Poprawka 155
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
w 2050 r. w sposób najbardziej efektywny 
pod względem kosztów wymaga 
podniesienia poziomu ambicji z 2030 r. 
i dostosowania go do scenariusza 
zerowych emisji netto w 2050 r.; uważa, że 
niezwykle ważne jest, aby Unia wysłała 
jasny komunikat, najpóźniej podczas 
szczytu klimatycznego ONZ w Nowym 
Jorku we wrześniu 2019 r., że jest gotowa 
dokonać przeglądu swojego zobowiązania 
podjętego w ramach porozumienia 
paryskiego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 156
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Pavel Poc, Jeppe 
Kofod, Christel Schaldemose, Giorgos Grammatikakis, Tiemo Wölken, Kathleen Van 
Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto w 
2050 r. w sposób najbardziej efektywny 
pod względem kosztów wymaga 
podniesienia poziomu ambicji z 2030 r. 
i dostosowania go do scenariusza 
zerowych emisji netto w 2050 r.; uważa, że 
niezwykle ważne jest, aby Unia wysłała 
jasny komunikat, najpóźniej podczas 
szczytu klimatycznego ONZ w Nowym 
Jorku we wrześniu 2019 r., że jest gotowa 
dokonać przeglądu swojego zobowiązania 
podjętego w ramach porozumienia 
paryskiego;

14. podkreśla, że osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
najpóźniej w 2050 r. w sposób najbardziej 
efektywny pod względem kosztów 
wymaga podniesienia poziomu ambicji 
z 2030 r. do co najmniej 55 %, aby lepiej 
dostosować go do scenariusza zerowych 
emisji netto w 2050 r.; uważa, że 
niezwykle ważne jest, aby Unia wysłała 
jasny komunikat, najpóźniej podczas 
szczytu klimatycznego ONZ w Nowym 
Jorku we wrześniu 2019 r., że jest gotowa 
dokonać przeglądu swojego zobowiązania 
podjętego w ramach porozumienia 
paryskiego;

Or. en
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Poprawka 157
Guillaume Balas

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto
w 2050 r. w sposób najbardziej efektywny 
pod względem kosztów wymaga 
podniesienia poziomu ambicji z 2030 r. 
i dostosowania go do scenariusza zerowych 
emisji netto w 2050 r.; uważa, że 
niezwykle ważne jest, aby Unia wysłała 
jasny komunikat, najpóźniej podczas 
szczytu klimatycznego ONZ w Nowym 
Jorku we wrześniu 2019 r., że jest gotowa 
dokonać przeglądu swojego zobowiązania 
podjętego w ramach porozumienia 
paryskiego;

14. podkreśla, że osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych w 2050 r. 
w sposób najbardziej efektywny1a wymaga 
podniesienia poziomu ambicji z 2030 r. 
i dostosowania go do scenariusza zerowych 
emisji w 2050 r.; uważa, że niezwykle 
ważne jest, aby Unia wysłała jasny 
komunikat, najpóźniej podczas szczytu 
klimatycznego ONZ w Nowym Jorku we 
wrześniu 2019 r., że jest gotowa dokonać 
przeglądu swojego zobowiązania podjętego 
w ramach porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 158
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
w 2050 r. w sposób najbardziej efektywny 
pod względem kosztów wymaga 
podniesienia poziomu ambicji z 2030 r. 
i dostosowania go do scenariusza 
zerowych emisji netto w 2050 r.; uważa, że 
niezwykle ważne jest, aby Unia wysłała 
jasny komunikat, najpóźniej podczas 
szczytu klimatycznego ONZ w Nowym 
Jorku we wrześniu 2019 r., że jest gotowa 
dokonać przeglądu swojego zobowiązania 

14. podkreśla, że osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
w 2050 r. w sposób najbardziej efektywny 
pod względem kosztów wymaga 
znacznego podniesienia poziomu ambicji 
z 2030 r.; uważa, że niezwykle ważne jest, 
aby Unia wysłała jasny komunikat, 
najpóźniej podczas szczytu klimatycznego 
ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 
2019 r., że jest gotowa dokonać przeglądu 
swojego zobowiązania podjętego w ramach 
porozumienia paryskiego;
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podjętego w ramach porozumienia 
paryskiego;

Or. en

Poprawka 159
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Christophe 
Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
w 2050 r. w sposób najbardziej efektywny 
pod względem kosztów wymaga 
podniesienia poziomu ambicji z 2030 r. 
i dostosowania go do scenariusza zerowych 
emisji netto w 2050 r.; uważa, że 
niezwykle ważne jest, aby Unia wysłała 
jasny komunikat, najpóźniej podczas 
szczytu klimatycznego ONZ w Nowym 
Jorku we wrześniu 2019 r., że jest gotowa 
dokonać przeglądu swojego zobowiązania 
podjętego w ramach porozumienia 
paryskiego;

14. podkreśla, że osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
w 2050 r. w sposób najbardziej efektywny 
pod względem kosztów wymaga uznania, 
że priorytetem jest stabilne, przewidywalne 
i ambitne wdrożenie przyjętych celów 
pakietu „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków” na rok 2030, oraz może 
wymagać podniesienia poziomu ambicji 
z 2030 r. i dostosowania go do scenariusza 
zerowych emisji netto w 2050 r.; uważa, że 
niezwykle ważne jest, aby Unia wysłała 
jasny komunikat, najpóźniej podczas 
szczytu klimatycznego ONZ w Nowym 
Jorku we wrześniu 2019 r., że jest gotowa 
dokonać przeglądu swojego zobowiązania 
podjętego w ramach porozumienia 
paryskiego;

Or. en

Poprawka 160
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 

14. podkreśla, że osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
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w 2050 r. w sposób najbardziej efektywny 
pod względem kosztów wymaga 
podniesienia poziomu ambicji z 2030 r. 
i dostosowania go do scenariusza zerowych 
emisji netto w 2050 r.; uważa, że 
niezwykle ważne jest, aby Unia wysłała 
jasny komunikat, najpóźniej podczas 
szczytu klimatycznego ONZ w Nowym 
Jorku we wrześniu 2019 r., że jest gotowa 
dokonać przeglądu swojego zobowiązania 
podjętego w ramach porozumienia 
paryskiego;

w 2050 r. w sposób najbardziej efektywny 
pod względem kosztów i bez ryzyka 
powstania aktywów osieroconych wymaga 
podniesienia poziomu ambicji z 2030 r. 
i dostosowania go do scenariusza zerowych 
emisji netto w 2050 r.; uważa, że 
niezwykle ważne jest, aby Unia wysłała 
jasny komunikat, najpóźniej podczas 
szczytu klimatycznego ONZ w Nowym 
Jorku we wrześniu 2019 r., że jest gotowa 
dokonać przeglądu swojego zobowiązania 
podjętego w ramach porozumienia 
paryskiego oraz wzmocnić swoje ambicje 
na okresy do roku 2020 i do roku 2030 
zarówno na szczeblu unijnym, jak 
i krajowym;

Or. en

Poprawka 161
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
w 2050 r. w sposób najbardziej efektywny 
pod względem kosztów wymaga 
podniesienia poziomu ambicji z 2030 r. 
i dostosowania go do scenariusza zerowych 
emisji netto w 2050 r.; uważa, że 
niezwykle ważne jest, aby Unia wysłała
jasny komunikat, najpóźniej podczas 
szczytu klimatycznego ONZ w Nowym 
Jorku we wrześniu 2019 r., że jest gotowa 
dokonać przeglądu swojego zobowiązania 
podjętego w ramach porozumienia 
paryskiego;

14. podkreśla, że osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
w 2050 r. w sposób najbardziej efektywny 
pod względem kosztów wymaga 
podniesienia poziomu ambicji z 2030 r. 
i dostosowania go do scenariusza zerowych 
emisji netto w 2050 r.; uważa, że 
niezwykle ważne jest, aby Unia wysłała 
jasny komunikat, najpóźniej podczas 
szczytu klimatycznego ONZ w Nowym 
Jorku we wrześniu 2019 r., że jest gotowa 
dokonać przeglądu swojego zobowiązania 
podjętego w ramach porozumienia 
paryskiego oraz wzmocnić swoje ambicje 
na okresy do roku 2020 i do roku 2030 
zarówno na szczeblu unijnym, jak 
i krajowym;

Or. en
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Poprawka 162
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
w 2050 r. w sposób najbardziej efektywny 
pod względem kosztów wymaga 
podniesienia poziomu ambicji z 2030 r. 
i dostosowania go do scenariusza 
zerowych emisji netto w 2050 r.; uważa, że 
niezwykle ważne jest, aby Unia wysłała 
jasny komunikat, najpóźniej podczas 
szczytu klimatycznego ONZ w Nowym 
Jorku we wrześniu 2019 r., że jest gotowa 
dokonać przeglądu swojego zobowiązania 
podjętego w ramach porozumienia 
paryskiego;

14. podkreśla, że osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
w sposób najbardziej efektywny pod 
względem kosztów nie może ograniczać 
bezpieczeństwa dostaw energii ani 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego; uważa, że niezwykle ważne 
jest, aby Unia wysłała jasny komunikat, 
najpóźniej podczas szczytu klimatycznego 
ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 
2019 r., że jest gotowa dokonać przeglądu 
swojego zobowiązania podjętego w ramach 
porozumienia paryskiego jako element 
wysiłków podejmowanych globalnie;

Or. en

Poprawka 163
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. popiera aktualizację ustalonego na 
poziomie krajowym wkładu Unii (NDC); 
w związku z tym wzywa przywódców UE 
do rozważenia podniesienia poziomu 
ambicji NDC Unii na specjalnym szczycie 
UE w Sybinie w maju 2019 r., 
w perspektywie szczytu klimatycznego 
ONZ, który odbędzie się we wrześniu 
2019 r.;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 164
Peter Liese, Françoise Grossetête, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Giovanni La 
Via, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. popiera aktualizację ustalonego na 
poziomie krajowym wkładu Unii (NDC);
w związku z tym wzywa przywódców UE
do rozważenia podniesienia poziomu 
ambicji NDC Unii na specjalnym szczycie 
UE w Sybinie w maju 2019 r., 
w perspektywie szczytu klimatycznego 
ONZ, który odbędzie się we wrześniu 
2019 r.;

15. wzywa Komisję do 
przeanalizowania, czy zwiększony cel na 
rok 2030 jest zgodny z efektywną pod 
względem kosztów metodą osiągnięcia 
zerowych emisji netto w 2050 r., czy jest 
wykonalny z ekonomicznego punktu 
widzenia i czy można go osiągnąć przez 
wdrożenie obowiązującego 
prawodawstwa, bez tworzenia nowych 
przepisów, a następnie, w razie potrzeby, 
do przedstawienia odpowiedniego 
wniosku;

Or. en

Poprawka 165
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. popiera aktualizację ustalonego na 
poziomie krajowym wkładu Unii (NDC); 
w związku z tym wzywa przywódców UE 
do rozważenia podniesienia poziomu 
ambicji NDC Unii na specjalnym szczycie 
UE w Sybinie w maju 2019 r., 
w perspektywie szczytu klimatycznego 
ONZ, który odbędzie się we wrześniu 
2019 r.;

15. popiera aktualizację ustalonego na 
poziomie krajowym wkładu Unii (NDC) 
na podstawie celu polegającego na 
osiągnięciu 55 % redukcji krajowych 
emisji gazów cieplarnianych w całej 
gospodarce do 2030 r. w porównaniu z 
poziomami z 1990 r.; w związku z tym 
wzywa przywódców UE do podniesienia 
poziomu ambicji NDC Unii na specjalnym 
szczycie UE w Sybinie w maju 2019 r., 
w perspektywie szczytu klimatycznego 
ONZ, który odbędzie się we wrześniu 
2019 r.; uznaje, że wkład ustalany na 
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poziomie regionalnym (RDC) i wkład 
ustalany na poziomie lokalnym (LDC) 
mogą być ważnymi narzędziami służącymi 
zmniejszeniu rozbieżności w zakresie 
redukcji emisji;

Or. en

Poprawka 166
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. popiera aktualizację ustalonego na 
poziomie krajowym wkładu Unii (NDC); 
w związku z tym wzywa przywódców UE 
do rozważenia podniesienia poziomu 
ambicji NDC Unii na specjalnym szczycie 
UE w Sybinie w maju 2019 r., 
w perspektywie szczytu klimatycznego 
ONZ, który odbędzie się we wrześniu 
2019 r.;

15. popiera aktualizację ustalonego na 
poziomie krajowym wkładu Unii (NDC) 
na podstawie celu polegającego na 
osiągnięciu 55 % redukcji krajowych 
emisji gazów cieplarnianych w całej 
gospodarce do 2030 r. w porównaniu z 
poziomami z 1990 r.; w związku z tym 
wzywa przywódców UE do wsparcia
podniesienia poziomu ambicji NDC Unii 
na specjalnym szczycie UE w Sybinie 
w maju 2019 r., w perspektywie szczytu 
klimatycznego ONZ, który odbędzie się we 
wrześniu 2019 r.;

Or. en

Poprawka 167
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. popiera aktualizację ustalonego na 
poziomie krajowym wkładu Unii (NDC); 
w związku z tym wzywa przywódców UE
do rozważenia podniesienia poziomu 
ambicji NDC Unii na specjalnym szczycie 

15. popiera zwiększenie ustalonego na 
poziomie krajowym wkładu Unii (NDC) 
na potrzeby celu, jakim jest osiągnięcie co 
najmniej 55 % redukcji emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r. w porównaniu z 
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UE w Sybinie w maju 2019 r., 
w perspektywie szczytu klimatycznego
ONZ, który odbędzie się we wrześniu 
2019 r.;

poziomami z 1990 r.; w związku z tym 
wzywa Radę do uzgodnienia wspólnego 
stanowiska, które umożliwi Unii 
odpowiednie podniesienie na szczycie 
klimatycznym ONZ, który odbędzie się we 
wrześniu 2019 r., poziomu ambicji co do 
jej wkładu ustalonego na poziomie 
krajowym;

Or. en

Poprawka 168
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. popiera aktualizację ustalonego na 
poziomie krajowym wkładu Unii (NDC); 
w związku z tym wzywa przywódców UE 
do rozważenia podniesienia poziomu 
ambicji NDC Unii na specjalnym szczycie 
UE w Sybinie w maju 2019 r., 
w perspektywie szczytu klimatycznego 
ONZ, który odbędzie się we wrześniu 
2019 r.;

15. popiera aktualizację ustalonego na 
poziomie krajowym wkładu Unii (NDC); 
w związku z tym wzywa przywódców UE 
do podniesienia poziomu ambicji NDC 
Unii na specjalnym szczycie UE w Sybinie 
w maju 2019 r., w perspektywie szczytu 
klimatycznego ONZ, który odbędzie się we 
wrześniu 2019 r.;

Or. en

Poprawka 169
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. popiera aktualizację ustalonego na 
poziomie krajowym wkładu Unii (NDC); 
w związku z tym wzywa przywódców UE 
do rozważenia podniesienia poziomu 
ambicji NDC Unii na specjalnym szczycie 
UE w Sybinie w maju 2019 r., 

15. popiera aktualizację ustalonego na 
poziomie krajowym wkładu Unii (NDC); 
w związku z tym wzywa przywódców UE 
do rozważenia weryfikacji poziomu 
ambicji NDC Unii w 2025 r., 
z uwzględnieniem pierwszego oficjalnego 
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w perspektywie szczytu klimatycznego 
ONZ, który odbędzie się we wrześniu 
2019 r.;

globalnego przeglądu w 2023 r.;

Or. en

Poprawka 170
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. popiera aktualizację ustalonego na 
poziomie krajowym wkładu Unii (NDC); 
w związku z tym wzywa przywódców UE 
do rozważenia podniesienia poziomu 
ambicji NDC Unii na specjalnym szczycie 
UE w Sybinie w maju 2019 r., 
w perspektywie szczytu klimatycznego 
ONZ, który odbędzie się we wrześniu 
2019 r.;

15. popiera aktualizację ustalonego na 
poziomie krajowym wkładu Unii (NDC); 
w związku z tym wzywa przywódców UE 
do rozważenia podniesienia poziomu 
ambicji NDC Unii na specjalnym szczycie 
UE w Sybinie w maju 2019 r. oraz do 
uwzględniania wkładów ustalonych na 
poziomie lokalnym (LDC) we wkładach 
Unii ustalonych na poziomie 
krajowym (NDC), w perspektywie szczytu 
klimatycznego ONZ, który odbędzie się we 
wrześniu 2019 r.;

Or. en

Poprawka 171
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zwraca uwagę na wpływ reformy 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
na ceny uprawnień do emisji w UE oraz 
na fakt, że zostało przywrócone zaufanie 
do tego systemu;

Or. en
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Poprawka 172
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa w związku z tym, że Komisja 
powinna wykorzystać swoje przeglądy 
pakietu klimatycznego na 2030 r., które 
zostaną przeprowadzone w okresie 2022–
2024, i inne odpowiednie przepisy, aby 
odpowiednio podnieść poziom ambicji; 
uważa, że niewystarczający poziom 
ambicji na 2030 r. ograniczyłby przyszłą 
liczbę wariantów, co mogłoby 
doprowadzić do ograniczenia dostępności 
niektórych wariantów opłacalnej 
dekarbonizacji; uważa, że przeglądy te 
stanowią ważny krok w kierunku 
realizacji zobowiązań UE w dziedzinie 
klimatu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 173
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa w związku z tym, że Komisja 
powinna wykorzystać swoje przeglądy 
pakietu klimatycznego na 2030 r., które 
zostaną przeprowadzone w okresie 2022–
2024, i inne odpowiednie przepisy, aby 
odpowiednio podnieść poziom ambicji; 
uważa, że niewystarczający poziom 
ambicji na 2030 r. ograniczyłby przyszłą 
liczbę wariantów, co mogłoby 
doprowadzić do ograniczenia dostępności 
niektórych wariantów opłacalnej 

skreśla się
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dekarbonizacji; uważa, że przeglądy te 
stanowią ważny krok w kierunku 
realizacji zobowiązań UE w dziedzinie 
klimatu;

