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20.11.2019 B9-0174/1

Poprawka 1
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. popiera aktualizację 
zadeklarowanego przez UE ustalonego na 
poziomie krajowym wkładu, w ramach 
którego do 2030 r. planuje się ograniczenie 
krajowych emisji gazów cieplarnianych o 
55 % w skali całej gospodarki w 
porównaniu z poziomami z 1990 r.; w 
związku z powyższym wzywa 
przywódców UE do wspierania 
ambitniejszych dążeń w odniesieniu do 
ustalonego na poziomie krajowym wkładu 
UE; uważa, że powinno temu towarzyszyć 
zapisanie w prawie UE celu 
przewidującego osiągnięcie neutralności 
klimatycznej jak najszybciej, a najpóźniej 
do 2050 r.; wzywa również inne 
gospodarki światowe, by zaktualizowały 
ustalone na poziomie krajowym wkłady w 
celu osiągnięcia efektów globalnych;

23. popiera aktualizację 
zadeklarowanego przez UE ustalonego na 
poziomie krajowym wkładu, w ramach 
którego do 2030 r. planuje się ograniczenie 
krajowych emisji gazów cieplarnianych o 
co najmniej 65 % w skali całej gospodarki 
w porównaniu z poziomami z 1990 r.; w 
związku z powyższym wzywa 
przywódców UE do wspierania takich 
ambitniejszych dążeń w odniesieniu do 
ustalonego na poziomie krajowym wkładu 
UE; uważa, że powinno temu towarzyszyć 
zapisanie w prawie UE celu 
przewidującego osiągnięcie neutralności 
klimatycznej jak najszybciej, a najpóźniej 
do 2050 r.; wzywa również inne 
gospodarki światowe, by zaktualizowały 
ustalone na poziomie krajowym wkłady w 
celu osiągnięcia efektów globalnych;
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20.11.2019 B9-0174/2

Poprawka 2
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. oczekuje, że w Europejski 
Zielonym Ładzie znajdzie się 
kompleksowa i ambitna strategia na rzecz 
osiągnięcia neutralnej dla klimatu sytuacji 
w Europie najpóźniej do 2050 r., 
obejmująca cel, który będzie przewidywał 
ograniczenie krajowych emisji gazów 
cieplarnianych o 55 % do 2030 r.; apeluje 
do Komisji o odpowiednie dostosowanie 
jej polityki we wszystkich powiązanych 
dziedzinach, w szczególności w dziedzinie 
klimatu, rolnictwa i spójności;

24. oczekuje, że w Europejskim 
Zielonym Ładzie znajdzie się 
kompleksowa i ambitna strategia na rzecz 
osiągnięcia neutralnej dla klimatu sytuacji 
w Europie najpóźniej do 2050 r., 
obejmująca cel, który będzie przewidywał 
ograniczenie krajowych emisji gazów 
cieplarnianych o co najmniej 65 % do 
2030 r.; apeluje do Komisji o odpowiednie 
dostosowanie jej polityki we wszystkich 
powiązanych dziedzinach, w szczególności 
w dziedzinie klimatu, rolnictwa i 
spójności;

Or. en
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20.11.2019 B9-0174/3

Poprawka 3
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. podkreśla, że budżet UE powinien 
być spójny z zobowiązaniami 
międzynarodowymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz ze średnio- 
i długoterminowymi celami klimatycznymi 
i energetycznymi, a także nie powinien 
wywoływać skutków sprzecznych z tymi 
celami ani utrudniać ich wypełniania; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
zapewnienia, aby inwestycje UE nie 
wpływały szkodliwie na klimat i 
różnorodność biologiczną, oraz do 
zaproponowania w stosownych 
przypadkach zharmonizowanych 
wiążących przepisów; wzywa Komisję do 
dopilnowania, aby kolejne wieloletnie 
ramy finansowe były w pełni zgodne z 
porozumieniem paryskim oraz aby żadne 
wydatki nie były sprzeczne z tym 
porozumieniem; podkreśla znaczenie 
zasilenia Zielonego Funduszu 
Klimatycznego oraz zachęca państwa 
członkowskie, aby co najmniej podwoiły 
wkład we wstępną mobilizację zasobów; 
wzywa Europejski Bank Inwestycyjny do 
szybkiego zaprzestania udzielania 
pożyczek na projekty dotyczące paliw 
kopalnych, z wyjątkiem sytuacji gdy gaz, w 
połączeniu z odnawialnymi źródłami 
energii, jest wykorzystywany jako 
technologia pomostowa w celu 
zastąpienia węgla, w przypadku gdy nie 
istnieją żadne rozwiązania alternatywne, 

