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4.10.2016 B8-1043/8

Poprawka 8
Giovanni La Via, Peter Liese
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
w sprawie wdrożenia porozumienia paryskiego oraz konferencji ONZ w sprawie zmiany 
klimatu w Marrakeszu (Maroko, COP 22)

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

 – uwzględniając encyklikę „Laudato si’”,

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/9

Poprawka 9
Giovanni La Via, Peter Liese
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
w sprawie wdrożenia porozumienia paryskiego oraz konferencji ONZ w sprawie zmiany 
klimatu w Marrakeszu (Maroko, COP 22)

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że nawet bez dowodów 
naukowych, z których wynikałoby, co 
ograniczenie globalnego ocieplenia do 
1,5°C oznacza dla każdego sektora i 
regionu, oczywiste jest, że obecnie 
podejmowane przez poszczególne kraje 
wysiłki nie są wystarczające do osiągnięcia 
tych bezpiecznych limitów na rzecz 
najbardziej narażonych krajów; wzywa 
wszystkie kraje, zwłaszcza kraje 
rozwinięte, do zintensyfikowania 
wspólnych wysiłków i aktualizacji 
własnych wkładów ustalonych na szczeblu 
krajowym w kontekście dialogu 
ułatwiającego w 2018 r.; w tym kontekście 
wzywa UE do zobowiązania się do 
dalszych ograniczeń emisji we własnych 
wkładach ustalonych na szczeblu 
krajowym na rok 2030;

9. podkreśla, że nawet bez dowodów 
naukowych, z których wynikałoby, co 
ograniczenie globalnego ocieplenia do 
1,5°C oznacza dla każdego sektora i 
regionu, oczywiste jest, że obecnie 
podejmowane przez poszczególne kraje 
wysiłki nie są wystarczające do osiągnięcia 
tych bezpiecznych limitów na rzecz 
najbardziej narażonych krajów; wzywa 
wszystkie kraje, zwłaszcza kraje 
rozwinięte, do zintensyfikowania 
wspólnych wysiłków i aktualizacji 
własnych wkładów ustalonych na szczeblu 
krajowym w kontekście dialogu 
ułatwiającego w 2018 r.; w tym kontekście 
wzywa UE do zobowiązania się do 
dalszych ograniczeń emisji we własnych 
wkładach ustalonych na szczeblu 
krajowym na rok 2030; przypomina, że 
działanie w samej Unii Europejskiej nie 
wystarczy, dlatego apeluje do Komisji i 
Rady o wzmożenie wysiłków mających na 
celu zachęcenie innych partnerów do 
pójścia jej śladem;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/10

Poprawka 10
Giovanni La Via, Peter Liese
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
w sprawie wdrożenia porozumienia paryskiego oraz konferencji ONZ w sprawie zmiany 
klimatu w Marrakeszu (Maroko, COP 22)

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że zgodnie z ustaleniami 
IPCC emisje wynikające z wykorzystania 
gruntów (rolnych, hodowlanych, leśnych i 
innych) dają duże opłacalne możliwości 
łagodzenia zmiany klimatu i zwiększania 
odporności na tę zmianę oraz że 
działalność UE i współpraca 
międzynarodowa muszą zatem zostać 
zacieśnione w celu lepszego szacowania i 
maksymalizacji potencjału pochłaniania 
dwutlenku węgla z emisji wynikających z 
wykorzystania gruntów, aby zapewnić 
bezpieczną i trwałą sekwestrację 
dwutlenku węgla; odnotowuje w tym 
kontekście szczególne możliwości 
związane z agroleśnictwem; przypomina o 
ważnym porozumieniu osiągniętym na 
początku kadencji parlamentarnej w 
odniesieniu do pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów; wyraża nadzieję, że 
ówczesny wkład negocjacyjny Parlamentu 
będzie mógł stać się podstawą ambitnego 
rozwiązania w ramach najbliższego 
przeglądu przepisów;

23. podkreśla – pamiętając o 
różnorodności ważnych celów – że 
zgodnie z ustaleniami IPCC emisje 
wynikające z wykorzystania gruntów 
(rolnych, hodowlanych, leśnych i innych) 
dają duże opłacalne możliwości łagodzenia 
zmiany klimatu i zwiększania odporności 
na tę zmianę oraz że działalność UE i 
współpraca międzynarodowa muszą zatem 
zostać zacieśnione w celu lepszego 
szacowania i maksymalizacji potencjału 
pochłaniania dwutlenku węgla z emisji 
wynikających z wykorzystania gruntów, 
aby zapewnić bezpieczną i trwałą 
sekwestrację dwutlenku węgla; odnotowuje 
w tym kontekście szczególne możliwości 
związane z agroleśnictwem; przypomina o 
ważnym porozumieniu osiągniętym na 
początku kadencji parlamentarnej w 
odniesieniu do pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów; wyraża nadzieję, że 
ówczesny wkład negocjacyjny Parlamentu 
będzie mógł stać się podstawą ambitnego 
rozwiązania w ramach najbliższego 
przeglądu przepisów;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/11