Or. en

Poprawka 174
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa w związku z tym, że 
Komisja powinna wykorzystać swoje 
przeglądy pakietu klimatycznego na 
2030 r., które zostaną przeprowadzone 
w okresie 2022–2024, i inne odpowiednie 
przepisy, aby odpowiednio podnieść 
poziom ambicji; uważa, że 
niewystarczający poziom ambicji na 2030 
r. ograniczyłby przyszłą liczbę wariantów, 
co mogłoby doprowadzić do ograniczenia 
dostępności niektórych wariantów 
opłacalnej dekarbonizacji; uważa, że 
przeglądy te stanowią ważny krok 
w kierunku realizacji zobowiązań UE 
w dziedzinie klimatu;

16. popiera natychmiastową 
aktualizację ustalonych na poziomie 
krajowym wkładów UE, w ramach której 
do 2030 r. planuje się ograniczenie 
krajowych emisji gazów cieplarnianych 
o 65 % w skali całej gospodarki 
w porównaniu z poziomami z 1990 r.; 
uważa w związku z tym, że Komisja 
powinna wykorzystać swoje przeglądy 
pakietu klimatycznego na 2030 r., które 
zostaną przeprowadzone w okresie 2022–
2024, i inne odpowiednie przepisy, aby 
odpowiednio podnieść poziom ambicji; 
uważa, że niewystarczający poziom 
ambicji na 2030 r. ograniczyłby przyszłą 
liczbę wariantów, co mogłoby 
doprowadzić do ograniczenia dostępności 
niektórych wariantów opłacalnej 
dekarbonizacji; uważa, że przeglądy te 
stanowią ważny krok w kierunku realizacji 
zobowiązań UE w dziedzinie klimatu;

Or. en

Poprawka 175
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa w związku z tym, że 
Komisja powinna wykorzystać swoje 
przeglądy pakietu klimatycznego na 
2030 r., które zostaną przeprowadzone 
w okresie 2022–2024, i inne odpowiednie 
przepisy, aby odpowiednio podnieść 
poziom ambicji; uważa, że 
niewystarczający poziom ambicji na 2030 
r. ograniczyłby przyszłą liczbę wariantów, 
co mogłoby doprowadzić do ograniczenia 
dostępności niektórych wariantów 
opłacalnej dekarbonizacji; uważa, że 
przeglądy te stanowią ważny krok 
w kierunku realizacji zobowiązań UE 
w dziedzinie klimatu;

16. uważa w związku z tym, że 
Komisja powinna najpóźniej podczas 
przeglądów pakietu klimatycznego na 
2030 r. i innych odpowiednich przepisów, 
które zostaną przeprowadzone w okresie 
2022–2024, przedstawić wnioski 
ustawodawcze dotyczące podniesienia 
poziomu ambicji, aby współprawodawcy 
mogli dostosować poziom ambicji na 
2030 r. do celu, jakim jest gospodarka 
o zerowych emisjach netto; uważa, że 
niewystarczający poziom ambicji na 2030 
r. ograniczyłby przyszłą liczbę wariantów, 
co mogłoby doprowadzić do ograniczenia 
dostępności niektórych wariantów 
opłacalnej dekarbonizacji; uważa, że 
przeglądy te stanowią ważny krok 
w kierunku realizacji zobowiązań UE 
w dziedzinie klimatu;

Or. en

Poprawka 176
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa w związku z tym, że 
Komisja powinna wykorzystać swoje 
przeglądy pakietu klimatycznego na 
2030 r., które zostaną przeprowadzone 
w okresie 2022–2024, i inne odpowiednie 
przepisy, aby odpowiednio podnieść 
poziom ambicji; uważa, że 
niewystarczający poziom ambicji na 2030 
r. ograniczyłby przyszłą liczbę wariantów, 
co mogłoby doprowadzić do ograniczenia 
dostępności niektórych wariantów 
opłacalnej dekarbonizacji; uważa, że 
przeglądy te stanowią ważny krok 
w kierunku realizacji zobowiązań UE 

16. uważa w związku z tym, że 
Komisja powinna wykorzystać swoje 
przeglądy pakietu klimatycznego na 
2030 r., które zostaną przeprowadzone 
w okresie 2022–2024, i inne odpowiednie 
przepisy, aby podnieść poziom ambicji 
zgodnie ze nowym wkładem ustalonym na 
poziomie krajowym; uważa, że 
niewystarczający poziom ambicji na 2030 
r. ograniczyłby przyszłą liczbę wariantów, 
co mogłoby doprowadzić do ograniczenia 
dostępności niektórych wariantów 
opłacalnej dekarbonizacji; uważa, że 
przeglądy te stanowią ważny krok 
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w dziedzinie klimatu; w kierunku realizacji zobowiązań UE 
w dziedzinie klimatu;

Or. en

Poprawka 177
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa w związku z tym, że 
Komisja powinna wykorzystać swoje 
przeglądy pakietu klimatycznego na 
2030 r., które zostaną przeprowadzone 
w okresie 2022–2024, i inne odpowiednie 
przepisy, aby odpowiednio podnieść 
poziom ambicji; uważa, że 
niewystarczający poziom ambicji na 2030 
r. ograniczyłby przyszłą liczbę wariantów, 
co mogłoby doprowadzić do ograniczenia 
dostępności niektórych wariantów 
opłacalnej dekarbonizacji; uważa, że 
przeglądy te stanowią ważny krok 
w kierunku realizacji zobowiązań UE 
w dziedzinie klimatu;

16. uważa w związku z tym, że 
Komisja powinna wykorzystać swoje 
przeglądy pakietu klimatycznego na 
2030 r., które zostaną przeprowadzone 
w okresie 2022–2024, i inne odpowiednie 
przepisy, aby podnieść poziom ambicji 
zgodnie ze zaktualizowanym wkładem 
ustalonym na poziomie krajowym; uważa, 
że niewystarczający poziom ambicji na 
2030 r. ograniczyłby przyszłą liczbę 
wariantów, co mogłoby doprowadzić do 
ograniczenia dostępności niektórych 
wariantów opłacalnej dekarbonizacji; 
uważa, że przeglądy te stanowią ważny 
krok w kierunku realizacji zobowiązań UE 
w dziedzinie klimatu;

Or. en

Poprawka 178
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa w związku z tym, że Komisja 
powinna wykorzystać swoje przeglądy 
pakietu klimatycznego na 2030 r., które 
zostaną przeprowadzone w okresie 2022–
2024, i inne odpowiednie przepisy, aby 

16. uważa w związku z tym, że 
Komisja powinna wykorzystać swoje 
przeglądy pakietu klimatycznego na 
2030 r., które zostaną przeprowadzone 
w okresie 2022–2024, i inne odpowiednie 
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odpowiednio podnieść poziom ambicji; 
uważa, że niewystarczający poziom 
ambicji na 2030 r. ograniczyłby przyszłą 
liczbę wariantów, co mogłoby 
doprowadzić do ograniczenia dostępności 
niektórych wariantów opłacalnej 
dekarbonizacji; uważa, że przeglądy te 
stanowią ważny krok w kierunku realizacji 
zobowiązań UE w dziedzinie klimatu;

przepisy, aby odpowiednio podnieść 
poziom ambicji polityki wewnętrznej UE; 
uważa, że niewystarczający poziom 
ambicji na 2030 r. ograniczyłby przyszłą 
liczbę wariantów, co mogłoby 
doprowadzić do ograniczenia dostępności 
niektórych wariantów opłacalnej 
dekarbonizacji; uważa, że przeglądy te 
stanowią ważny krok w kierunku realizacji 
zobowiązań UE w dziedzinie klimatu;

Or. en

Poprawka 179
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że aby jeszcze bardziej 
wzmocnić stabilność rynków, UE powinna 
również ustanowić do 2040 r. kolejny 
cząstkowy cel redukcji emisji, który 
mógłby zapewnić dodatkową stabilność 
i przybliżyć osiągnięcie długoterminowego 
celu na rok 2050;

skreśla się

Or. en

Poprawka 180
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że aby jeszcze bardziej 
wzmocnić stabilność rynków, UE powinna 
również ustanowić do 2040 r. kolejny 
cząstkowy cel redukcji emisji, który 
mógłby zapewnić dodatkową stabilność 
i przybliżyć osiągnięcie długoterminowego 

skreśla się



PE634.632v02-00 108/193 AM\1175954PL.docx

PL

celu na rok 2050;

Or. en

Poprawka 181
Gesine Meissner

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że aby jeszcze bardziej 
wzmocnić stabilność rynków, UE powinna 
również ustanowić do 2040 r. kolejny 
cząstkowy cel redukcji emisji, który 
mógłby zapewnić dodatkową stabilność 
i przybliżyć osiągnięcie długoterminowego 
celu na rok 2050;

17. uważa, że aby jeszcze bardziej 
wzmocnić stabilność rynków, UE powinna 
zapewnić osiągnięcie długoterminowego 
celu na rok 2050;

Or. en

Poprawka 182
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że aby jeszcze bardziej 
wzmocnić stabilność rynków, UE powinna 
również ustanowić do 2040 r. kolejny 
cząstkowy cel redukcji emisji, który 
mógłby zapewnić dodatkową stabilność 
i przybliżyć osiągnięcie długoterminowego 
celu na rok 2050;

17. uważa, że aby jeszcze bardziej 
wzmocnić stabilność rynków i uniknąć 
sytuacji, w której cel, jakim są zerowe 
emisje netto, nie zostanie osiągnięty do 
2050 r., UE powinna również ustanowić do 
2040 r. kolejny cząstkowy cel redukcji 
emisji, który mógłby zapewnić dodatkową 
stabilność i przybliżyć osiągnięcie 
długoterminowego celu na rok 2050;

Or. en
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Poprawka 183
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że aby jeszcze bardziej 
wzmocnić stabilność rynków, UE powinna
również ustanowić do 2040 r. kolejny 
cząstkowy cel redukcji emisji, który 
mógłby zapewnić dodatkową stabilność 
i przybliżyć osiągnięcie długoterminowego 
celu na rok 2050;

17. uważa, że aby jeszcze bardziej 
wzmocnić stabilność rynków, korzystne 
będzie dla UE również ustanowienie do 
2040 r. kolejnego cząstkowego celu
redukcji emisji, który mógłby zapewnić 
dodatkową stabilność i przybliżyć 
osiągnięcie długoterminowego celu na rok 
2050;

Or. en

Poprawka 184
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uważa, że należy regularnie 
dokonywać przeglądu unijnej strategii 
zerowych emisji netto, przy czym taki 
przegląd powinien opierać się na 
przeprowadzanym co pięć lat przeglądzie 
globalnym, jak określono w porozumieniu 
paryskim, a także należy uwzględnić 
rozwój technologiczny i społeczny oraz 
wkład podmiotów niepaństwowych 
i Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 185
Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla potrzebę zapewnienia 
racjonalnej pod względem kosztów 
transformacji niskoemisyjnej, 
z uwzględnieniem specyfiki sektorów 
i regionów (tj. bezpieczeństwa dostaw 
energii); ponadto podkreśla możliwość 
osiągnięcia korzyści w odniesieniu do 
kosztów systemu energetycznego 
dzięki wykorzystywaniu gazu ze źródeł 
odnawialnych (np. biometanu i wodoru) 
w ramach istniejącej infrastruktury 
gazowej oraz promowania inwestycji 
w innowacyjne technologie na rzecz 
osiągnięcia unijnych celów redukcji 
emisji (takie jak wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla (CCS) 
oraz wychwytywanie i utylizacja 
dwutlenku węgla (CCU));

Or. en

Poprawka 186
Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. podkreśla znaczenie opracowania 
podejścia polegającego na integracji 
sektorów (tj. integracji sektorów 
przemysłu, energetyki, transportu, 
ciepłownictwa i chłodzenia oraz 
rolnictwa), aby ułatwić wysiłki na rzecz 
dekarbonizacji w ramach całego systemu 
energetycznego i w innych powiązanych 
sektorach;

Or. en
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Poprawka 187
Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. podkreśla ważną rolę gazów, które 
są pozyskiwane z odnawialnych źródeł i 
bezemisyjne, dla zwiększenia 
ekologicznego charakteru sieci gazowej 
oraz ważną rolę europejskiej sieci gazowej 
dla zapewnienia integracji tych gazów;

Or. en

Poprawka 188
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Śródtytuł 4

Projekt rezolucji Poprawka

Zaangażowanie sektorów Zaangażowanie państw członkowskich 
i sektorów

Or. en

Poprawka 189
Gesine Meissner

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że emisje będą musiały 
zostać ograniczone niemal do zera we 
wszystkich sektorach gospodarki, które 
powinny się włączyć do wspólnych 
wysiłków na rzecz ograniczenia emisji; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

18. zwraca szczególną uwagę na 
zasadę „zanieczyszczający płaci”;
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Or. en

Poprawka 190
Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że emisje będą musiały 
zostać ograniczone niemal do zera we 
wszystkich sektorach gospodarki, które 
powinny się włączyć do wspólnych 
wysiłków na rzecz ograniczenia emisji; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

18. podkreśla, że emisje będą musiały 
zostać ograniczone niemal do zera we 
wszystkich sektorach gospodarki, które 
powinny się włączyć do wspólnych 
wysiłków na rzecz ograniczenia emisji; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
zasady „zanieczyszczający płaci”; uważa, 
że UE musi przystąpić do opracowania 
strategii przemysłowej z pakietem 
środków, który umożliwi przemysłowi UE 
pełną rekompensatę kosztów 
dekarbonizacji; ponadto uważa, że 
produkty, które są produkowane w UE, 
importowane do UE i sprzedawane na 
rynku UE, muszą być objęte podobnym 
ograniczeniem w formie kosztów z tytułu 
emisji dwutlenku węgla oraz że należy jak 
najszybciej opracować środki zgodne 
z zasadami WTO;

Or. en

Poprawka 191
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że emisje będą musiały 
zostać ograniczone niemal do zera we 
wszystkich sektorach gospodarki, które 
powinny się włączyć do wspólnych 
wysiłków na rzecz ograniczenia emisji; 

18. podkreśla, że emisje będą musiały 
zostać ograniczone niemal do zera we 
wszystkich sektorach gospodarki, które 
powinny się włączyć do wspólnych 
wysiłków na rzecz ograniczenia emisji; 
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w związku z tym podkreśla znaczenie 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

w związku z tym apeluje do następnej 
Komisji o uruchomienie procesu 
wyznaczenia ścieżek w kierunku 
neutralności klimatycznej dla wszystkich 
sektorów i podkreśla, że postępy 
w dekarbonizacji poczynione w jednym 
sektorze nie mogą rekompensować braku 
postępów w innym sektorze; w związku 
z tym podkreśla znaczenie zasady 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 192
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że emisje będą musiały 
zostać ograniczone niemal do zera we 
wszystkich sektorach gospodarki, które 
powinny się włączyć do wspólnych 
wysiłków na rzecz ograniczenia emisji; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

18. podkreśla, że emisje będą musiały 
zostać ograniczone niemal do zera we 
wszystkich sektorach gospodarki, które 
powinny się włączyć do wspólnych 
wysiłków na rzecz ograniczenia emisji; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
zasady „zanieczyszczający płaci”; 
podkreśla, że postępy w dekarbonizacji 
poczynione w jednym sektorze nie mogą 
rekompensować braku postępów w innym 
sektorze; w związku z tym apeluje do 
następnej Komisji o uruchomienie 
procesu wyznaczenia metod dążenia do 
neutralności klimatycznej dla wszystkich 
sektorów;

Or. en

Poprawka 193
Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że emisje będą musiały 
zostać ograniczone niemal do zera we 
wszystkich sektorach gospodarki, które 
powinny się włączyć do wspólnych 
wysiłków na rzecz ograniczenia emisji; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

18. podkreśla, że emisje będą musiały 
zostać ograniczone niemal do zera we 
wszystkich sektorach gospodarki, które 
powinny się włączyć do wspólnych 
wysiłków na rzecz ograniczenia emisji; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
zasady „zanieczyszczający płaci”; 
podkreśla pilny charakter zakrojonego na 
szeroką skalę i szybkiego ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla powiązanych 
z produkcją energii elektrycznej 
i w związku z tym potrzebę szybkiego 
odstąpienia od eksploatacji elektrowni 
cieplnych, zwłaszcza tych, które są 
zasilane węglem;

Or. en

Poprawka 194
Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że emisje będą musiały 
zostać ograniczone niemal do zera we 
wszystkich sektorach gospodarki, które
powinny się włączyć do wspólnych 
wysiłków na rzecz ograniczenia emisji; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

18. podkreśla, że emisje będą musiały 
zostać ograniczone w znaczący sposób i że 
wszystkie sektory gospodarki powinny się 
włączyć do wspólnych wysiłków na rzecz 
ograniczenia emisji; podkreśla jednak, że 
optymalny podział redukcji emisji między 
sektorami jest uzależniony od odnośnych 
kosztów redukcji, i zaznacza, że unijny 
system handlu uprawnieniami do emisji 
okazał się skuteczny pod tym względem; 
ponadto podkreśla znaczenie zasady 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en
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Poprawka 195
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Jeppe Kofod, Simona Bonafè, Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos 
Grammatikakis, Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że emisje będą musiały 
zostać ograniczone niemal do zera we 
wszystkich sektorach gospodarki, które 
powinny się włączyć do wspólnych 
wysiłków na rzecz ograniczenia emisji; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

