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1.10.2020 A9-0162/162/rev

Poprawka 162/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
w imieniu grupy ECR
Sprawozdanie A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europejskie prawo o klimacie
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 192 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 192 ust. 1 i art. 194 ust. 2,

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/163/rev

Poprawka 163/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Jadwiga 
Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-Helena 
Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europejskie prawo o klimacie
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu oraz społecznie 
akceptowalna dla wszystkich, a także musi 
opierać się na solidarności i wspólnych 
działaniach na szczeblu Unii, tak by nikt 
nie był pozostawiony samemu sobie.

__________________ __________________
19 Komunikat Komisji – Europejski 19 Komunikat Komisji – Europejski 
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Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/164/rev

Poprawka 164/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Andrey Slabakov, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa 
Carrión, Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europejskie prawo o klimacie
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W sprawozdaniu EEA pt. „Trends 
and projections in Europe 2019 - 
Tracking progress towards Europe’s 
climate and energy targets” [Tendencje i 
prognozy w Europie w 2018 r. – 
monitorowanie postępów w osiąganiu 
celów Europy w zakresie klimatu i 
energii] stwierdzono, że obecne strategie 
polityczne i środki będą niewystarczające 
do osiągnięcia obecnego celu, jakim jest 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
o 40% do 2030 r. w porównaniu z 
poziomami z 1990 r. Ponadto w ocenie 
skutków towarzyszącej komunikatowi 
„Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 
2030 r. – Inwestowanie w przyszłość 
neutralną dla klimatu z korzyścią dla 
obywateli” stwierdzono, że zwiększenie 
celu do 50% lub 55% doprowadziłoby do 
dalekosiężnych i niesprawiedliwych 
skutków społeczno-gospodarczych, 
zwłaszcza w państwach członkowskich i 
regionach, które pozostają zależne od 
węgla. W związku z tym należy w pełni 
przestrzegać zasady solidarności zapisanej 
w art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE).
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1.10.2020 A9-0162/165/rev

Poprawka 165/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europejskie prawo o klimacie
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Proponując przepisy w obszarze 
polityki energetycznej lub klimatycznej, 
Komisja powinna zachować neutralność 
technologiczną i nie powinna wykluczać 
ani lekceważyć potencjału różnych 
niskoemisyjnych źródeł energii, takich jak 
energia jądrowa. Państwa członkowskie 
powinny mieć swobodę kształtowania 
swojego koszyka energetycznego na 
podstawie własnych potrzeb i zasobów 
energetycznych, które różnią się w 
zależności od kraju ze względu na 
położenie geograficzne lub historię. Cele 
w zakresie wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych powinny uwzględniać te 
różnice oraz brać pod uwagę zasadę 
pomocniczości oraz fakt, że potrzeby 
energetyczne poszczególnych krajów są 
różne.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/166/rev

Poprawka 166/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europejskie prawo o klimacie
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Parlament Europejski wezwał do 
koniecznego przekształcenia 
społeczeństwa europejskiego 
w społeczeństwo neutralne dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r., tak by stało się ono 
przykładem europejskiego sukcesu33, 
i ogłosił, że na świecie panuje kryzys 
klimatyczny i środowiskowy34. W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r.35 
Rada Europejska przyjęła cel polegający na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
w Unii do 2050 r., zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego, i potwierdziła, 
że niezbędne jest ustanowienie ram 
umożliwiających realizację tego celu, oraz 
że transformacja będzie wymagała 
znacznych nakładów publicznych 
i prywatnych. Rada Europejska zwróciła 
się również do Komisji o przygotowanie 
wniosku w sprawie długoterminowej 
strategii Unii jak najwcześniej w 2020 r., 
aby Rada mogła ją przyjąć i przedłożyć do 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

(11) Parlament Europejski wezwał do 
koniecznego przekształcenia 
społeczeństwa europejskiego 
w społeczeństwo neutralne dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r.33 W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r.35 i 
17-21 lipca 2020 r. Rada Europejska 
przyjęła cel polegający na wspólnym 
osiągnięciu neutralności klimatycznej w 
Unii do 2050 r., zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego, i potwierdziła, 
że niezbędne jest ustanowienie ram, które 
przyniosą korzyści wszystkim państwom 
członkowskim w sprawiedliwy sposób i 
uwzględnią ich okoliczności krajowe 
związane z sytuacją wyjściową, a ponadto 
obejmą odpowiednie instrumenty, zachęty, 
wsparcie i inwestycje w celu zapewnienia 
racjonalnej pod względem kosztów, 
skutecznej i uczciwej transformacji, która 
będzie wymagała znacznych nakładów 
publicznych i prywatnych. Rada 
Europejska zwróciła się również do 
Komisji o przygotowanie wniosku 
w sprawie długoterminowej strategii Unii 
jak najwcześniej w 2020 r., aby Rada 
mogła ją przyjąć i przedłożyć do Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych 
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w sprawie zmian klimatu.

__________________ __________________
33 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

33 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

34 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej (2019/2930(RSP)).
35 Konkluzje przyjęte przez Radę 
Europejską na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

35 Konkluzje przyjęte przez Radę 
Europejską na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/167/rev

Poprawka 167/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europejskie prawo o klimacie
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

(12) Aby wypełnić swoje zobowiązanie 
do osiągnięcia długoterminowego celu 
dotyczącego temperatury określonego w 
porozumieniu paryskim, Unia powinna 
dążyć do osiągnięcia równowagi między 
antropogenicznymi emisjami gazów 
cieplarnianych a pochłanianiem gazów 
cieplarnianych na poziomie Unii do 2050 r. 
za pomocą metod naturalnych 
i technologicznych oraz za pomocą 
międzynarodowych mechanizmów 
rynkowych. Należy również położyć 
szczególny nacisk na intensyfikację 
działań badawczo-rozwojowych w zakresie 
pochłaniaczy naturalnych i innych. Do 
osiągnięcia ogólnounijnego celu 
neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, w tym władze 
regionalne i lokalne, a państwa 
członkowskie, Parlament Europejski, Rada 
i Komisja powinny wprowadzić środki 
niezbędne do realizacji tego celu. Działania 
na poziomie Unii będą stanowić istotną 
część działań podejmowanych na poziomie 
państw członkowskich w celu osiągnięcia 
tego celu w sposób opłacalny, uczciwy i 
społecznie zrównoważony, zwiększający 
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konkurencyjność gospodarczą, 
zachęcający do tworzenia miejsc pracy i 
niepozostawiający nikogo samemu sobie.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/168/rev

Poprawka 168/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Jadwiga 
Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-Helena 
Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europejskie prawo o klimacie
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W imię sprawiedliwości i 
solidarności oraz w celu wsparcia 
transformacji energetycznej państw 
członkowskich o różnych punktach 
wyjściowych należy w sposób 
proporcjonalny wzmocnić unijne 
mechanizmy wsparcia i finansowania, 
takie jak Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji przewidziany w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE).../...1 oraz inne 
odpowiednie mechanizmy finansowania.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... ustanawiające Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji (Dz.U. ...).