Poprawka 11
Giovanni La Via, Peter Liese
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
w sprawie wdrożenia porozumienia paryskiego oraz konferencji ONZ w sprawie zmiany 
klimatu w Marrakeszu (Maroko, COP 22)

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. odnotowuje, że wylesianie i degradacja 
lasów odpowiadają za 20 % całkowitej 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
podkreśla rolę lasów w łagodzeniu zmiany 
klimatu, a także potrzebę wzmocnienia 
potencjału dostosowawczego lasów i ich 
odporności na zmianę klimatu; podkreśla 
potrzebę skoncentrowania wysiłków 
służących łagodzeniu zmiany klimatu na 
sektorze lasów tropikalnych (REDD+); 
podkreśla, że bez tych wysiłków cel 
utrzymania wzrostu temperatury poniżej 
poziomu 2°C może być niemożliwy do 
osiągnięcia; ponadto zachęca UE do 
zwiększenia międzynarodowego 
finansowania przeznaczonego na redukcję 
wylesiania w krajach rozwijających się;

24. odnotowuje, że wylesianie i degradacja 
lasów odpowiadają za 20 % całkowitej 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
podkreśla rolę lasów i aktywnego 
prowadzenia zrównoważonej gospodarki 
leśnej w łagodzeniu zmiany klimatu, a 
także potrzebę wzmocnienia potencjału 
dostosowawczego lasów i ich odporności 
na zmianę klimatu; podkreśla potrzebę 
skoncentrowania wysiłków służących 
łagodzeniu zmiany klimatu na sektorze 
lasów tropikalnych (REDD+); podkreśla, 
że bez tych wysiłków cel utrzymania 
wzrostu temperatury poniżej poziomu 2°C 
może być niemożliwy do osiągnięcia; 
ponadto zachęca UE do zwiększenia 
międzynarodowego finansowania 
przeznaczonego na redukcję wylesiania w 
krajach rozwijających się;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/12

Poprawka 12
Giovanni La Via, Peter Liese
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
w sprawie wdrożenia porozumienia paryskiego oraz konferencji ONZ w sprawie zmiany 
klimatu w Marrakeszu (Maroko, COP 22)

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa do ustanowienia na forum 
ICAO jeszcze w tym roku sprawiedliwego i 
solidnego ogólnoświatowego środka 
rynkowego, który byłby wdrażany na 
szczeblu międzynarodowym począwszy od 
2020 r.; wyraża głębokie rozczarowanie 
obecną propozycją omawianą na forum 
ICAO oraz przypomina, że wszelkie 
zmiany obowiązującego prawa 
przewidującego objęcie lotnictwa EU ETS 
można rozważać jedynie wówczas, gdy 
ogólnoświatowy środek rynkowy będzie 
ambitny, oraz że w każdym razie loty 
wewnątrzeuropejskie pozostaną objęte EU 
ETS;

28. wzywa do ustanowienia na trwającej 
właśnie 39. sesji Zgromadzenia ICAO 
sprawiedliwego i solidnego 
ogólnoświatowego środka rynkowego, 
który byłby wdrażany na szczeblu 
międzynarodowym począwszy od 2020 r.; 
wyraża głębokie rozczarowanie obecną 
propozycją omawianą na forum ICAO oraz 
przypomina, że wszelkie zmiany 
obowiązującego prawa przewidującego 
objęcie lotnictwa EU ETS można rozważać 
jedynie wówczas, gdy ogólnoświatowy 
środek rynkowy będzie ambitny, oraz że w 
każdym razie loty wewnątrzeuropejskie 
pozostaną objęte EU ETS;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/13

Poprawka 13
Giovanni La Via, Peter Liese
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
w sprawie wdrożenia porozumienia paryskiego oraz konferencji ONZ w sprawie zmiany 
klimatu w Marrakeszu (Maroko, COP 22)

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. zwraca uwagę na działania 
podejmowane przez coraz więcej 
podmiotów niepaństwowych w celu 
dekarbonizacji i zwiększenia odporności na 
skutki zmiany klimatu; podkreśla w 
związku z tym znaczenie 
uporządkowanego i konstruktywnego 
dialogu między rządami, środowiskiem 
biznesowym, miastami, regionami, 
organizacjami międzynarodowymi, 
społeczeństwem obywatelskim i 
instytucjami akademickimi oraz 
zapewnienia ich udziału w planowaniu i 
wdrażaniu działań w dziedzinie klimatu w 
celu mobilizacji do zdecydowanego 
ogólnoświatowego działania na rzecz 
społeczeństw niskoemisyjnych i odpornych 
na zmianę klimatu; z zadowoleniem 
przyjmuje ustanowienie ogólnoświatowego 
programu działań w dziedzinie klimatu, 
który opiera się na planie działań Lima–
Paryż i obejmuje siedemdziesiąt 
wielostronnych inicjatyw w różnych 
sektorach;