18. podkreśla, że emisje będą musiały 
zostać ograniczone niemal do zera we 
wszystkich państwach członkowskich 
i sektorach gospodarki, które powinny się 
włączyć do wspólnych wysiłków na rzecz 
ograniczenia emisji; w związku z tym 
apeluje do Komisji o opracowanie ścieżek 
w kierunku neutralności klimatycznej dla 
wszystkich sektorów; w związku z tym 
podkreśla znaczenie zasady 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 196
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że emisje będą musiały 
zostać ograniczone niemal do zera we 
wszystkich sektorach gospodarki, które 
powinny się włączyć do wspólnych 
wysiłków na rzecz ograniczenia emisji; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

18. podkreśla, że emisje będą musiały 
zostać ograniczone niemal do zera we 
wszystkich państwach członkowskich i we 
wszystkich sektorach gospodarki, które 
powinny się włączyć do wspólnych 
wysiłków na rzecz ograniczenia emisji; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 197
Bas Eickhout



PE634.632v02-00 116/193 AM\1175954PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że emisje będą musiały 
zostać ograniczone niemal do zera we 
wszystkich sektorach gospodarki, które 
powinny się włączyć do wspólnych 
wysiłków na rzecz ograniczenia emisji; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

18. podkreśla, że emisje netto będą 
musiały zostać ograniczone niemal do zera 
we wszystkich sektorach gospodarki, które 
powinny się włączyć do wspólnych 
wysiłków na rzecz ograniczenia emisji; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 198
Pilar Ayuso

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że emisje będą musiały 
zostać ograniczone niemal do zera we 
wszystkich sektorach gospodarki, które
powinny się włączyć do wspólnych 
wysiłków na rzecz ograniczenia emisji; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

18. podkreśla, że wszystkie sektory
gospodarki powinny się włączyć do 
wspólnych wysiłków na rzecz ograniczenia 
emisji oraz osiągnięcia zerowych emisji 
netto do 2050 r.; w związku z tym 
podkreśla znaczenie zasady 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 199
Miriam Dalli, Jytte Guteland, Kathleen Van Brempt, Seb Dance, Damiano Zoffoli, Jo 
Leinen, Tiemo Wölken, Tibor Szanyi, Nessa Childers, Elena Gentile, Monika Beňová, 
Biljana Borzan, Susanne Melior, Carlos Zorrinho, Paul Brannen, Nicola Caputo

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że skuteczna 
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transformacja w kierunku gospodarki 
o zerowym poziomie emisji netto wymaga 
zintegrowanego podejścia oraz 
odpowiedniego środowiska sprzyjającego 
lepszemu stymulowaniu i wspieraniu 
mobilności bezemisyjnej i niskoemisyjnej; 
apeluje o wdrożenie dodatkowych 
środków, aby zapewnić konsumentom we 
wszystkich państwach członkowskich 
dostęp do pojazdów bezemisyjnych 
i niskoemisyjnych; podkreśla potrzebę 
zwiększenia inwestycji publicznych 
i prywatnych w rozbudowę infrastruktury 
ładowania i uzupełniania paliwa 
i włączenie jej do systemów 
energetycznych, a także w zrównoważone 
pozyskiwanie, produkowanie, 
dostarczanie, ponowne wykorzystywanie i 
poddawanie recyklingowi baterii 
w Europie, a ponadto podkreśla potrzebę 
podjęcia spójnych działań na szczeblach 
unijnym, krajowym, regionalnym 
i lokalnym, aby osiągnąć te założenia;

Or. en

Poprawka 200
Francesc Gambús

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do opracowania 
i przedstawienia Parlamentowi strategii 
przemysłowej z zestawem środków 
zgodnych z zasadami WTO, która 
powinna umożliwiać przemysłowi 
europejskiemu pełną rekompensatę 
kosztów dekarbonizacji; uważa, że taka 
strategia polityczna powinna zapewniać, 
by zarówno produkty, które są 
produkowane w Unii Europejskiej, jak i te 
importowane do Europy i sprzedawane na 
europejskim rynku wewnętrznym były 
objęte podobnym ograniczeniem w formie 
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kosztów z tytułu emisji dwutlenku węgla 
oraz że należy jak najszybciej opracować 
tego rodzaju środki;

Or. en

Poprawka 201
Simona Bonafè, Giovanni La Via

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa państwa członkowskie do 
ustanowienia ambitnych i solidnych ram 
na rzecz niezwłocznego wdrożenia pakietu 
„Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków”, przyspieszenia przyjęcia 
tych technologii, które dostarczają 
wielorakie korzyści, unikania 
uzależnienia od technologii emisyjnych 
oraz zachęcania do aktywnego udziału 
obywateli w celu przyspieszenia 
transformacji energetyki w kierunku 
neutralnej dla klimatu i zrównoważonej 
gospodarki do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 202
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla znaczenie przyjęcia 
zintegrowanej, międzysektorowej strategii, 
która będzie określać strategiczne cele 
w ramach całej gospodarki, aby móc 
czerpać korzyści z symbiotycznych 
powiązań oraz większej efektywności, np. 
przez wzmocnienie łączenia sektorów; 



AM\1175954PL.docx 119/193 PE634.632v02-00

PL

wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
odzwierciedlenia tego podejścia przez 
spójne preferencje w zakresie stanowienia 
polityki, regulacji, finansowania i badań;

Or. en

Poprawka 203
Tibor Szanyi

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zauważa, że międzysektorowe 
podejście do integracji systemu 
energetycznego pomaga w tworzeniu 
synergii pomiędzy infrastrukturą 
energetyczną, w tym pomiędzy sieciami 
elektrycznymi, ciepłowniczymi 
i gazowymi; uznaje, że integracja 
systemów energetycznych może zapewnić 
lepszą wydajność systemów, zwiększenie 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych, a ostatecznie –
sprawiedliwą transformację energetyki;

Or. en

Poprawka 204
Sylvie Goddyn

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że UE powinna zapewnić, 
by przemysł europejski rekompensował 
koszty dekarbonizacji, i że Komisja 
powinna jak najszybciej zaproponować 
strategię i środki w celu zapewnienia, by 
produkty, które są produkowane poza UE, 
importowane do UE i sprzedawane na 
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rynku UE, podlegały podobnym 
ograniczeniom w formie kosztów z tytułu 
emisji dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 205
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. apeluje o harmonizację ustalania 
cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla 
i cen energii w UE, aby wesprzeć przejście 
na gospodarkę o zerowym poziomie emisji 
netto, w szczególności w odniesieniu do 
sektorów, które nie są objęte unijnym 
systemem handlu uprawnieniami do 
emisji;

Or. en

Poprawka 206
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Jeppe Kofod, Simona Bonafè, Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos 
Grammatikakis, Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla centralną rolę 
odnawialnych źródeł energii w przejściu 
na gospodarkę o zerowym poziomie emisji 
netto, biorąc pod uwagę fakt, że 
energetyka odpowiada obecnie za 75 % 
emisji gazów cieplarnianych w Europie;

Or. en
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Poprawka 207
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla znaczenie sektorowego 
podejścia do integracji dla ułatwienia 
wysiłków w zakresie dekarbonizacji 
w ramach systemu energetycznego 
i w innych powiązanych sektorach;

Or. en

Poprawka 208
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. podkreśla znaczenie 
energochłonnych gałęzi przemysłu
europejskiego, ponieważ dostarczają one 
cenne produkty dla społeczeństwa, lecz 
także na rzecz samej dekarbonizacji; 
podkreśla, że te gałęzie przemysłu należy 
wspierać w wysiłkach na rzecz 
ograniczenia emisji, dostosowania 
procesów przemysłowych, stosowania 
innowacyjnych technologii i pełnego 
wykorzystania potencjału cyfryzacji;

Or. en

Poprawka 209
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub metanowe;

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny (do etapu 
dostępności na rynku) i rozwiązania
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak magazynowanie 
energii, technologie wodorowe lub 
metanowe; podkreśla, że należy położyć 
duży nacisk na wsparcie i rozwój 
innowacyjnych technologii zarówno 
w sektorze transportu, jak i w sektorze 
energetycznym, gdzie należy zapewnić 
równowagę geograficzną w zakresie 
rozwoju tych innowacyjnych technologii 
między poszczególnymi państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 210
Pilar Ayuso

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub metanowe;

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
zarówno w kontekście podaży, jak i popytu
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu, ciepłownictwa 
i chłodzenia, gazu i energetyki; podkreśla 
w związku z tym znaczenie strategii 
ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub biometanowe i ich 
powiązane infrastruktury, oraz rolę, jaką 
skuteczny system ciepłowniczy 
i kogeneracja o wysokiej wydajności mogą 
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odegrać w utrzymaniu kosztów energii na 
niskim poziomie;

Or. en

Poprawka 211
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Christophe 
Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub metanowe;

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
zarówno w kontekście podaży, jak 
i popytu, i zrównoważone odnawialne 
źródła energii w sektorze transportu 
i energetyki; podkreśla w związku z tym 
znaczenie wdrożenia ogólnych ram, które 
będą określać równe warunki dla 
wszystkich dostępnych i innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie dekarbonizacji, 
którym powinny towarzyszyć strategie 
ukierunkowane na konkretne technologie, 
takie jak technologie wodorowe lub 
metanowe;

Or. en

Poprawka 212
Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 
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podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub metanowe;

podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub metanowe; uważa, że 
przemysł jądrowy również należy rozważyć 
jako jedno z przyszłościowych rozwiązań, 
pod warunkiem że będzie on bezpieczny 
i monitorowany;

Or. en

Poprawka 213
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub metanowe;

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub metanowe; podkreśla 
ważną rolę sektora budownictwa 
w wykorzystywaniu zarówno energii, jak 
i zasobów;

Or. en

Poprawka 214
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 



AM\1175954PL.docx 125/193 PE634.632v02-00

PL

i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub metanowe;

i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorach transportu, budownictwa,
energetyki i przemysłu oraz gospodarka 
o obiegu zamkniętym; podkreśla 
w związku z tym znaczenie strategii 
ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub zrównoważone technologie 
biogazowe;

Or. en

Poprawka 215
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub metanowe;

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorach transportu, budownictwa, 
przemysłu i energetyki oraz zasady 
gospodarki o obiegu zamkniętym; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub metanowe;

Or. en

Poprawka 216
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna, 
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i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub metanowe;

gospodarka o obiegu zamkniętym
i zrównoważone odnawialne źródła energii, 
zwłaszcza w sektorze transportu 
i energetyki; podkreśla w związku z tym 
znaczenie strategii ukierunkowanych na 
konkretne technologie, takie jak oparte na 
odnawialnych źródłach energii
technologie wodorowe;

Or. en

Poprawka 217
Tibor Szanyi

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie
wodorowe lub metanowe;

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe, biogazowe lub metanowe oraz 
powiązana infrastruktura;

Or. en

Poprawka 218
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorach transportu, przemysłu
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podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub metanowe;

i energetyki; podkreśla w związku z tym 
potrzebę zwiększenia skali innowacyjnych 
technologii w odniesieniu do 
wychwytywania i wykorzystywania 
wodoru, metanu lub dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 219
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub metanowe;

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
oraz zrównoważone i niskoemisyjne
odnawialne źródła energii w sektorze 
transportu i energetyki; podkreśla 
w związku z tym znaczenie strategii 
ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak elektromobilność,
technologie wodorowe lub metanowe;

Or. en

Poprawka 220
Miriam Dalli, Jytte Guteland, Kathleen Van Brempt, Seb Dance, Carlos Zorrinho, 
Tiemo Wölken, Jo Leinen, Biljana Borzan, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Damiano 
Zoffoli, Nessa Childers, Elena Gentile, Monika Beňová, Paul Brannen, Nicola Caputo

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i nowe, 
innowacyjne rozwiązania technologiczne, 
efektywność energetyczna i zrównoważone 
odnawialne źródła energii w sektorze 
transportu i energetyki; podkreśla 
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strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub metanowe;

w związku z tym znaczenie strategii 
ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak elektromobilność 
oraz technologie wodorowe lub metanowe;

Or. en

Poprawka 221
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub metanowe;

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone wolne od paliw 
kopalnych odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub metanowe;

Or. en

Poprawka 222
Gesine Meissner, Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii ukierunkowanych na konkretne 
technologie, takie jak technologie 
wodorowe lub metanowe;

19. uważa, że kluczowe znaczenie będą 
miały postęp technologiczny i rozwiązania 
technologiczne, efektywność energetyczna 
i zrównoważone odnawialne źródła energii 
w sektorze transportu i energetyki; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
strategii neutralnych pod względem 
technologii;



AM\1175954PL.docx 129/193 PE634.632v02-00

PL

Or. en

Poprawka 223
Miriam Dalli, Seb Dance, Paul Brannen

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że emisjami z procesów 
przemysłowych należy zająć się na 
znacznie większą skalę; zwraca uwagę, że 
zgodnie ze sprawozdaniem specjalnym 
IPCC w sprawie 1,5°C redukcje emisji 
CO2 w przemyśle muszą być o 65–90 % 
niższe w 2050 r. względem 2010 r. i że tego 
rodzaju redukcje można osiągnąć 
wyłącznie przez połączenie nowych 
i istniejących technologii, w tym 
wychwytywania, utylizacji i składowania 
dwutlenku węgla; uważa, że należy 
upowszechnić w procesach 
przemysłowych wykorzystanie 
bezpiecznego dla środowiska 
wychwytywania i utylizowania dwutlenku 
węgla (CCU) oraz bezpiecznego dla 
środowiska wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla (CCS), co doprowadzi do 
ograniczenia emisji netto i zapobiegnie 
emisjom CO2 lub jego trwałemu 
składowaniu;

Or. en

Poprawka 224
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wysoce efektywnych energetycznie 
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i bezemisyjnych zasobów budowlanych do 
2050 r. oraz z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie tego długoterminowego celu do 
dyrektywy w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków; przypomina 
o pozytywnym wpływie wielorakich 
korzyści płynących z odbudowy, takich jak 
lokalne miejsca pracy, bardziej 
komfortowe domy, czystsze powietrze, 
niższe rachunki za energię i większa 
wydajność, co bezpośrednio przynosi 
korzyści wszystkim obywatelom 
europejskim;

Or. en

Poprawka 225
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Jeppe Kofod, Simona Bonafè, Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos 
Grammatikakis, Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że zasada „efektywność 
energetyczna przede wszystkim” oznacza 
ogromne możliwości pod względem 
redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz 
musi być w pełni uwzględniania w całym 
łańcuchu energetycznym, w tym w 
wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji 
i ostatecznym zużyciu energii;

Or. en

Poprawka 226
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla ważną rolę, jaką gazy, 
które są pozyskiwane z odnawialnych 
źródeł i bezemisyjne, mogą odegrać dla 
zwiększenia ekologicznego charakteru 
sieci gazowej;

Or. en

Poprawka 227
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla centralne znaczenie 
sektora energetycznego opartego na 
odnawialnych źródłach energii i zwraca się 
do Komisji i państw członkowskich 
o podjęcie wszelkich niezbędnych działań 
w tym zakresie, ponieważ będą one mieć 
skutki uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla, że wszystkie 
rozwiązania zakładają pełną 
dekarbonizację sektora energetycznego do 
2050 r., radykalne ograniczenie paliw 
kopalnych i znaczny wzrost energii ze 
źródeł odnawialnych;

20. podkreśla centralne znaczenie 
sektora energetycznego opartego w pełni
na odnawialnych źródłach energii i zwraca 
się do Komisji i państw członkowskich 
o podjęcie wszelkich niezbędnych działań 
w tym zakresie, ponieważ będą one mieć 
skutki uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla, że wszystkie 
rozwiązania zakładają pełną 
dekarbonizację sektora energetycznego 
najpóźniej do 2050 r., szybkie wycofanie
paliw kopalnych i znaczny wzrost energii 
ze źródeł odnawialnych; ubolewa 
z powodu braku scenariusza zerowych 
emisji netto gazów cieplarnianych, 
zakładającego funkcjonowanie systemu 
energetycznego opartego w całości na 
odnawialnych źródłach energii, i wzywa 
Komisję do jak najszybszego 
przedstawienia takiego uzupełniającego 
scenariusza;

Or. en

Poprawka 228
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla centralne znaczenie 
sektora energetycznego opartego na 
odnawialnych źródłach energii i zwraca 
się do Komisji i państw członkowskich 
o podjęcie wszelkich niezbędnych działań 
w tym zakresie, ponieważ będą one mieć 
skutki uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla, że wszystkie 
rozwiązania zakładają pełną 
dekarbonizację sektora energetycznego do 
2050 r., radykalne ograniczenie paliw 
kopalnych i znaczny wzrost energii ze 
źródeł odnawialnych;

20. podkreśla centralne znaczenie 
charakteryzującego się wysoką 
efektywnością energetyczną i opartego w 
całości na odnawialnych źródłach energii
sektora energetycznego i zwraca się do 
Komisji i państw członkowskich o podjęcie 
wszelkich niezbędnych działań w tym 
zakresie, ponieważ będą one mieć skutki 
uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla, że wszystkie 
rozwiązania zakładają pełną 
dekarbonizację sektora energetycznego do 
2050 r., radykalne ograniczenie paliw 
kopalnych i znaczny wzrost efektywności 
energetycznej i energii ze źródeł 
odnawialnych, bez wykorzystywania 
biomasy wyprodukowanej 
w niezrównoważony sposób;

