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Poprawka  50 

Julia Reid 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w 

latach 2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Wiążący cel osiągnięcia do 2030 r. 

co najmniej 40 % redukcji wewnętrznych 

emisji gazów cieplarnianych w całej 

gospodarce w porównaniu z 1990 r. został 

zatwierdzony w konkluzjach Rady 

Europejskiej z 23–24 października 2014 r. 

w sprawie ram polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030, co zostało 

potwierdzone na posiedzeniu w marcu 

2016 r. Na posiedzeniu Rady ds. 

Środowiska Naturalnego w dniu 6 marca 

2015 r. oficjalnie zatwierdzono ten wkład 

Unii i jej państw członkowskich jako ich 

zaplanowany, ustalony na szczeblu 

krajowym wkład. 

skreśla się 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/51 

Poprawka  51 

Julia Reid 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w 

latach 2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) W konkluzjach Rady Europejskiej 

z października 2014 r. zapisano, że 

wyznaczony cel Unia powinna zrealizować 

wspólnie w sposób najbardziej racjonalny 

pod względem kosztów, przy redukcji w 

sektorach objętych i nieobjętych systemem 

handlu uprawnieniami do emisji (EU 

ETS) w wysokości odpowiednio 43 % i 30 

% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 

2005, przy czym rozdział wysiłku 

redukcyjnego powinien być oparty na 

produkcie krajowym brutto (PKB) na 

mieszkańca. Wszystkie sektory gospodarki 

powinny przyczyniać się do osiągnięcia 

wspomnianego ograniczenia emisji, 

wszystkie państwa członkowskie zaś 

powinny uczestniczyć w tych staraniach, 

dbając o równowagę między względami 

sprawiedliwości i solidarności, a cele 

krajowe w ramach grupy państw 

członkowskich, w których PKB na 

mieszkańca przekracza średnią unijną, 

należy odpowiednio dostosować, tak by 

odzwierciedlić racjonalność pod względem 

kosztów w sprawiedliwy i zrównoważony 

sposób. Osiągnięcie tych redukcji emisji 

gazów cieplarnianych powinno zwiększyć 

wydajność i innowacyjność w gospodarce 

europejskiej, a w szczególności powinno 

sprzyjać wprowadzaniu ulepszeń, w 

skreśla się 
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szczególności w budownictwie, rolnictwie, 

gospodarce odpadami i transporcie, w 

zakresie, w jakim wchodzą one w zakres 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 
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Poprawka  52 

Julia Reid 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w 

latach 2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W dniu 10 czerwca 2016 r. 

Komisja przedstawiła wniosek w sprawie 

ratyfikacji przez UE porozumienia 

paryskiego. Niniejszy wniosek 

ustawodawczy stanowi część wykonywania 

zobowiązania UE w ramach porozumienia 

paryskiego. Zobowiązanie Unii do 

redukcji emisji w całej gospodarce zostało 

potwierdzone w zaplanowanych, 

ustalonych na szczeblu krajowym 

wkładach Unii i jej państw członkowskich, 

które zostały przedłożone Sekretariatowi 

UNFCCC w dniu 6 marca 2015 r. 

skreśla się 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/53 

Poprawka  53 

Julia Reid 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w 

latach 2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Porozumienie paryskie zastępuje 

podejście przyjęte w ramach protokołu z 

Kioto z 1997 r., które nie będzie 

kontynuowane po roku 2020. 

(4) Warto zauważyć, że polityka UE w 

dziedzinie klimatu i energii stale trzyma 

się tej samej błędnej ścieżki. Podczas gdy 

na całym świecie, na czele z USA, działa 

się na rzecz postępu i dobrobytu, UE 

nadal jest samotnym liderem w daremnej 

walce ze zmianą klimatu. 

Or. en 
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Poprawka  54 

Julia Reid 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w 

latach 2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Przejście na czystą energię 

wymaga zmian w działalności 

gospodarczej i zachowaniach 

inwestycyjnych oraz wprowadzenia zachęt 

we wszystkich obszarach polityki. 

Stworzenie stabilnej unii energetycznej w 

celu zapewnienia bezpiecznej, 

zrównoważonej i konkurencyjnej energii 

po przystępnych cenach dla obywateli UE 

jest priorytetem Unii. Osiągnięcie tego 

celu wymaga kontynuowania ambitnych 

działań klimatycznych, czego przejawem 

jest niniejsze rozporządzenie, jak również 

postępów w zakresie innych aspektów unii 

energetycznej, jak określono w strategii 

ramowej na rzecz stabilnej unii 

energetycznej opartej na przyszłościowej 

polityce w dziedzinie klimatu16. 

(5) Należy zauważyć, że jedynym 

skutkiem, jaki wywrą ogromne obciążenia 

wynikające z regulacji klimatu, będzie 

istotny kryzys przemysłu europejskiego, 

który zostanie zmuszony do przeniesienia 

za granicę miejsc pracy i razem z nimi 

emisji. 

_________________  

16 COM(2015)80  

Or. en 

 