46. zwraca uwagę na działania 
podejmowane przez coraz więcej 
podmiotów niepaństwowych w celu 
dekarbonizacji i zwiększenia odporności na 
skutki zmiany klimatu; podkreśla w 
związku z tym znaczenie 
uporządkowanego i konstruktywnego 
dialogu między rządami, środowiskiem 
biznesowym, miastami, regionami, 
organizacjami międzynarodowymi, 
społeczeństwem obywatelskim i 
instytucjami religijnymi i akademickimi 
oraz zapewnienia ich udziału w 
planowaniu i wdrażaniu działań w 
dziedzinie klimatu w celu mobilizacji do 
zdecydowanego ogólnoświatowego 
działania na rzecz społeczeństw 
niskoemisyjnych i odpornych na zmianę 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie ogólnoświatowego programu 
działań w dziedzinie klimatu, który opiera 
się na planie działań Lima–Paryż i 
obejmuje siedemdziesiąt wielostronnych 
inicjatyw w różnych sektorach;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/14

Poprawka 14
Giovanni La Via, Peter Liese
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
w sprawie wdrożenia porozumienia paryskiego oraz konferencji ONZ w sprawie zmiany 
klimatu w Marrakeszu (Maroko, COP 22)

Projekt rezolucji
Ustęp 66

Projekt rezolucji Poprawka

66. postuluje, aby szeroko pojęte 
nakładanie opłat za emisję było 
stosowanym na całym świecie 
instrumentem zarządzania emisjami oraz 
apeluje o przeznaczanie dochodów z 
handlu uprawnieniami do emisji i 
dochodów z nałożenia opłat za emisję 
dwutlenku węgla na paliwa transportowe w 
handlu międzynarodowym na inwestycje 
związane z klimatem; wzywa ponadto do 
przeznaczenia części dopłat rolnych na 
zagwarantowanie inwestycji w 
wytwarzanie i wykorzystywanie energii ze 
źródeł odnawialnych w gospodarstwach 
rolnych; podkreśla znaczenie mobilizacji 
kapitału sektora prywatnego i 
odblokowania koniecznych inwestycji w 
technologie niskoemisyjne; wzywa do 
podjęcia przez rządy oraz publiczne i 
prywatne instytucje finansowe, w tym 
banki, fundusze emerytalne i towarzystwa 
ubezpieczeniowe, ambitnych zobowiązań 
do dostosowania praktyk w zakresie 
udzielania pożyczek i inwestycji do celu 
utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 
2°C oraz do zbywania paliw kopalnych, w 
tym wycofywania kredytów eksportowych 
na inwestycje w paliwa kopalne; apeluje o 

66. postuluje, aby szeroko pojęte 
nakładanie opłat za emisję było 
stosowanym na całym świecie 
instrumentem zarządzania emisjami oraz 
apeluje o przeznaczanie dochodów z 
handlu uprawnieniami do emisji i 
dochodów z nałożenia opłat za emisję 
dwutlenku węgla na paliwa transportowe w 
handlu międzynarodowym na inwestycje 
związane z klimatem; wzywa ponadto do 
wykorzystania wspólnej polityki rolnej, 
aby umożliwić rolnikom przyczynienie się 
do łagodzenia zmian klimatu; podkreśla 
znaczenie mobilizacji kapitału sektora 
prywatnego i odblokowania koniecznych 
inwestycji w technologie niskoemisyjne; 
wzywa do podjęcia przez rządy oraz 
publiczne i prywatne instytucje finansowe, 
w tym banki, fundusze emerytalne i 
towarzystwa ubezpieczeniowe, ambitnych 
zobowiązań do dostosowania praktyk w 
zakresie udzielania pożyczek i inwestycji 
do celu utrzymania globalnego ocieplenia 
poniżej 2°C oraz do zbywania paliw 
kopalnych, w tym wycofywania kredytów 
eksportowych na inwestycje w paliwa 
kopalne; apeluje o specjalne gwarancje 
publiczne dla ekologicznych inwestycji, o 
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specjalne gwarancje publiczne dla 
ekologicznych inwestycji, o oznakowanie i 
ulgi podatkowe dla zielonych funduszy 
inwestycyjnych i emisji obligacji 
ekologicznych;

oznakowanie i ulgi podatkowe dla 
zielonych funduszy inwestycyjnych i 
emisji obligacji ekologicznych;

Or. en