Or. en

Poprawka 229
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla centralne znaczenie 
sektora energetycznego opartego na 
odnawialnych źródłach energii i zwraca się 
do Komisji i państw członkowskich 
o podjęcie wszelkich niezbędnych działań 
w tym zakresie, ponieważ będą one mieć 
skutki uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla, że wszystkie 
rozwiązania zakładają pełną 
dekarbonizację sektora energetycznego do 
2050 r., radykalne ograniczenie paliw 
kopalnych i znaczny wzrost energii ze 

20. podkreśla centralne znaczenie 
sektora energetycznego opartego na 
odnawialnych źródłach energii i zwraca się 
do Komisji i państw członkowskich 
o podjęcie wszelkich niezbędnych działań 
w tym zakresie, ponieważ będą one mieć 
skutki uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla, że wszystkie 
rozwiązania zakładają pełną 
dekarbonizację sektora energetycznego do 
2050 r.; podkreśla, że konieczne jest 
całkowite wycofanie paliw kopalnych do 
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źródeł odnawialnych; 2050 r. oraz przejście na energię 
pochodzącą w całości ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 230
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla centralne znaczenie 
sektora energetycznego opartego na
odnawialnych źródłach energii i zwraca się 
do Komisji i państw członkowskich 
o podjęcie wszelkich niezbędnych działań 
w tym zakresie, ponieważ będą one mieć 
skutki uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla, że wszystkie 
rozwiązania zakładają pełną 
dekarbonizację sektora energetycznego do 
2050 r., radykalne ograniczenie paliw 
kopalnych i znaczny wzrost energii ze 
źródeł odnawialnych;

20. podkreśla centralne znaczenie 
odnawialnych źródeł energii w sektorze 
energetycznym i zwraca się do Komisji 
i państw członkowskich o podjęcie 
wszelkich niezbędnych działań w tym 
zakresie, ponieważ będą one mieć skutki 
uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla potrzebę dalszego 
inwestowania w technologie, które mogą 
zapewnić stałe źródło energii, znacznie 
ograniczając przy tym emisje gazów 
cieplarnianych; podkreśla, że wszystkie 
rozwiązania zakładają neutralność 
emisyjną sektora energetycznego do 
2050 r., istotne ograniczenie paliw 
kopalnych i znaczny wzrost energii ze 
źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 231
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla centralne znaczenie 
sektora energetycznego opartego na 
odnawialnych źródłach energii i zwraca 

20. apeluje o opracowanie wysoce 
energooszczędnego i opartego na 
odnawialnych źródłach energii systemu
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się do Komisji i państw członkowskich 
o podjęcie wszelkich niezbędnych działań 
w tym zakresie, ponieważ będą one mieć 
skutki uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla, że wszystkie 
rozwiązania zakładają pełną 
dekarbonizację sektora energetycznego do 
2050 r., radykalne ograniczenie paliw 
kopalnych i znaczny wzrost energii ze 
źródeł odnawialnych;

energetycznego i zwraca się do Komisji 
i państw członkowskich o podjęcie 
wszelkich niezbędnych działań w tym 
zakresie, ponieważ będą one mieć skutki 
uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla, że wszystkie 
rozwiązania zakładają pełną 
dekarbonizację sektora energetycznego do 
2050 r., radykalne ograniczenie paliw 
kopalnych i znaczny wzrost energii ze 
źródeł odnawialnych; wzywa państwa 
członkowskie do pełnego wykorzystania 
potencjału efektywności energetycznej, 
zwłaszcza w odniesieniu do dekarbonizacji 
sektora mieszkaniowego;

Or. en

Poprawka 232
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Christophe 
Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla centralne znaczenie 
sektora energetycznego opartego na 
odnawialnych źródłach energii i zwraca się 
do Komisji i państw członkowskich 
o podjęcie wszelkich niezbędnych działań 
w tym zakresie, ponieważ będą one mieć 
skutki uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla, że wszystkie 
rozwiązania zakładają pełną 
dekarbonizację sektora energetycznego do 
2050 r., radykalne ograniczenie paliw 
kopalnych i znaczny wzrost energii ze 
źródeł odnawialnych;

20. podkreśla centralne i uzupełniające
znaczenie wydajnego sektora energetyki 
i ciepłownictwa opartego na odnawialnych 
źródłach energii i zwraca się do Komisji 
i państw członkowskich o podjęcie 
wszelkich niezbędnych działań w tym 
zakresie, ponieważ będą one mieć skutki 
uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla, że wszystkie 
rozwiązania zakładają pełną 
dekarbonizację sektora energetycznego do 
2050 r., radykalne ograniczenie paliw 
kopalnych i znaczne zwiększenie działań 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
i efektywności energetycznej;

Or. en
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Poprawka 233
Guillaume Balas

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla centralne znaczenie 
sektora energetycznego opartego na 
odnawialnych źródłach energii i zwraca się 
do Komisji i państw członkowskich 
o podjęcie wszelkich niezbędnych działań 
w tym zakresie, ponieważ będą one mieć 
skutki uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla, że wszystkie 
rozwiązania zakładają pełną 
dekarbonizację sektora energetycznego do 
2050 r., radykalne ograniczenie paliw 
kopalnych i znaczny wzrost energii ze 
źródeł odnawialnych;

20. podkreśla centralne znaczenie 
sektora energetycznego opartego na 
odnawialnych źródłach energii i zwraca się 
do Komisji i państw członkowskich 
o podjęcie wszelkich niezbędnych działań 
w tym zakresie, ponieważ będą one mieć 
skutki uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla, że aby osiągnąć
pełną dekarbonizację sektora 
energetycznego do 2050 r., będziemy 
musieli zaprzestać wykorzystywania paliw 
kopalnych i zainwestować znaczne środki 
w energię ze źródeł odnawialnych 
i innowacje;

Or. en

Poprawka 234
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla centralne znaczenie 
sektora energetycznego opartego na 
odnawialnych źródłach energii i zwraca się 
do Komisji i państw członkowskich 
o podjęcie wszelkich niezbędnych działań 
w tym zakresie, ponieważ będą one mieć 
skutki uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla, że wszystkie 
rozwiązania zakładają pełną 
dekarbonizację sektora energetycznego do 
2050 r., radykalne ograniczenie paliw 
kopalnych i znaczny wzrost energii ze
źródeł odnawialnych;

20. podkreśla centralne znaczenie 
sektora energetycznego opartego na 
odnawialnych źródłach energii oraz 
niskich emisjach i zwraca się do Komisji 
i państw członkowskich o podjęcie 
wszelkich niezbędnych działań w tym 
zakresie, ponieważ będą one mieć skutki 
uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla, że wszystkie 
rozwiązania zakładają osiągnięcie
neutralności emisyjnej sektora 
energetycznego do 2050 r., radykalne 
ograniczenie paliw kopalnych i znaczny 
wzrost energii z niskoemisyjnych źródeł 
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odnawialnych;

Or. en

Poprawka 235
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla centralne znaczenie
sektora energetycznego opartego na 
odnawialnych źródłach energii i zwraca 
się do Komisji i państw członkowskich 
o podjęcie wszelkich niezbędnych działań 
w tym zakresie, ponieważ będą one mieć 
skutki uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla, że wszystkie 
rozwiązania zakładają pełną 
dekarbonizację sektora energetycznego do 
2050 r., radykalne ograniczenie paliw 
kopalnych i znaczny wzrost energii ze 
źródeł odnawialnych;

20. podkreśla centralne znaczenie 
neutralnej dla klimatu i niezawodnej 
produkcji energii elektrycznej i zwraca się 
do Komisji i państw członkowskich 
o podjęcie wszelkich niezbędnych działań 
w tym zakresie, ponieważ będą one mieć 
skutki uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla, że wszystkie 
rozwiązania zakładają pełną 
dekarbonizację sektora energetycznego do 
2050 r., radykalne ograniczenie paliw 
kopalnych w niezmienionej formie
i znaczny wzrost energii ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 236
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla centralne znaczenie 
sektora energetycznego opartego na 
odnawialnych źródłach energii i zwraca się 
do Komisji i państw członkowskich 
o podjęcie wszelkich niezbędnych działań 
w tym zakresie, ponieważ będą one mieć 
skutki uboczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; podkreśla, że wszystkie 

20. podkreśla centralne znaczenie 
sektora energetycznego wolnego od paliw 
kopalnych i opartego na odnawialnych 
źródłach energii i zwraca się do Komisji 
i państw członkowskich o podjęcie 
wszelkich niezbędnych działań w tym 
zakresie, ponieważ będą one mieć skutki 
uboczne we wszystkich sektorach 



AM\1175954PL.docx 137/193 PE634.632v02-00

PL

rozwiązania zakładają pełną 
dekarbonizację sektora energetycznego do 
2050 r., radykalne ograniczenie paliw 
kopalnych i znaczny wzrost energii ze 
źródeł odnawialnych;

gospodarki; podkreśla, że wszystkie 
rozwiązania zakładają pełną 
dekarbonizację sektora energetycznego do 
2050 r., radykalne ograniczenie paliw 
kopalnych i znaczny wzrost energii ze 
źródeł odnawialnych bez udziału paliw 
kopalnych;

Or. en

Poprawka 237
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że dyrektywa w sprawie 
ekoprojektu w znaczący sposób przyczynia 
się do osiągnięcia celów klimatycznych 
UE przez redukcję emisji gazów 
cieplarnianych o 320 mln ton 
ekwiwalentów CO2 rocznie oraz że szacuje 
się, że do 2020 r. odbiorcy w UE 
zaoszczędzą łącznie do 112 mld EUR, czyli 
ok. 490 EUR rocznie w przeliczeniu na 
gospodarstwo domowe, w wyniku 
wdrożenia tej dyrektywy; apeluje 
o uregulowanie dodatkowych produktów 
w ramach dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu, w tym tabletów i smartfonów, 
oraz o zachowanie istniejących 
standardów w celu odzwierciedlenia 
rozwoju technologicznego;

Or. en

Poprawka 238
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20a. zwraca uwagę, że elektryfikacja 
sektorów budownictwa, przemysłu 
i transportu będzie odgrywać kluczową 
rolę w ograniczaniu emisji z tych sektorów 
oraz będzie wymagać dostaw energii 
elektrycznej na wielką skalę; w tym 
kontekście podkreśla znaczenie strategii 
politycznych umożliwiających 
przemysłowi energetycznemu dostarczanie 
wystarczającej, niezawodnej 
i konkurencyjnej cenowo energii 
elektrycznej neutralnej pod względem 
emisji; apeluje do Komisji o zapewnienie 
uczestnictwa wszystkich zainteresowanych 
stron, aby umożliwić tę transformację;

Or. en

Poprawka 239
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zwraca uwagę, że wykorzystanie 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
w sektorach budownictwa, przemysłu 
i transportu odegra ważną rolę 
w ograniczaniu emisji z tych sektorów;

Or. en

Poprawka 240
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla potrzebę wdrożenia unii 
energetycznej i dalszej integracji 
europejskiego rynku energii w celu 
skutecznego obniżenia emisyjności 
sektora energetycznego i ułatwienia 
inwestycji tam, gdzie możliwe jest 
wyprodukowanie większości energii ze 
źródeł odnawialnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 241
Pilar Ayuso

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla potrzebę wdrożenia unii 
energetycznej i dalszej integracji 
europejskiego rynku energii w celu 
skutecznego obniżenia emisyjności sektora 
energetycznego i ułatwienia inwestycji 
tam, gdzie możliwe jest wyprodukowanie 
większości energii ze źródeł odnawialnych;

21. podkreśla potrzebę wdrożenia unii 
energetycznej i dalszej integracji 
europejskiego rynku energii w celu 
skutecznego obniżenia emisyjności sektora 
energetycznego i ułatwienia inwestycji 
tam, gdzie możliwe jest wyprodukowanie 
większości energii ze źródeł odnawialnych; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
nadania odpowiedniego priorytetu 
budowie połączeń i obiektów 
infrastruktury, które są wymagane w celu 
wykorzystania w coraz większym stopniu 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych; podkreśla znaczenie 
wzmocnienia konwencjonalnej 
infrastruktury gazowej na potrzeby 
dystrybucji nowych nośników energii, 
takich jak wodór, syntetyczny metan lub 
biometan, oraz potrzebę uznania roli 
operatorów infrastruktury;

Or. en
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Poprawka 242
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla potrzebę wdrożenia unii 
energetycznej i dalszej integracji 
europejskiego rynku energii w celu 
skutecznego obniżenia emisyjności sektora 
energetycznego i ułatwienia inwestycji 
tam, gdzie możliwe jest wyprodukowanie 
większości energii ze źródeł odnawialnych;

21. podkreśla potrzebę wdrożenia unii 
energetycznej i dalszej integracji 
europejskiego rynku energii w celu 
skutecznego obniżenia emisyjności sektora 
energetycznego i ułatwienia inwestycji 
tam, gdzie możliwe jest wyprodukowanie 
większości energii ze źródeł odnawialnych; 
w tym kontekście podkreśla, że zasada 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” musi być uwzględniana 
w całym łańcuchu energetycznym oraz za 
każdym razem, gdy podejmowane są 
działania w zakresie planowania lub 
finansowania systemu energetycznego;

Or. en

Poprawka 243
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla potrzebę wdrożenia unii 
energetycznej i dalszej integracji 
europejskiego rynku energii w celu 
skutecznego obniżenia emisyjności sektora 
energetycznego i ułatwienia inwestycji 
tam, gdzie możliwe jest wyprodukowanie 
większości energii ze źródeł odnawialnych;

21. podkreśla potrzebę wdrożenia unii 
energetycznej i dalszej integracji 
europejskiego rynku energii w celu 
skutecznego obniżenia emisyjności sektora 
energetycznego i ułatwienia inwestycji 
tam, gdzie możliwe jest wyprodukowanie 
większości energii ze źródeł odnawialnych,
zwłaszcza podniesienia poziomu łączności 
między państwami członkowskimi, w tym 
promowania bardziej transgranicznych 
systemów wsparcia;

Or. en
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Poprawka 244
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Jeppe Kofod, Simona Bonafè, Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos 
Grammatikakis, Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla potrzebę wdrożenia unii 
energetycznej i dalszej integracji 
europejskiego rynku energii w celu 
skutecznego obniżenia emisyjności sektora 
energetycznego i ułatwienia inwestycji 
tam, gdzie możliwe jest wyprodukowanie 
większości energii ze źródeł odnawialnych;

21. podkreśla potrzebę wdrożenia unii 
energetycznej i dalszej integracji 
europejskiego rynku energii w celu 
skutecznego obniżenia emisyjności sektora 
energetycznego i ułatwienia inwestycji 
tam, gdzie możliwe jest wyprodukowanie 
większości energii ze źródeł odnawialnych, 
przy jednoczesnym ograniczeniu ubóstwa 
energetycznego i wzmocnieniu pozycji 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 245
Paul Brannen

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla potrzebę wdrożenia unii 
energetycznej i dalszej integracji 
europejskiego rynku energii w celu 
skutecznego obniżenia emisyjności sektora 
energetycznego i ułatwienia inwestycji 
tam, gdzie możliwe jest wyprodukowanie 
większości energii ze źródeł odnawialnych;

21. podkreśla potrzebę wdrożenia unii 
energetycznej i dalszej integracji 
europejskiego rynku energii w celu 
skutecznego obniżenia emisyjności sektora 
energetycznego i ułatwienia inwestycji 
tam, gdzie możliwe jest wyprodukowanie 
większości energii ze źródeł odnawialnych, 
którego wkład jest udowodniony 
naukowo; 

Or. en
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Poprawka 246
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla potrzebę wdrożenia unii 
energetycznej i dalszej integracji 
europejskiego rynku energii w celu 
skutecznego obniżenia emisyjności sektora 
energetycznego i ułatwienia inwestycji 
tam, gdzie możliwe jest wyprodukowanie 
większości energii ze źródeł odnawialnych;

21. podkreśla potrzebę wdrożenia unii 
energetycznej i dalszej integracji 
europejskiego rynku energii w celu 
skutecznego obniżenia emisyjności sektora 
energetycznego i ułatwienia inwestycji 
tam, gdzie możliwe jest wyprodukowanie 
większości energii ze źródeł odnawialnych 
i innych źródeł niskoemisyjnych;

Or. en

Poprawka 247
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla potrzebę wdrożenia unii 
energetycznej i dalszej integracji 
europejskiego rynku energii w celu 
skutecznego obniżenia emisyjności sektora 
energetycznego i ułatwienia inwestycji 
tam, gdzie możliwe jest wyprodukowanie 
większości energii ze źródeł odnawialnych;

21. podkreśla potrzebę wdrożenia unii 
energetycznej i dalszej integracji 
europejskiego rynku energii w celu 
skutecznego obniżenia emisyjności sektora 
energetycznego i ułatwienia inwestycji 
tam, gdzie możliwe jest wyprodukowanie 
większości energii z niskoemisyjnych
źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 248
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Christophe 
Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla potrzebę wdrożenia unii 
energetycznej i dalszej integracji 
europejskiego rynku energii w celu 
skutecznego obniżenia emisyjności sektora 
energetycznego i ułatwienia inwestycji 
tam, gdzie możliwe jest wyprodukowanie
większości energii ze źródeł odnawialnych;

