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Projekt rezolucji B8-0477/2018 

Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

w sprawie konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska 

(COP24) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. zwraca uwagę, że potrzebna jest 

ambitna polityka UE w dziedzinie klimatu, 

by działać na arenie światowej jako 

wiarygodny i niezawodny partner, oraz że 

UE powinna utrzymać wiodącą rolę w 

kwestiach klimatu na świecie i 

zaangażowanie w realizację porozumienia 

paryskiego; z zadowoleniem przyjmuje 

porozumienie Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie zwiększenia celów w 

zakresie odnawialnych źródeł energii i 

efektywności energetycznej odpowiednio 

do 32 % i 32,5 % do 2030 r., co pozwoli 

ograniczyć emisje gazów cieplarnianych 

do 2030 r. o ponad 45 %; z zadowoleniem 

przyjmuje zatem uwagi Komisji dotyczące 

aktualizacji zadeklarowanych przez Unię 

ustalonych na poziomie krajowym 

wkładów z myślą o uwzględnieniu tych 

ambitniejszych celów i podniesieniu 

poziomu redukcji emisji do 2030 r.; wzywa 

Komisję do opracowania do końca 2018 r. 

ambitnej strategii UE na rzecz osiągnięcia 

zerowej emisji do połowy tego stulecia, 

przedstawiającej opłacalny sposób 

realizacji celu zeroemisyjności netto 

przyjętego w porozumieniu paryskim oraz 

gospodarki o zerowych emisjach netto w 

Unii najpóźniej do 2050 r., zgodnie ze 

9. zwraca uwagę, że potrzebna jest 

ambitna polityka UE w dziedzinie klimatu, 

by działać na arenie światowej jako 

wiarygodny i niezawodny partner, oraz że 

UE powinna utrzymać wiodącą rolę w 

kwestiach klimatu na świecie i 

zaangażowanie w realizację porozumienia 

paryskiego; odnotowuje porozumienie 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie zwiększenia celów w zakresie 

odnawialnych źródeł energii i 

efektywności energetycznej odpowiednio 

do 32 % i 32,5 % do 2030 r., co pozwoli 

ograniczyć emisje gazów cieplarnianych 

do 2030 r. o ponad 45 %; odnotowuje też 

uwagi Komisji dotyczące aktualizacji 

zadeklarowanych przez Unię ustalonych na 

poziomie krajowym wkładów z myślą o 

uwzględnieniu tych ambitniejszych celów i 

podniesieniu poziomu redukcji emisji do 

2030 r.; wzywa Komisję do opracowania 

do końca 2018 r. ambitnej strategii UE 

dotyczącej emisji, przedstawiającej 

opłacalny sposób zapewnienia równowagi 

między emisjami a pochłaniaczami 
zgodnie z porozumieniem paryskim; 
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sprawiedliwym udziałem Unii w 

pozostałym globalnym budżecie w zakresie 

emisji dwutlenku węgla; popiera 

aktualizację zadeklarowanych przez Unię 

ustalanych na poziomie krajowych 

wkładów, w ramach której do 2030 r. 

planuje się ograniczenie krajowych emisji 

gazów cieplarnianych o 55 % w skali całej 

gospodarki w porównaniu z poziomami z 

1990 r; 

Or. en 

 

 