21. podkreśla potrzebę wdrożenia unii 
energetycznej i dalszej integracji 
europejskiego rynku energii w celu 
skutecznego obniżenia emisyjności sektora 
energetycznego i ułatwienia inwestycji 
tam, gdzie możliwe jest uzyskanie
większości energii ze źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 249
Peter Liese, Françoise Grossetête, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Giovanni La 
Via, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że wysiłki sektorowe 
muszą zostać uzupełnione podejściem 
międzysektorowym w kierunku włączenia 
systemu energetycznego do planowania 
projektów na rzecz rozwoju i operacji, 
z wykorzystaniem synergii pomiędzy całą 
infrastrukturą energetyczną na danym 
terytorium, łącznie z sieciami 
elektrycznymi, grzewczymi i gazowymi, 
a technologiami łączącymi te sieci; 
uznaje, że integracja systemów 
energetycznych może zapewnić większą 
elastyczność, lepszą wydajność systemów, 
zwiększenie stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych wśród wszystkich nośników 
energii, a ostatecznie – racjonalną pod 
względem kosztów, wykonalną 
i akceptowalną transformację energetyki;

Or. en

Poprawka 250
Pilar Ayuso
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Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. uważa, że UE potrzebuje nowej 
strategii na rzecz transformacji 
i konkurencyjności jej przemysłu, która 
będzie uznawać rolę tego sektora 
w sprawiedliwej transformacji w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki do 
2050 r.; uważa, że taka strategia powinna 
w odpowiedni sposób uwzględniać kwestie 
takie jak emisje zależne od procesów, 
ucieczka emisji dwutlenku węgla, 
konkurencyjne niskoemisyjne dostawy 
energii, transport, wychwytywanie 
i składowanie/utylizacja dwutlenku węgla 
oraz szczegółowe oceny sektorowe;

Or. en

Poprawka 251
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla potrzebę wsparcia 
państw członkowskich, które są silnie 
uzależnione od węgla, ponieważ takie 
wsparcie pomoże im szybciej osiągnąć 
ostateczny cel Unii polegający na 
osiągnięciu neutralności emisyjnej
sektora energetycznego;

Or. en

Poprawka 252
Elisabetta Gardini
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Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. uznaje, że transformację 
energetyki mogą od razu ułatwić dostępne 
źródła energii i istniejące zasoby 
infrastruktury;

Or. en

Poprawka 253
Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca uwagę, że w strategii 
potwierdza się, iż emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z sektora 
transportu nadal rosną, oraz że pakiet 
dotyczący mobilności ekologicznej nie 
wystarczy, aby obniżyć emisyjność sektora 
transportu do 2050 r.;

skreśla się

Or. en

Poprawka 254
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Christophe 
Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca uwagę, że w strategii 
potwierdza się, iż emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z sektora 
transportu nadal rosną, oraz że pakiet 
dotyczący mobilności ekologicznej nie 
wystarczy, aby obniżyć emisyjność sektora 

22. zwraca uwagę, że w strategii 
potwierdza się, iż emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z sektora 
transportu nadal rosną;
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transportu do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 255
Pilar Ayuso

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca uwagę, że w strategii 
potwierdza się, iż emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z sektora 
transportu nadal rosną, oraz że pakiet 
dotyczący mobilności ekologicznej nie 
wystarczy, aby obniżyć emisyjność sektora
transportu do 2050 r.;

22. zwraca uwagę, że w strategii 
potwierdza się, iż emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z sektora 
transportu nadal rosną; podkreśla potrzebę 
nadania stabilności regulacyjnej temu 
sektorowi przez przyjęcie przewidywanych 
ogólnounijnych ram i przypomina, że 
sektor transportu i przemysł samochodowy 
odgrywają bardzo ważną rolę 
w gospodarce wielu państw 
członkowskich; uważa, że wszelkie 
ograniczenia określonych technologii 
napędowych należy dokładnie ocenić 
i wprowadzić na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 256
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca uwagę, że w strategii 
potwierdza się, iż emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z sektora 
transportu nadal rosną, oraz że pakiet 
dotyczący mobilności ekologicznej nie 
wystarczy, aby obniżyć emisyjność sektora 
transportu do 2050 r.;

22. zwraca uwagę, że w strategii 
potwierdza się, iż emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z sektora 
transportu nadal rosną, oraz że pakiet 
dotyczący mobilności ekologicznej nie 
wystarczy, aby obniżyć emisyjność sektora 
transportu do 2050 r.; podkreśla potrzebę 
zapewnienia, by strategie polityczne 
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wdrożone na szczeblach unijnym, 
krajowym i regionalnym doprowadziły do 
zwiększenia liczby pojazdów 
bezemisyjnych i niskoemisyjnych we 
wszystkich państwach członkowskich, 
a nie jedynie do wzrostu wywozu starych 
pojazdów do innych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 257
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca uwagę, że w strategii 
potwierdza się, iż emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z sektora 
transportu nadal rosną, oraz że pakiet 
dotyczący mobilności ekologicznej nie 
wystarczy, aby obniżyć emisyjność sektora 
transportu do 2050 r.;

22. zwraca uwagę, że w strategii 
potwierdza się, iż emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z sektora 
transportu nadal rosną, oraz że pakiet 
dotyczący mobilności ekologicznej nie 
wystarczy, aby obniżyć emisyjność sektora 
transportu do 2050 r.; w związku z tym 
odnotowuje znaczenie dekarbonizacji 
transportu publicznego, w szczególności 
w ośrodkach miejskich, jako sposobu na 
wyeliminowanie emisji w sektorze 
transportu;

Or. en

Poprawka 258
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca uwagę, że w strategii 
potwierdza się, iż emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z sektora 

22. zwraca uwagę, że w strategii 
potwierdza się, iż emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z sektora 
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transportu nadal rosną, oraz że pakiet 
dotyczący mobilności ekologicznej nie 
wystarczy, aby obniżyć emisyjność sektora 
transportu do 2050 r.;

transportu nadal rosną, oraz że pakiet 
dotyczący mobilności ekologicznej nie 
wystarczy, aby obniżyć emisyjność sektora 
transportu do 2050 r.; podkreśla znaczenie 
zapewnienia przejścia modalnego 
z transportu lotniczego na transport 
kolejowy oraz w kierunku transportu 
publicznego i wspólnej mobilności;

Or. en

Poprawka 259
Luke Ming Flanagan

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca uwagę, że w strategii 
potwierdza się, iż emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z sektora 
transportu nadal rosną, oraz że pakiet 
dotyczący mobilności ekologicznej nie 
wystarczy, aby obniżyć emisyjność sektora 
transportu do 2050 r.;

22. z dużym niepokojem zwraca 
uwagę, że w strategii potwierdza się, iż 
emisje gazów cieplarnianych pochodzące 
z sektora transportu nadal rosną, oraz że 
pakiet dotyczący mobilności ekologicznej 
nie wystarczy, aby obniżyć emisyjność 
sektora transportu do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 260
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zauważa, że transport drogowy 
odpowiada za około jedną piątą 
całkowitych emisji dwutlenku węgla 
w UE; w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do podjęcia 
zdecydowanych kroków, aby zachęcić do 
szybkiego wdrożenia technologii 
bezemisyjnych, takich jak pojazdy 
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elektryczne; ponadto podkreśla znaczenie 
inteligentnych technologii, takich jak 
inteligentna infrastruktura ładowania, dla 
ustanowienia synergii pomiędzy 
elektryfikacją transportu 
a wykorzystywaniem energii ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 261
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa państwa członkowskie 
i Komisję, aby zachęcały do szybkiego 
wdrożenia technologii bezemisyjnych lub 
niskoemisyjnych w transporcie 
drogowym; podkreśla znaczenie 
inteligentnych technologii, takich jak 
inteligentna infrastruktura ładowania, dla 
ustanowienia synergii pomiędzy 
elektryfikacją transportu a energią ze 
źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 262
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zwraca uwagę na przewidywany 
ogromny wzrost emisji gazów 
cieplarnianych z sektora lotniczego; 
z niepokojem stwierdza, że na szczeblu 
globalnym nie są podejmowane 
odpowiednie działania na rzecz 
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ograniczenia tych emisji; ponadto 
zauważa, że na szczeblu UE nie istnieją 
dostateczne zachęty do ograniczania 
emisji z tych sektorów w porównaniu z 
innymi sektorami gospodarki; podkreśla 
znaczenie wdrożenia w ramach polityki 
UE surowszych i nowych środków na 
rzecz ograniczenia emisji z lotnictwa;

Or. en

Poprawka 263
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Pavel Poc, Jeppe 
Kofod, Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos Grammatikakis, Tiemo Wölken, 
Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina, że przewiduje się, iż 
emisje gazów cieplarnianych 
z międzynarodowego transportu 
morskiego wzrosną aż o 250 % do 2050 r.; 
powtarza, że emisje z międzynarodowego 
transportu morskiego i lotnictwa muszą 
zostać znacznie ograniczone, aby wypełnić 
zobowiązanie Unii do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w całej gospodarce 
oraz umożliwić osiągnięcie zerowych 
emisji gazów cieplarnianych netto 
najpóźniej do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 264
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
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międzynarodowy sektor transportu 
morskiego sam wyznaczył sobie cel 
bezwzględnego ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych; podkreśla jednak, że cel 
ten należy istotnie zwiększyć, aby 
zapewnić zgodność z porozumieniem 
paryskim; z niepokojem stwierdza brak 
postępów w zakresie przełożenia tego celu 
na działania krótko- i długoterminowe 
oraz inne konkretne działania;

Or. en

Poprawka 265
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję do jak 
najszybszego zaproponowania 
europejskiej agendy kolejowej, w tym ram 
służących wyeliminowaniu barier, które 
utrudniają szybką realizację 
interoperacyjnej sieci kolei dużej 
prędkości wewnątrz UE, i mobilizacji 
większych inwestycji w szybkobieżne 
połączenia kolejowe;

Or. en

Poprawka 266
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Christophe 
Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zauważa, że na różne rodzaje 
transportu nakładane są różne 
obciążenia; apeluje o wykorzystywanie 
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wzrostu dochodów do promowania 
przyjaznych środowisku rodzajów 
transportu, takich jak transport 
autobusowy lub kolejowy;

Or. en

Poprawka 267
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Jeppe Kofod, Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos Grammatikakis, 
Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. zauważa, że obecnie ok. 60 % 
metanu na świecie pochodzi z takich 
źródeł jak rolnictwo, wysypiska 
i oczyszczalnie ścieków, a także przemysł 
wytwórczy oraz transport rurociągowy 
paliw kopalnych; przypomina, że metan 
jest silnym gazem cieplarnianym 
o współczynniku ocieplenia 28 razy 
większym niż CO2

1a w skali 100 lat i że 
redukcje emisji metanu mogą odegrać 
ważną rolę w ograniczeniu stężeń ozonu 
w warstwie przyziemnej oraz ich 
negatywnego wpływu na jakość powietrza 
i zdrowie ludzi; przyjmuje z zadowoleniem 
zamiar Komisji, aby ograniczyć emisje 
metanu w danych sektorach, co może 
przyczynić się do dalszego ograniczenia 
stężeń ozonu w UE, oraz by promować na 
arenie międzynarodowej ograniczenie 
ilości metanu;

__________________

1a Van Dingenen, R., Crippa, M., 
Maenhout, G., Guizzardi, D., Dentener, 
F., „Global trends of methane emissions 
and their impacts on ozone 
concentrations” [Globalne trendy 
w zakresie emisji metanu oraz ich wpływ 
na stężenia ozonu], EUR 29394 EN, 
Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 
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Luksemburg, 2018, ISBN 978-92-79-
96550-0, doi:10.2760/820175, 
JRC113210.

Or. en

Poprawka 268
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. podkreśla, że aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną gospodarki UE 
jako całości, wszystkie sektory muszą 
wnieść wkład, w tym międzynarodowe 
lotnictwo i międzynarodowy transport 
morski; zauważa, że zgodnie z analizą 
Komisji obecne cele i środki globalne, 
przewidziane przez IMO i ICAO, nawet 
jeśli zostaną w pełni wdrożone, nie 
doprowadzą do koniecznych redukcji 
emisji, a ponadto potrzebne są dalsze 
działania zgodne z celem, jakim jest 
osiągnięcie zerowych emisji netto w całej 
gospodarce; podkreśla potrzebę 
inwestowania w bezemisyjne 
i niskoemisyjne technologie i paliwa 
w tych sektorach;

Or. en

Poprawka 269
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 22 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22c. uważa, że przegląd wspólnej 
polityki rolnej jest wyjątkową okazją, aby 
dostosować sektor rolnictwa do metod 
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dekarbonizacji; podkreśla, że zmiana 
nawyków żywieniowych, w szczególności 
znaczne ograniczenie spożycia produktów 
pochodzenia zwierzęcego, może znacząco 
przyczynić się do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych z sektora rolnictwa;

Or. en

Poprawka 270
Ulrike Müller, Gesine Meissner

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze zbadanie wariantów 
strategicznych na potrzeby szybkiego 
rozwiązania problemu emisji metanu 
w ramach strategicznego planu Unii 
dotyczącego metanu oraz o przedstawienie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosków ustawodawczych w tej sprawie; 
podkreśla, że rolnictwo stanie się jednym 
z głównych pozostałych źródeł emisji 
gazów cieplarnianych w UE w 2050 r., 
zwłaszcza z powodu emisji metanu 
i podtlenku azotu;

23. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze zbadanie wariantów 
strategicznych na potrzeby szybkiego 
rozwiązania problemu emisji metanu 
w ramach strategicznego planu Unii 
dotyczącego metanu oraz o przedstawienie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosków ustawodawczych w tej sprawie; 
nalega, aby w tych wnioskach koniecznie 
uwzględnić różnice w sile finansowej 
małych, rodzinnych gospodarstw rolnych 
i większych gospodarstw rolnych;
podkreśla, że rolnictwo stanie się jednym 
z głównych pozostałych źródeł emisji 
gazów cieplarnianych w UE w 2050 r., 
zwłaszcza z powodu emisji metanu 
i podtlenku azotu; podkreśla, że wkłady 
poszczególnych sektorów w ograniczenie 
emisji powinny być przydzielane w sposób 
najbardziej opłacalny, i przypomina, że 
unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji okazał się skuteczny pod tym 
względem;

Or. en

Poprawka 271
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze zbadanie wariantów 
strategicznych na potrzeby szybkiego 
rozwiązania problemu emisji metanu 
w ramach strategicznego planu Unii 
dotyczącego metanu oraz o przedstawienie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosków ustawodawczych w tej sprawie; 
podkreśla, że rolnictwo stanie się jednym 
z głównych pozostałych źródeł emisji 
gazów cieplarnianych w UE w 2050 r., 
zwłaszcza z powodu emisji metanu 
i podtlenku azotu;

23. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze zbadanie wariantów 
strategicznych na potrzeby szybkiego 
rozwiązania problemu emisji metanu 
w ramach strategicznego planu Unii 
dotyczącego metanu oraz o przedstawienie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosków ustawodawczych w tej sprawie;

Or. en

Poprawka 272
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze zbadanie wariantów 
strategicznych na potrzeby szybkiego 
rozwiązania problemu emisji metanu 
w ramach strategicznego planu Unii 
dotyczącego metanu oraz o przedstawienie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosków ustawodawczych w tej sprawie; 
podkreśla, że rolnictwo stanie się jednym 
z głównych pozostałych źródeł emisji 
gazów cieplarnianych w UE w 2050 r., 
zwłaszcza z powodu emisji metanu 
i podtlenku azotu;

23. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze zbadanie wariantów 
strategicznych na potrzeby szybkiego 
rozwiązania problemu emisji metanu, 
w tym wariantów wykorzystywania 
wychwyconego metanu, w ramach 
strategicznego planu Unii dotyczącego 
metanu; podkreśla, że rolnictwo stanie się 
jednym z głównych pozostałych źródeł 
emisji gazów cieplarnianych w UE 
w 2050 r., zwłaszcza z powodu emisji 
metanu i podtlenku azotu; zauważa jednak, 
że ze względu na znaczenie tego sektora 
dla zabezpieczenia dostaw żywności 
ograniczenie emisji w sektorze rolnictwa 
jest szczególnie trudne na dużą skalę;
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Or. en

Poprawka 273
Jan Huitema

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze zbadanie wariantów 
strategicznych na potrzeby szybkiego 
rozwiązania problemu emisji metanu 
w ramach strategicznego planu Unii 
dotyczącego metanu oraz o przedstawienie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosków ustawodawczych w tej sprawie; 
podkreśla, że rolnictwo stanie się jednym 
z głównych pozostałych źródeł emisji 
gazów cieplarnianych w UE w 2050 r., 
zwłaszcza z powodu emisji metanu
i podtlenku azotu;

23. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze zbadanie wariantów 
strategicznych na potrzeby szybkiego 
rozwiązania problemu emisji metanu 
w ramach strategicznego planu Unii 
dotyczącego metanu oraz o przedstawienie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosków ustawodawczych w tej sprawie; 
podkreśla potencjał sektora rolnictwa
w zakresie zwalczania skutków zmiany 
klimatu, na przykład przez innowacje 
ekologiczne i technologiczne oraz 
wychwytywanie dwutlenku węgla 
w glebie;

Or. en

Poprawka 274
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze zbadanie wariantów 
strategicznych na potrzeby szybkiego 
rozwiązania problemu emisji metanu w 
ramach strategicznego planu Unii 
dotyczącego metanu oraz o przedstawienie
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosków ustawodawczych w tej sprawie; 
podkreśla, że rolnictwo stanie się jednym 
z głównych pozostałych źródeł emisji 

23. przypomina Komisji o jej 
zobowiązaniu do jak najszybszego 
zbadania wariantów strategicznych na 
potrzeby szybkiego rozwiązania problemu 
emisji metanu w ramach strategicznego 
planu Unii dotyczącego metanu oraz do 
przedstawienia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosków 
ustawodawczych w tej sprawie; podkreśla, 
że rolnictwo stanie się jednym z głównych 
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gazów cieplarnianych w UE w 2050 r., 
zwłaszcza z powodu emisji metanu 
i podtlenku azotu;

pozostałych źródeł emisji gazów 
cieplarnianych w UE w 2050 r., zwłaszcza 
z powodu emisji metanu i podtlenku azotu;

Or. en

Poprawka 275
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Christophe 
Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. zauważa, że unijne zasoby 
budowlane odpowiadają za około 40 % 
końcowego zużycia energii w Europie 
i 36 % emisji CO2 w Europie; apeluje 
o uwolnienie potencjału tych zasobów 
w zakresie oszczędzania energii 
i o ograniczenie śladu węglowego, zgodnie 
z celem dyrektywy w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków, 
który dotyczy osiągnięcia efektywnych 
energetycznie i bezemisyjnych zasobów 
budowlanych do 2050 r.; uważa, że jeżeli 
bezpieczne, niezawodne i łatwo dostępne 
technologie będą wykorzystywane na dużą 
skalę, mogą one przyczynić się do 
wykorzystania potencjału w zakresie 
efektywności energetycznej 
nieefektywnych energetycznie zasobów 
budowlanych w Europie dzięki 
zastosowaniu podejścia polegającego na 
przeprowadzanej etapami gruntownej 
renowacji, a w synergii z odnawialnymi 
źródłami energii mogą ograniczyć 
destrukcyjny wpływ zmiany klimatu; 
ponadto uważa, że osiągnięcie 
budownictwa i niskim zapotrzebowaniu 
na energię, w pełni zasilanego energią ze 
źródeł odnawialnych, stanowi warunek 
konieczny dla wywiązania się 
z porozumienia paryskiego i dla realizacji 
unijnego programu na rzecz wzrostu 
gospodarczego, tworzenia lokalnych 
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miejsc pracy i poprawy warunków życia 
obywateli w całej Europie;

Or. en

Poprawka 276
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Jeppe Kofod, Simona Bonafè, Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos 
Grammatikakis, Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. zauważa, że sektor budownictwa 
odpowiada obecnie za 40 % zużycia 
energii w Europie i za 36 % emisji CO2

1a; 
podkreśla, że zwiększenie efektywności 
zużycia energii w budownictwie oferuje 
znaczny potencjał na rzecz dalszego 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w Europie;

__________________

1a

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/ener
gy-efficiency/buildings

Or. en

Poprawka 277
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. z niepokojem zauważa, że wiele 
technologii wychwytywania 
i wykorzystywania dwutlenku węgla, na 
których opierają się poszczególne 
rozwiązania, nie prowadzi do trwałych 
redukcji emisji; wzywa Komisję do 
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opracowania kryteriów technicznych 
w celu zapewnienia, by każde wsparcie 
technologii wychwytywania 
i wykorzystywania dwutlenku węgla, 
w tym w przemyśle stalowym, 
cementowym, tworzyw sztucznych 
i chemicznym, doprowadziło do trwałych 
i możliwych do zweryfikowania redukcji 
emisji netto;

Or. en

Poprawka 278
Gilles Pargneaux

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. uważa, że UE musi przystąpić do 
opracowania strategii przemysłowej 
z pakietem środków zgodnych z zasadami 
WTO, który umożliwi przemysłowi UE 
pełną rekompensatę kosztów 
dekarbonizacji; ponadto uważa, że taka 
strategia powinna zapewniać, by 
produkty, które są produkowane w UE, 
importowane do UE i sprzedawane na 
rynku UE, musiały być objęte podobnym 
ograniczeniem w formie kosztów z tytułu 
emisji dwutlenku węgla oraz że należy jak 
najszybciej opracować tego rodzaju 
środki;

Or. en

Poprawka 279
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23a. uważa, że UE musi przystąpić do 
opracowania strategii przemysłowej 
z pakietem środków zgodnych z zasadami 
WTO, który umożliwi przemysłowi UE 
pełną rekompensatę kosztów 
dekarbonizacji; ponadto uważa, że 
produkty, które są produkowane w UE, 
importowane do UE i sprzedawane na 
rynku UE, muszą być objęte podobnym 
ograniczeniem w formie kosztów z tytułu 
emisji dwutlenku węgla oraz że należy jak 
najszybciej opracować tego rodzaju 
środki;

Or. en

Poprawka 280
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla rolę energochłonnych 
sektorów pod względem zarówno 
poddawania się transformacji, jak i jej 
umożliwiania; wzywa Komisję do 
opracowania unijnych ram transformacji 
przemysłowej w celu przyciągnięcia 
inwestycji w rozwój technologii 
i produktów niskoemisyjnych oraz 
ułatwienia realizacji pilotażowych 
projektów przemysłowych 
z wykorzystaniem przełomowych 
technologii na skalę komercyjną;

Or. en

Poprawka 281
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Angélique Delahaye
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Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla znaczenie inwestowania 
w badania naukowe, rozwój i innowacje 
dla opracowania innowacyjnych 
rozwiązań niskoemisyjnych, zwłaszcza 
w zakresie zielonej energii, oraz dla 
wsparcia rozwoju rozwiązań cyfrowych 
służących modernizacji infrastruktury 
(np. inteligentnych sieci);

Or. en

Poprawka 282
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję do zapewnienia, by 
polityki rolne, w szczególności fundusze 
unijne i krajowe, były zgodne z celami 
i zamierzeniami porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 283
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. apeluje, by wspólna polityka rolna 
przyczyniała się do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie 
z założeniem przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu;
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Or. en

Poprawka 284
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla kluczową rolę regionów 
europejskich dla zarządzania skutkami 
dekarbonizacji we wszystkich sektorach;

Or. en

Poprawka 285
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. podkreśla, że rolnictwo jest jednym 
z głównych źródeł emisji gazów 
cieplarnianych, zwłaszcza ze względu na 
emisje metanu i podtlenku azotu, oraz 
pośrednich emisji gazów cieplarnianych, 
w tym emisji pochodzących z wylesiania 
i zmiany sposobu użytkowania gruntów; 
w związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia tego 
aspektu podczas przeglądu wspólnej 
polityki rolnej oraz do podjęcia 
skutecznych kroków na rzecz 
uodpornienia nowej wspólnej polityki 
rolnej na zmianę klimatu;

Or. en

Poprawka 286
Ivo Belet
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Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. zgadza się z Komisją, że Europa 
powinna współpracować z globalnymi 
partnerami w celu zagwarantowania 
dalszych wysiłków IMO i ICAO w zakresie 
redukcji emisji w sektorach transportu 
morskiego i lotnictwa, lecz że oprócz tych 
prac konieczne będą również dalsze 
działania; wzywa Komisję do 
praktycznego wdrożenia zasady 
„zanieczyszczający płaci” w tych 
sektorach, w szczególności w odniesieniu 
do opodatkowania paliwa lotniczego i do 
cen biletów lotniczych;

Or. en

Poprawka 287
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. zachęca Komisję do przedstawienia 
ambitnej strategii przemysłowej UE, która 
będzie uwzględniać ekologiczne 
ograniczenia naszej planety i wspierać 
sprawiedliwą transformację wszystkich 
sektorów, w tym sektorów 
energochłonnych, w kierunku zerowych 
emisji netto gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 288
Lynn Boylan
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Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. popiera wniosek zawarty 
w strategii długoterminowej, że potrzebna 
jest kompleksowa zmiana we wszystkich 
sektorach transportu; podkreśla potrzebę, 
aby następna Komisja zniosła unijne 
ograniczenia dotyczące krajowych 
terminów wycofania silników spalinowych 
wewnętrznego spalania;

Or. en

Poprawka 289
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Jeppe Kofod, Simona Bonafè, Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos 
Grammatikakis, Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. zwraca uwagę, że zwiększenie 
efektywności energetycznej w sektorze 
ciepłowniczym i chłodniczym może 
wywrzeć pozytywny wpływ pod względem 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, a także obniżenia cen 
i tym samym wyeliminowania ubóstwa 
energetycznego w europejskich 
gospodarstwach domowych;

Or. en

Poprawka 290
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 23 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23c. podkreśla potrzebę włączenia 
ambicji klimatycznych do głównego nurtu 
wszystkich obszarów polityki UE, w tym 
polityki handlowej; wzywa Komisję do 
zapewnienia, by wszystkie umowy 
handlowe podpisywane przez UE były 
w pełni zgodne z porozumieniem 
paryskim, ponieważ nie tylko wzmocniłoby 
to globalne działania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu, ale 
również zagwarantowało równe szanse dla 
dotkniętych sektorów;

Or. en

Poprawka 291
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 23 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23c. podkreśla, że UE powinna 
promować rolę i wysiłki regionów, 
miejscowości i miast; wzywa Komisję, by 
podjęła działania na podstawie prac 
Porozumienia Burmistrzów 
reprezentujących 200 mln obywateli 
europejskich oraz by umożliwiła im 
odgrywanie roli katalizatora dalszych 
przemian;

Or. en

Poprawka 292
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 23 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23d. wyraża ubolewanie, że możliwość 
wzmocnienia działań UE na rzecz 
fluorowanych gazów cieplarnianych nie 
została uwzględniona w strategii Komisji; 
podkreśla, że zapobieganie nielegalnemu
handlowi wodorofluorowęglowodorem 
(HFC) polegające na wprowadzeniu 
systemu licencjonowania HFC, zakazanie 
stosowania HFC w sektorach, w których 
nie jest to już potrzebne, przydzielanie 
kwot HFC za pośrednictwem systemu 
aukcyjnego oraz pełne wdrożenie 
rozporządzenia w sprawie fluorowanych 
gazów cieplarnianych przez zakazanie 
wszystkich niepotrzebnych zastosowań 
SF6 to wyraźne możliwości pomocy UE 
w osiągnięciu celów określonych 
w porozumieniu paryskim;

Or. en

Poprawka 293
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Śródtytuł 5

Projekt rezolucji Poprawka

Maksymalizacja potencjału klimatycznego
lasów

Rozwiązania oparte na środowisku 
naturalnym oraz rola lasów i gleby

Or. en

Poprawka 294
Nils Torvalds, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Śródtytuł 5
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Projekt rezolucji Poprawka

Maksymalizacja potencjału klimatycznego 
lasów

Maksymalizacja potencjału klimatycznego 
lasów w kontekście zrównoważonej 
biogospodarki

Or. en

Poprawka 295
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Śródtytuł 5

Projekt rezolucji Poprawka

Maksymalizacja potencjału klimatycznego 
lasów

Maksymalizacja potencjału klimatycznego 
lasów i ich wkład w biogospodarkę

Or. en

Poprawka 296
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Monika Beňová

Projekt rezolucji
Śródtytuł 5

Projekt rezolucji Poprawka

Maksymalizacja potencjału klimatycznego 
lasów

Maksymalizacja potencjału klimatycznego 
lasów i ich wkład w biogospodarkę

Or. en

Poprawka 297
Paul Brannen

Projekt rezolucji
Śródtytuł 5
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Projekt rezolucji Poprawka

Maksymalizacja potencjału klimatycznego
lasów

Maksymalizacja potencjału klimatycznego 
sektora użytkowania gruntów, zmiany 
sposobu użytkowania gruntów i leśnictwa

Or. en

Poprawka 298
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 23 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23e. podkreśla, że zachowanie 
i wzmocnienie naturalnych pochłaniaczy 
dwutlenku węgla ma kluczowe znaczenie 
dla jak najszybszego osiągnięcia 
równowagi pomiędzy antropogenicznymi 
emisjami przez źródła a usuwaniem emisji 
przez pochłaniacze gazów cieplarnianych 
w Unii oraz, w stosownych przypadkach, 
dla osiągnięcia ujemnych emisji netto 
w drugiej połowie obecnego stulecia;

Or. en

Poprawka 299
Alojz Peterle

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wspiera aktywne i zrównoważone 
zarządzanie lasami na szczeblu krajowym, 
wraz z konkretnymi środkami na rzecz 
pobudzenia potencjału biogospodarki UE, 
z uwagi na duży potencjał lasów 
w zakresie zwiększenia wkładu w działania 
europejskie w dziedzinie klimatu (za 

24. wspiera aktywne i zrównoważone 
zarządzanie lasami na szczeblu krajowym, 
wraz z konkretnymi środkami na rzecz 
pobudzenia potencjału biogospodarki UE, 
z uwagi na duży potencjał lasów 
w zakresie zwiększenia wkładu w działania 
europejskie w dziedzinie klimatu (za 
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pomocą sekwestracji, składowania 
i efektów substytucyjnych) oraz 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji do 
2050 r.; widzi potrzebę zatrzymania utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
funkcji ekosystemu na terytorium UE do 
2020 r.;

pomocą sekwestracji, składowania 
i efektów substytucyjnych) oraz 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji do 
2050 r.; widzi potrzebę zatrzymania utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
funkcji ekosystemu na terytorium UE do 
2020 r., w tym dokonania oceny kosztów 
i korzyści społeczno-gospodarczych 
wynikających z ochrony różnorodności 
biologicznej i powiązanych usług 
ekosystemowych oraz opracowania 
opartych na dowodach strategii 
politycznych, które pomogą we wdrożeniu 
i finansowaniu środków na rzecz ochrony 
różnorodności biologicznej w UE;

Or. en

Poprawka 300
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wspiera aktywne i zrównoważone 
zarządzanie lasami na szczeblu krajowym, 
wraz z konkretnymi środkami na rzecz 
pobudzenia potencjału biogospodarki UE,
z uwagi na duży potencjał lasów 
w zakresie zwiększenia wkładu w działania 
europejskie w dziedzinie klimatu (za 
pomocą sekwestracji, składowania 
i efektów substytucyjnych) oraz 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji do 
2050 r.; widzi potrzebę zatrzymania utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
funkcji ekosystemu na terytorium UE do 
2020 r.;

24. wspiera zrównoważone zarządzanie 
lasami na szczeblu krajowym z uwagi na 
duży potencjał lasów w zakresie 
zwiększenia wkładu w działania 
europejskie w dziedzinie klimatu 
(w szczególności za pomocą sekwestracji 
i składowania) oraz osiągnięcia zerowego 
poziomu emisji do 2050 r.; widzi potrzebę 
zatrzymania utraty różnorodności 
biologicznej i degradacji funkcji 
ekosystemu na terytorium UE do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 301
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley
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Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wspiera aktywne i zrównoważone 
zarządzanie lasami na szczeblu krajowym, 
wraz z konkretnymi środkami na rzecz 
pobudzenia potencjału biogospodarki UE, 
z uwagi na duży potencjał lasów 
w zakresie zwiększenia wkładu w działania 
europejskie w dziedzinie klimatu (za 
pomocą sekwestracji, składowania 
i efektów substytucyjnych) oraz 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji do 
2050 r.; widzi potrzebę zatrzymania utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
funkcji ekosystemu na terytorium UE do 
2020 r.;

24. wspiera aktywne i zrównoważone 
zarządzanie lasami na szczeblu krajowym, 
wraz z konkretnymi środkami na rzecz 
pobudzenia potencjału biogospodarki UE, 
z uwagi na duży potencjał lasów 
w zakresie zwiększenia wkładu w działania 
europejskie w dziedzinie klimatu (za 
pomocą sekwestracji, składowania 
i efektów substytucyjnych) oraz 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji do 
2050 r.; widzi potrzebę przystosowania się 
do zmiany klimatu oraz zatrzymania utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
funkcji ekosystemu na terytorium UE do 
2020 r.;

Or. en

Poprawka 302
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Jeppe Kofod, Simona Bonafè, Christel Schaldemose, Giorgos 
Grammatikakis, Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wspiera aktywne i zrównoważone 
zarządzanie lasami na szczeblu krajowym, 
wraz z konkretnymi środkami na rzecz 
pobudzenia potencjału biogospodarki UE, 
z uwagi na duży potencjał lasów 
w zakresie zwiększenia wkładu w działania 
europejskie w dziedzinie klimatu (za 
pomocą sekwestracji, składowania 
i efektów substytucyjnych) oraz 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji do 
2050 r.; widzi potrzebę zatrzymania utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
funkcji ekosystemu na terytorium UE do 

24. wspiera aktywne i zrównoważone 
zarządzanie lasami na szczeblu krajowym, 
wraz z konkretnymi środkami na rzecz 
pobudzenia potencjału biogospodarki UE, 
z uwagi na duży potencjał lasów 
w zakresie zwiększenia wkładu w działania 
europejskie w dziedzinie klimatu (za 
pomocą sekwestracji, składowania 
i efektów substytucyjnych) oraz 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji 
najpóźniej do 2050 r.; widzi potrzebę 
zatrzymania utraty różnorodności 
biologicznej i degradacji funkcji 



AM\1175954PL.docx 171/193 PE634.632v02-00

PL

2020 r.; ekosystemu na terytorium UE do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 303
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wspiera aktywne i zrównoważone 
zarządzanie lasami na szczeblu krajowym, 
wraz z konkretnymi środkami na rzecz 
pobudzenia potencjału biogospodarki UE, 
z uwagi na duży potencjał lasów 
w zakresie zwiększenia wkładu w działania 
europejskie w dziedzinie klimatu (za 
pomocą sekwestracji, składowania 
i efektów substytucyjnych) oraz 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji do 
2050 r.; widzi potrzebę zatrzymania utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
funkcji ekosystemu na terytorium UE do 
2020 r.;

24. wspiera aktywne i zrównoważone 
zarządzanie lasami na szczeblu krajowym 
oraz uznaje potencjał – lecz również 
ograniczenia naturalne – biogospodarki 
UE, doceniając duży potencjał lasów 
w zakresie zwiększenia wkładu w działania 
europejskie w dziedzinie klimatu (za 
pomocą sekwestracji, składowania 
i efektów substytucyjnych) oraz 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji do 
2050 r.; widzi potrzebę zatrzymania utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
funkcji ekosystemu na terytorium UE do 
2020 r.;

Or. en

Poprawka 304
Pilar Ayuso

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wspiera aktywne i zrównoważone 
zarządzanie lasami na szczeblu krajowym, 
wraz z konkretnymi środkami na rzecz 
pobudzenia potencjału biogospodarki UE, 
z uwagi na duży potencjał lasów 
w zakresie zwiększenia wkładu w działania 
europejskie w dziedzinie klimatu (za 
pomocą sekwestracji, składowania 

24. wspiera aktywne i zrównoważone 
zarządzanie lasami na szczeblu krajowym, 
wraz z konkretnymi środkami na rzecz 
pobudzenia potencjału biogospodarki UE, 
z uwagi na duży potencjał lasów 
w zakresie zwiększenia wkładu w działania 
europejskie w dziedzinie klimatu (za 
pomocą sekwestracji, składowania 
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i efektów substytucyjnych) oraz 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji do 
2050 r.; widzi potrzebę zatrzymania utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
funkcji ekosystemu na terytorium UE do 
2020 r.;

i efektów substytucyjnych) oraz 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto
do 2050 r.; widzi potrzebę zatrzymania 
utraty różnorodności biologicznej 
i degradacji funkcji ekosystemu na 
terytorium UE do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 305
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wspiera aktywne i zrównoważone 
zarządzanie lasami na szczeblu krajowym, 
wraz z konkretnymi środkami na rzecz 
pobudzenia potencjału biogospodarki UE, 
z uwagi na duży potencjał lasów 
w zakresie zwiększenia wkładu w działania 
europejskie w dziedzinie klimatu (za 
pomocą sekwestracji, składowania 
i efektów substytucyjnych) oraz 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji do 
2050 r.; widzi potrzebę zatrzymania utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
funkcji ekosystemu na terytorium UE do 
2020 r.;

24. wspiera zrównoważone zarządzanie 
lasami na szczeblu krajowym, wraz 
z konkretnymi środkami na rzecz 
pobudzenia wydajnej i zrównoważonej
biogospodarki UE, z uwagi na duży 
potencjał lasów w zakresie zwiększenia 
wkładu w działania europejskie 
w dziedzinie klimatu (za pomocą 
sekwestracji, składowania i efektów 
substytucyjnych) oraz osiągnięcia 
zerowego poziomu emisji do 2050 r.; widzi 
potrzebę zatrzymania utraty różnorodności 
biologicznej i degradacji funkcji 
ekosystemu na terytorium UE do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 306
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wspiera aktywne i zrównoważone 
zarządzanie lasami na szczeblu krajowym, 
wraz z konkretnymi środkami na rzecz 

24. wspiera aktywne i zrównoważone 
zarządzanie lasami na szczeblu krajowym, 
wraz z konkretnymi środkami na rzecz 
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pobudzenia potencjału biogospodarki UE, 
z uwagi na duży potencjał lasów 
w zakresie zwiększenia wkładu w działania 
europejskie w dziedzinie klimatu (za 
pomocą sekwestracji, składowania 
i efektów substytucyjnych) oraz 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji do 
2050 r.; widzi potrzebę zatrzymania utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
funkcji ekosystemu na terytorium UE do 
2020 r.;

pobudzenia potencjału biogospodarki UE, 
z uwagi na duży potencjał lasów 
w zakresie zwiększenia wkładu w działania 
europejskie w dziedzinie klimatu (za 
pomocą sekwestracji, składowania 
i efektów substytucyjnych) oraz 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji; 
widzi potrzebę zatrzymania utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
funkcji ekosystemu na terytorium UE do 
2020 r.;

Or. en

Poprawka 307
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wspiera aktywne i zrównoważone 
zarządzanie lasami na szczeblu krajowym, 
wraz z konkretnymi środkami na rzecz 
pobudzenia potencjału biogospodarki UE, 
z uwagi na duży potencjał lasów 
w zakresie zwiększenia wkładu w działania 
europejskie w dziedzinie klimatu (za 
pomocą sekwestracji, składowania 
i efektów substytucyjnych) oraz 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji do 
2050 r.; widzi potrzebę zatrzymania utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
funkcji ekosystemu na terytorium UE do 
2020 r.;

24. wspiera aktywne i zrównoważone 
zarządzanie lasami na szczeblu krajowym, 
wraz z konkretnymi środkami na rzecz 
pobudzenia potencjału biogospodarki UE, 
z uwagi na fakt, że lasy przyczyniają się do
zwiększenia wkładu w działania 
europejskie w dziedzinie klimatu (za 
pomocą sekwestracji, składowania 
i efektów substytucyjnych) oraz 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji do 
2050 r.; widzi potrzebę zatrzymania utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
funkcji ekosystemu na terytorium UE do 
2020 r.;

Or. en

Poprawka 308
Pavel Poc, Monika Beňová, Daciana Octavia Sârbu

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla potrzebę zwiększenia 
konkurencyjności handlowej 
zrównoważonej gospodarki leśnej oraz 
wsparcia praktycznych działań 
wywołujących istotne skutki w zakresie 
składowania i sekwestracji, takich jak 
wykorzystywanie drewna jako materiału 
budowlanego zarówno w miastach, jak 
i na obszarach wiejskich, zastąpienie 
paliw kopalnych oraz stosowanie jako 
narzędzia poprawiającego retencję wody;

Or. en

Poprawka 309
Luke Ming Flanagan

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zaleca, by główne wysiłki 
ukierunkowano na agroleśnictwo i bardzo 
realne zyski, jakie można osiągnąć pod 
względem ekologii i różnorodności 
biologicznej dzięki włączeniu drzew 
i różnych rodzajów roślinności na 
wykorzystywanych obszarach uprawnych;

Or. en

Poprawka 310
Ulrike Müller, Gesine Meissner

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. uznaje pozytywny, ale ostatecznie 
ograniczony potencjał zalesiania 

25. uznaje pozytywny, ale ostatecznie 
ograniczony potencjał zalesiania 
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w Europie; uważa w związku z tym, że 
inicjatywy w zakresie zalesiania powinny 
być uzupełniane konkretnymi 
inicjatywami i zachętami mającymi na 
celu maksymalizację potencjału 
sekwestracji, przy jednoczesnym 
zapewnieniu dobrego stanu istniejących 
obszarów leśnych za pomocą odbudowy 
i przy jednoczesnej poprawie tego stanu, 
co będzie korzystne zarówno dla klimatu, 
jak i dla różnorodności biologicznej;

w Europie; uważa w związku z tym, że 
inicjatywy w zakresie zalesiania powinny 
oferować zachęty mające na celu 
maksymalizację potencjału sekwestracji 
oraz ochronę dobrego stanu lasów, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw 
właścicieli do aktywnego gospodarowania 
lasami;

Or. en

Poprawka 311
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Monika Beňová

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. uznaje pozytywny, ale ostatecznie 
ograniczony potencjał zalesiania 
w Europie; uważa w związku z tym, że 
inicjatywy w zakresie zalesiania powinny 
być uzupełniane konkretnymi inicjatywami 
i zachętami mającymi na celu 
maksymalizację potencjału sekwestracji, 
przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego 
stanu istniejących obszarów leśnych za 
pomocą odbudowy i przy jednoczesnej 
poprawie tego stanu, co będzie korzystne 
zarówno dla klimatu, jak i dla
różnorodności biologicznej;

25. uznaje pozytywny, ale ostatecznie 
ograniczony potencjał zalesiania 
w Europie; uważa w związku z tym, że 
inicjatywy w zakresie zalesiania powinny 
być uzupełniane konkretnymi inicjatywami 
i zachętami mającymi na celu wzmocnienie
potencjału sekwestracji, przy 
jednoczesnym zapewnieniu dobrego stanu 
istniejących obszarów leśnych i przy 
jednoczesnej poprawie tego stanu, co 
będzie korzystne dla klimatu, 
biogospodarki i różnorodności 
biologicznej; w związku z tym popiera 
zalesianie porzuconych i odłogowanych 
gruntów rolnych, agroleśnictwo oraz 
zminimalizowanie przekształcania 
obszarów leśnych na grunty o innym 
sposobie użytkowania;

Or. en

Poprawka 312
Lynn Boylan
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Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. uznaje pozytywny, ale ostatecznie 
ograniczony potencjał zalesiania 
w Europie; uważa w związku z tym, że 
inicjatywy w zakresie zalesiania powinny 
być uzupełniane konkretnymi inicjatywami 
i zachętami mającymi na celu 
maksymalizację potencjału sekwestracji, 
przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego 
stanu istniejących obszarów leśnych za 
pomocą odbudowy i przy jednoczesnej 
poprawie tego stanu, co będzie korzystne 
zarówno dla klimatu, jak i dla 
różnorodności biologicznej;

25. uznaje pozytywny, ale ostatecznie 
ograniczony potencjał zalesiania 
w Europie; uważa w związku z tym, że 
inicjatywy w zakresie zalesiania powinny 
być uzupełniane konkretnymi inicjatywami 
i zachętami mającymi na celu 
maksymalizację potencjału sekwestracji, 
przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego 
stanu istniejących obszarów leśnych za 
pomocą odbudowy i przy jednoczesnej 
poprawie tego stanu, co będzie korzystne 
zarówno dla klimatu, jak i dla 
różnorodności biologicznej, oraz 
z uwzględnieniem odpowiedniego 
użytkowania gruntów i wyboru gatunków 
drzew;

Or. en

Poprawka 313
Nils Torvalds, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. uznaje pozytywny, ale ostatecznie 
ograniczony potencjał zalesiania 
w Europie; uważa w związku z tym, że 
inicjatywy w zakresie zalesiania powinny 
być uzupełniane konkretnymi inicjatywami 
i zachętami mającymi na celu 
maksymalizację potencjału sekwestracji, 
przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego 
stanu istniejących obszarów leśnych za 
pomocą odbudowy i przy jednoczesnej 
poprawie tego stanu, co będzie korzystne 
zarówno dla klimatu, jak i dla
różnorodności biologicznej;

25. uznaje pozytywny, ale ostatecznie 
ograniczony potencjał zalesiania 
w Europie; uważa w związku z tym, że 
inicjatywy w zakresie zalesiania powinny 
być uzupełniane konkretnymi inicjatywami 
i zachętami mającymi na celu zwiększenie
potencjału sekwestracji, przy 
jednoczesnym zapewnieniu dobrego stanu 
istniejących obszarów leśnych i przy 
jednoczesnej poprawie tego stanu, co 
będzie korzystne dla klimatu, 
zrównoważonej biogospodarki
i różnorodności biologicznej;
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Or. en

Poprawka 314
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. uznaje pozytywny, ale ostatecznie 
ograniczony potencjał zalesiania 
w Europie; uważa w związku z tym, że 
inicjatywy w zakresie zalesiania powinny 
być uzupełniane konkretnymi inicjatywami 
i zachętami mającymi na celu 
maksymalizację potencjału sekwestracji, 
przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego 
stanu istniejących obszarów leśnych za 
pomocą odbudowy i przy jednoczesnej 
poprawie tego stanu, co będzie korzystne 
zarówno dla klimatu, jak i dla
różnorodności biologicznej;

25. uznaje pozytywny potencjał 
zalesiania w Europie; uważa w związku 
z tym, że inicjatywy w zakresie zalesiania 
powinny być uzupełniane konkretnymi 
inicjatywami i zachętami mającymi na celu 
zwiększenie potencjału sekwestracji, przy 
jednoczesnym zapewnieniu dobrego stanu 
istniejących obszarów leśnych za pomocą 
odbudowy i przy jednoczesnej poprawie 
tego stanu, co będzie korzystne dla 
klimatu, biogospodarki i różnorodności 
biologicznej;

Or. en

Poprawka 315
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. uznaje pozytywny, ale ostatecznie 
ograniczony potencjał zalesiania 
w Europie; uważa w związku z tym, że 
inicjatywy w zakresie zalesiania powinny 
być uzupełniane konkretnymi inicjatywami 
i zachętami mającymi na celu 
maksymalizację potencjału sekwestracji, 
przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego 
stanu istniejących obszarów leśnych za 
pomocą odbudowy i przy jednoczesnej 
poprawie tego stanu, co będzie korzystne 

25. uznaje pozytywny, ale ostatecznie 
ograniczony potencjał zalesiania 
w Europie; uważa w związku z tym, że 
inicjatywy w zakresie zalesiania powinny 
być uzupełniane konkretnymi inicjatywami 
i zachętami mającymi na celu 
maksymalizację potencjału sekwestracji, 
przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego 
stanu istniejących obszarów leśnych i przy 
jednoczesnej poprawie tego stanu, co 
będzie korzystne zarówno dla klimatu, jak 
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zarówno dla klimatu, jak i dla 
różnorodności biologicznej;

i dla różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 316
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. zwraca uwagę, że działania 
i strategie polityczne UE wywierają wpływ 
również na naturalne pochłaniacze, 
grunty i lasy poza Europą oraz że unijna 
strategia zerowych emisji netto powinna 
zapobiegać szkodliwym skutkom 
klimatycznym działań UE w państwach 
trzecich; w związku z tym wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do opowiedzenia 
się za solidnymi przepisami 
międzynarodowymi w ramach pakietu 
paryskiego, zwłaszcza w odniesieniu do 
artykułu 6 porozumienia paryskiego, aby 
zapobiec lukom w rachunkowości oraz 
dwukrotnemu uwzględnianiu środków 
w zakresie zalesiania, co mogłoby osłabić 
globalne wysiłki w dziedzinie klimatu;

Or. en

Poprawka 317
Paul Brannen

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. uważa, że długoterminowa 
strategia nie uwzględnia odpowiednio 
podstawowych sektorów produkcji 
w gospodarce oraz że sektory leśnictwa 
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i rolnictwa, a także odnośne społeczności 
doświadczają nieproporcjonalnie 
wyższego ryzyka negatywnych skutków 
zmiany klimatu; zaleca, aby strategia ta 
wyznaczała wyraźny kierunek działania 
dla tych sektorów na rzecz zwiększenia ich 
odporności, poprawy zapobiegania ryzyku 
oraz zachowania ekosystemów i ich usług, 
na których opiera się gospodarka;

Or. en

Poprawka 318
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. popiera odbudowę obszarów 
leśnych i terenów podmokłych, które 
powinno się wykorzystywać głównie do 
usuwania i składowania dwutlenku węgla, 
oraz wzywa państwa członkowskie do 
uruchomienia środków z Europejskiego 
Funduszu na rzecz Transformacji na 
potrzeby tego sektora;

Or. en

Poprawka 319
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. apeluje o maksymalizację ochrony 
i odbudowy obszarów leśnych i terenów 
podmokłych jako naturalnych 
pochłaniaczy dwutlenku węgla;

Or. en
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Poprawka 320
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. podkreśla, że w glebach na całym 
świecie znajduje się więcej dwutlenku 
węgla niż w biosferze i atmosferze łącznie; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
powstrzymania degradacji gleb w UE oraz 
zapewnienia wspólnych działań UE na 
rzecz zachowania i poprawy jakości gleb 
i ich zdolności do składowania dwutlenku 
węgla;

Or. en

Poprawka 321
Paul Brannen

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. popiera pomysł przeprowadzenia 
reformy rolnictwa w sposób 
ukierunkowany na osiągnięcie rezultatów 
w dziedzinie klimatu i środowiska 
w ramach zbliżającej się reformy 
i w ramach wszystkich kolejnych reform 
oraz podkreśla, że przeznaczenie istotnej 
części budżetu bezpośrednio na te cele ma 
kluczowe znaczenie;

Or. en

Poprawka 322
Paul Brannen
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Projekt rezolucji
Ustęp 25 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25c. podkreśla, że w łącznym potencjale 
technicznym praktyk w zakresie poprawy 
pochłaniania dwutlenku węgla na 
obszarach rolnych w UE największą rolę 
odgrywa system rolno-leśny1b;

__________________

1b Joris Aertsens, Leo De Nocker1, Anne 
Gobin, 2011: „Valuing the carbon 
sequestration potential for European 
agriculture” [Ocena potencjału 
pochłaniania dwutlenku węgla dla 
rolnictwa europejskiego]. 

Or. en

Poprawka 323
Paul Brannen

Projekt rezolucji
Ustęp 25 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25d. podkreśla rolę pozyskanych 
produktów drzewnych o długim cyklu 
życia, a także ich rolę w sektorze 
użytkowania gruntów, zmiany 
użytkowania gruntów i leśnictwa do 
2030 r.; podkreśla, że w przyszłych 
ramach należy uwzględnić ich wkład 
również z kategorii użytków rolnych, a nie 
tylko zagospodarowanych lasów i gruntów 
zalesionych;

Or. en

Poprawka 324
Paul Brannen
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Projekt rezolucji
Ustęp 25 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25e. podkreśla znaczenie włączenia do 
głównego nurtu modeli rolnictwa, które 
wspierają systemy rolne odporne na 
ekstremalne warunki pogodowe i inwazje 
szkodników oraz poprawiają sekwestrację 
dwutlenku węgla w glebie, retencję wody 
i bioróżnorodność w rolnictwie;

Or. en

Poprawka 325
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Jeppe Kofod, Simona Bonafè, Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos 
Grammatikakis, Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Śródtytuł 6

Projekt rezolucji Poprawka

Finansowanie Finansowanie i badania

Or. en

Poprawka 326
Guillaume Balas

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o szybkie wdrożenie 
funduszu innowacyjnego oraz 
o ogłoszenie pierwszego zaproszenia do 
składania wniosków w 2019 r.; wzywa do 
uwzględnienia w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021–2027 
odpowiednich środków finansowych na 
wspieranie inwestycji w demonstrację 

26. apeluje o szybkie wdrożenie 
unijnego planu znacznych inwestycji 
mających na celu dekarbonizację 
gospodarki oraz wsparcie pracowników, 
obywateli i przedsiębiorstwa w osiągnięciu 
celu zerowych emisji do 2050 r.;



AM\1175954PL.docx 183/193 PE634.632v02-00

PL

niskoemisyjnych przełomowych 
technologii przemysłowych;

Or. en

Poprawka 327
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o szybkie wdrożenie 
funduszu innowacyjnego oraz o ogłoszenie 
pierwszego zaproszenia do składania 
wniosków w 2019 r.; wzywa do 
uwzględnienia w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021–2027 
odpowiednich środków finansowych na 
wspieranie inwestycji w demonstrację 
niskoemisyjnych przełomowych 
technologii przemysłowych;

26. apeluje o szybkie wdrożenie 
funduszu innowacyjnego oraz o ogłoszenie 
pierwszego zaproszenia do składania 
wniosków w 2019 r.; wspiera rozwój 
nowych technologii w wielu sektorach, nie 
tylko w produkcji energii elektrycznej, lecz 
także w procesach ciepłowniczych 
i przemysłowych; wzywa do uwzględnienia 
w wieloletnich ramach finansowych na lata 
2021–2027 odpowiednich środków 
finansowych na wspieranie inwestycji 
w demonstrację niskoemisyjnych 
przełomowych technologii przemysłowych 
i sprawiedliwej transformacji;

Or. en

Poprawka 328
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o szybkie wdrożenie 
funduszu innowacyjnego oraz o ogłoszenie 
pierwszego zaproszenia do składania 
wniosków w 2019 r.; wzywa do 
uwzględnienia w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021–2027 
odpowiednich środków finansowych na 

26. apeluje o szybkie wdrożenie 
funduszu innowacyjnego oraz o ogłoszenie 
pierwszego zaproszenia do składania 
wniosków w 2019 r.; wzywa do 
uwzględnienia w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021–2027 
odpowiednich środków finansowych na 
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wspieranie inwestycji w demonstrację 
niskoemisyjnych przełomowych 
technologii przemysłowych;

wspieranie inwestycji w demonstrację 
niskoemisyjnych przełomowych 
technologii przemysłowych; podkreśla 
znaczenie skutecznej koordynacji różnych 
strumieni finansowania i wsparcia, aby 
zapewnić ich efektywne wykorzystywanie;

Or. en

Poprawka 329
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Jeppe Kofod, Simona Bonafè, Christel Schaldemose, Jo Leinen, Giorgos 
Grammatikakis, Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o szybkie wdrożenie 
funduszu innowacyjnego oraz o ogłoszenie 
pierwszego zaproszenia do składania 
wniosków w 2019 r.; wzywa do 
uwzględnienia w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021–2027 
odpowiednich środków finansowych na 
wspieranie inwestycji w demonstrację 
niskoemisyjnych przełomowych 
technologii przemysłowych;

26. apeluje o szybkie wdrożenie 
funduszu innowacyjnego oraz o ogłoszenie 
pierwszego zaproszenia do składania 
wniosków w 2019 r., aby zwiększyć 
inwestycje w demonstrację 
niskoemisyjnych przełomowych 
technologii przemysłowych; wzywa do 
uwzględnienia w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021–2027 
odpowiednich środków finansowych, 
zgodnych z celami porozumienia 
paryskiego oraz umożliwiających 
osiągnięcie zerowych emisji gazów 
cieplarnianych netto najpóźniej do 
2050 r.;

Or. en

Poprawka 330
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 26
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Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o szybkie wdrożenie 
funduszu innowacyjnego oraz o ogłoszenie 
pierwszego zaproszenia do składania 
wniosków w 2019 r.; wzywa do 
uwzględnienia w wieloletnich ramach
finansowych na lata 2021–2027 
odpowiednich środków finansowych na 
wspieranie inwestycji w demonstrację 
niskoemisyjnych przełomowych 
technologii przemysłowych;

26. apeluje o szybkie wdrożenie 
funduszu innowacyjnego oraz o ogłoszenie 
pierwszego zaproszenia do składania 
wniosków w 2019 r.; wzywa do 
zapewnienia pełnej zgodności wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027 oraz 
wszystkich przyszłych ramowych 
programów budżetowych UE z art. 2 ust. 1 
lit. c) porozumienia paryskiego; wzywa do 
uwzględnienia odpowiednich środków 
finansowych na wspieranie inwestycji 
w demonstrację niskoemisyjnych 
przełomowych technologii 
przemysłowych;

Or. en

Poprawka 331
Guillaume Balas

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że osiągnięcie przez Unię 
zerowych emisji netto do 2050 r. będzie 
wymagało znacznych inwestycji 
prywatnych; uważa, że wymaga to 
długoterminowego planowania oraz 
stabilności i przewidywalności 
regulacyjnej dla inwestorów, a także że 
należy uwzględnić te kwestie w przyszłych 
przepisach UE, zwłaszcza w odniesieniu 
do okresu do 2030 r. i później; podkreśla 
w związku z tym, że należy priorytetowo 
potraktować wdrożenie planu działania na 
rzecz zrównoważonego finansowania 
przyjętego w marcu 2018 r.;

27. uważa, że osiągnięcie przez Unię 
zerowych emisji do 2050 r. będzie 
wymagało znacznych inwestycji 
prywatnych; uważa, że wymaga to 
długoterminowego planowania oraz 
stabilności i przewidywalności 
regulacyjnej dla inwestorów, a także że 
należy uwzględnić te kwestie w przyszłych 
przepisach UE, zwłaszcza w odniesieniu
do okresu do 2030 r. i później; .

Or. en
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Poprawka 332
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że osiągnięcie przez Unię 
zerowych emisji netto do 2050 r. będzie 
wymagało znacznych inwestycji 
prywatnych; uważa, że wymaga to 
długoterminowego planowania oraz 
stabilności i przewidywalności 
regulacyjnej dla inwestorów, a także że 
należy uwzględnić te kwestie w przyszłych 
przepisach UE, zwłaszcza w odniesieniu 
do okresu do 2030 r. i później; podkreśla 
w związku z tym, że należy priorytetowo 
potraktować wdrożenie planu działania na 
rzecz zrównoważonego finansowania 
przyjętego w marcu 2018 r.;

27. uważa, że osiągnięcie przez Unię 
zerowych emisji netto do 2050 r. będzie 
wymagało znacznych inwestycji 
prywatnych; uważa, że wymaga to 
długoterminowego planowania oraz 
stabilności i przewidywalności 
regulacyjnej dla inwestorów, a także że 
należy uwzględnić te kwestie w przyszłych 
przepisach UE, zwłaszcza w odniesieniu 
do okresu do 2030 r. i później; podkreśla 
w związku z tym, że należy priorytetowo 
potraktować wdrożenie planu działania na 
rzecz zrównoważonego finansowania 
przyjętego w marcu 2018 r.; podkreśla, że 
podczas wdrażania planu działania na 
rzecz zrównoważonego finansowania 
i wspierania zrównoważonych inwestycji 
należy wesprzeć inwestycje we wszystkie 
technologie umożliwiające przejście na 
niskoemisyjne źródła energii;

Or. en

Poprawka 333
Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że osiągnięcie przez Unię 
zerowych emisji netto do 2050 r. będzie 
wymagało znacznych inwestycji 
prywatnych; uważa, że wymaga to 
długoterminowego planowania oraz 
stabilności i przewidywalności 
regulacyjnej dla inwestorów, a także że 
należy uwzględnić te kwestie w przyszłych 

27. uważa, że osiągnięcie przez Unię 
zerowych emisji netto do 2050 r. 
wymagałoby znacznych inwestycji 
prywatnych; uważa, że wymagałoby to 
długoterminowego planowania oraz 
stabilności i przewidywalności 
regulacyjnej dla inwestorów, a także że 
należy uwzględnić te kwestie w przyszłych 
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przepisach UE, zwłaszcza w odniesieniu 
do okresu do 2030 r. i później; podkreśla 
w związku z tym, że należy priorytetowo 
potraktować wdrożenie planu działania na 
rzecz zrównoważonego finansowania 
przyjętego w marcu 2018 r.;

przepisach UE, zwłaszcza w odniesieniu 
do okresu do 2030 r. i później; podkreśla 
w związku z tym, że należy priorytetowo 
potraktować wdrożenie planu działania na 
rzecz zrównoważonego finansowania 
przyjętego w marcu 2018 r. i że przyszłe 
przepisy wykonawcze powinny opierać się 
na szczegółowych ocenach skutków; 

Or. en

Poprawka 334
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że osiągnięcie przez Unię 
zerowych emisji netto do 2050 r. będzie 
wymagało znacznych inwestycji 
prywatnych; uważa, że wymaga to 
długoterminowego planowania oraz 
stabilności i przewidywalności 
regulacyjnej dla inwestorów, a także że 
należy uwzględnić te kwestie w przyszłych 
przepisach UE, zwłaszcza w odniesieniu 
do okresu do 2030 r. i później; podkreśla 
w związku z tym, że należy priorytetowo 
potraktować wdrożenie planu działania na 
rzecz zrównoważonego finansowania 
przyjętego w marcu 2018 r.;

27. uważa, że osiągnięcie przez Unię 
zerowych emisji netto do 2050 r. będzie 
wymagało znacznych inwestycji 
prywatnych; uważa, że wymaga to 
długoterminowego planowania oraz 
stabilności i przewidywalności 
regulacyjnej dla inwestorów, a także że 
należy uwzględnić te kwestie w przyszłych 
przepisach UE; podkreśla w związku 
z tym, że należy priorytetowo potraktować 
wdrożenie planu działania na rzecz 
zrównoważonego finansowania przyjętego 
w marcu 2018 r., w tym kalibrację 
wymogów kapitałowych banków i narzutu 
w związku ze stanowieniem zagrożenia dla 
środowiska, zasady ostrożnościowe dla 
firm ubezpieczeniowych oraz aktualizację 
obowiązków inwestorów 
instytucjonalnych i zarządzających 
aktywami;

Or. en

Poprawka 335
Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, 
Pavel Poc, Jeppe Kofod, Simona Bonafè, Christel Schaldemose, Giorgos 
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Grammatikakis, Tiemo Wölken, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że osiągnięcie przez Unię 
zerowych emisji netto do 2050 r. będzie 
wymagało znacznych inwestycji 
prywatnych; uważa, że wymaga to 
długoterminowego planowania oraz 
stabilności i przewidywalności 
regulacyjnej dla inwestorów, a także że 
należy uwzględnić te kwestie w przyszłych 
przepisach UE, zwłaszcza w odniesieniu 
do okresu do 2030 r. i później; podkreśla 
w związku z tym, że należy priorytetowo 
potraktować wdrożenie planu działania na 
rzecz zrównoważonego finansowania 
przyjętego w marcu 2018 r.;

27. uważa, że osiągnięcie przez Unię 
zerowych emisji netto najpóźniej do 
2050 r. będzie wymagało znacznych 
inwestycji prywatnych; uważa, że wymaga 
to długoterminowego planowania oraz 
stabilności i przewidywalności 
regulacyjnej dla inwestorów, a także że 
należy uwzględnić te kwestie w przyszłych 
przepisach UE, zwłaszcza w odniesieniu 
do okresu do 2030 r. i później; podkreśla 
w związku z tym, że należy priorytetowo 
potraktować wdrożenie planu działania na 
rzecz zrównoważonego finansowania 
przyjętego w marcu 2018 r.;

Or. en

Poprawka 336
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że osiągnięcie przez Unię 
zerowych emisji netto do 2050 r. będzie 
wymagało znacznych inwestycji 
prywatnych; uważa, że wymaga to 
długoterminowego planowania oraz 
stabilności i przewidywalności 
regulacyjnej dla inwestorów, a także że 
należy uwzględnić te kwestie w przyszłych 
przepisach UE, zwłaszcza w odniesieniu 
do okresu do 2030 r. i później; podkreśla 
w związku z tym, że należy priorytetowo 
potraktować wdrożenie planu działania na 
rzecz zrównoważonego finansowania 
przyjętego w marcu 2018 r.;

27. uważa, że osiągnięcie przez Unię 
zerowych emisji netto będzie wymagało 
znacznych inwestycji prywatnych; uważa, 
że wymaga to długoterminowego 
planowania oraz stabilności 
i przewidywalności regulacyjnej dla 
inwestorów, a także że należy uwzględnić 
te kwestie w przyszłych przepisach UE, 
zwłaszcza w odniesieniu do okresu do 
2030 r. i później; podkreśla w związku 
z tym, że należy priorytetowo potraktować 
wdrożenie planu działania na rzecz 
zrównoważonego finansowania przyjętego 
w marcu 2018 r.;
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Or. en

Poprawka 337
Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. uważa, że wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2021–2027 należy przed 
przyjęciem poddać ocenie w świetle celu 
osiągnięcia gospodarki neutralnej pod 
względem klimatu do 2050 r. oraz że 
należy opracować standardowy test 
wydatków nieszkodzących klimatowi 
w ramach budżetu UE;

Or. en

Poprawka 338
Paul Brannen

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. uważa, że wspólna polityka rolna, 
biorąc pod uwagę jej budżet oraz wpływ 
na podstawowe sektory i ich działania 
w dziedzinie klimatu, powinna być 
osobnym elementem składowym 
ustanowienia ram na rzecz 
długoterminowej transformacji; uważa, że 
brak odpowiedzialności w spodziewanej 
transformacji gospodarki, wymagany 
w ramach tej polityki na podstawie 
komunikatu pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich”, jest problematyczny;

Or. en
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Poprawka 339
Paul Brannen

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. zauważa, że zgodnie z unijną 
strategią leśną polityka rozwoju obszarów 
wiejskich w ramach wspólnej polityki 
rolnej (WPR) jest uważana za główne 
źródło wsparcia ochrony lasów unijnych 
i zrównoważonego gospodarowania nimi 
oraz że strategia dotycząca biogospodarki 
podkreśla rolę WPR we wspieraniu 
biogospodarki zarówno finansowo, jak 
i przez dostarczanie surowców;

Or. en

Poprawka 340
Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że UE musi natychmiast 
wycofać się ze wszystkich europejskich 
i krajowych dopłat do paliw kopalnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 341
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że UE musi natychmiast
wycofać się ze wszystkich europejskich 

28. uważa, że UE musi jak najszybciej
wycofać się ze wszystkich szkodliwych
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i krajowych dopłat do paliw kopalnych; europejskich i krajowych dopłat do paliw 
kopalnych na nowe instalacje, przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
bezpieczeństwa dostaw i ograniczeniu 
ubóstwa energetycznego; w tym 
kontekście z niepokojem stwierdza, że 
dopłaty do paliw kopalnych w UE 
wyniosły 55 mld EUR w 2016 r., przy 
czym niemal 75 % tej kwoty przypada na 
zaledwie pięć państw członkowskich1a;

__________________

1a Ceny i koszty energii w Europie, 
COM(2019)0001 final, s. 10–11. 

Or. en

Poprawka 342
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że UE musi natychmiast 
wycofać się ze wszystkich europejskich 
i krajowych dopłat do paliw kopalnych;

28. ubolewa nad faktem, że dotacje na 
paliwa kopalne są coraz większe i wynoszą 
ok. 55 mld EUR rocznie; wzywa UE 
i państwa członkowskie do 
natychmiastowego wycofania się ze 
wszystkich europejskich i krajowych 
dopłat do paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 343
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że UE musi natychmiast 
wycofać się ze wszystkich europejskich 

28. wzywa UE i państwa członkowskie 
do natychmiastowego wycofania się ze 
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i krajowych dopłat do paliw kopalnych; wszystkich europejskich i krajowych 
dopłat do paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 344
Lynn Boylan

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że UE musi natychmiast 
wycofać się ze wszystkich europejskich 
i krajowych dopłat do paliw kopalnych;

28. uważa, że UE i państwa 
członkowskie muszą natychmiast wycofać 
się ze wszystkich europejskich i krajowych 
dopłat do paliw kopalnych, łącznie 
z mechanizmami zdolności wytwórczych;

Or. en

Poprawka 345
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że UE musi natychmiast 
wycofać się ze wszystkich europejskich 
i krajowych dopłat do paliw kopalnych;

28. uważa, że UE musi natychmiast 
wycofać się ze wszystkich europejskich 
i krajowych dopłat do paliw, zwłaszcza 
z dopłat do paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 346
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 28
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Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że UE musi natychmiast 
wycofać się ze wszystkich europejskich 
i krajowych dopłat do paliw kopalnych;

28. uważa, że UE i państwa 
członkowskie muszą natychmiast wycofać 
się ze wszystkich europejskich i krajowych 
dopłat do paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 347
Paul Brannen

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że UE musi natychmiast 
wycofać się ze wszystkich europejskich 
i krajowych dopłat do paliw kopalnych;

28. uważa, że UE musi natychmiast 
wycofać się ze wszystkich europejskich 
i krajowych dopłat do paliw kopalnych;
uważa, że aby osiągnąć wyznaczone cele 
na rzecz biogospodarki i neutralności 
emisyjnej naszej gospodarki, należy 
opracować system wsparcia bioenergii, 
z należytym uwzględnieniem hierarchii 
odpadów, oraz w pełni uwzględnić wnioski 
płynące z oceny dostępności surowców 
i konkurencji między zasobami w ramach 
sprawozdania UE w sprawie 
zrównoważności bioenergii;

Or. en
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