52. podkreśla, że budżet UE powinien 
być spójny z zobowiązaniami 
międzynarodowymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz ze średnio- 
i długoterminowymi celami klimatycznymi 
i energetycznymi, a także nie powinien 
wywoływać skutków sprzecznych z tymi 
celami ani utrudniać ich wypełniania; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
zapewnienia, aby inwestycje UE nie 
wpływały szkodliwie na klimat i 
różnorodność biologiczną, oraz do 
zaproponowania w stosownych 
przypadkach zharmonizowanych 
wiążących przepisów; wzywa Komisję do 
dopilnowania, aby kolejne wieloletnie 
ramy finansowe  były w pełni zgodne z 
porozumieniem paryskim oraz aby żadne 
wydatki nie były sprzeczne z tym 
porozumieniem; podkreśla znaczenie 
zasilenia Zielonego Funduszu 
Klimatycznego oraz zachęca państwa 
członkowskie, aby co najmniej podwoiły 
wkład we wstępną mobilizację zasobów; z 
zadowoleniem przyjmuje podjętą przez 
Radę Dyrektorów EBI decyzję o 
zaprzestaniu finansowania większości 
projektów w dziedzinie energii z paliw 
kopalnych od końca 2021 r. oraz o 
stopniowym zwiększaniu udziału 
finansowania przeznaczonego na 
działania w dziedzinie klimatu i 
zrównoważenie środowiskowe, tak aby 
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jeśli wprowadzone są zabezpieczenia w 
celu uniknięcia efektu blokady i 
gwarancja, że ścieżka redukcji emisji jest 
zgodna z celami porozumienia paryskiego; 
zwraca się do państw członkowskich o 
stosowanie tej samej zasady w odniesieniu 
do gwarancji kredytów eksportowych; 
apeluje o specjalne gwarancje publiczne 
dla inwestycji ekologicznych oraz 
oznakowanie zielonego finansowania i ulgi 
podatkowe w odniesieniu do 
ekologicznych funduszy inwestycyjnych i 
emisji ekologicznych obligacji; podkreśla 
potrzebę ambitniejszego finansowania 
badań naukowych, a także innowacji 
mających zastosowanie przemysłowe;

osiągnąć poziom 50 % jego operacji od 
2025 r.; uważa, że jest to pierwszy ambitny 
krok w kierunku przekształcenia EBI w 
Europejski Bank Klimatyczny; ubolewa 
jednak, że zmieniona polityka banku w 
zakresie udzielania pożyczek w dziedzinie 
energii nadal umożliwia inwestycje w 
infrastrukturę dla tak zwanych „gazów 
niskoemisyjnych” bez jasnych i 
konkretnych zabezpieczeń 
środowiskowych; zwraca się do państw 
członkowskich o stosowanie tej samej 
zasady w odniesieniu do gwarancji 
kredytów eksportowych; apeluje o 
specjalne gwarancje publiczne dla 
inwestycji ekologicznych oraz 
oznakowanie zielonego finansowania i ulgi 
podatkowe w odniesieniu do 
ekologicznych funduszy inwestycyjnych i 
emisji ekologicznych obligacji; podkreśla 
potrzebę ambitniejszego finansowania 
badań naukowych, a także innowacji 
mających zastosowanie przemysłowe;
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20.11.2019 B9-0174/4

Poprawka 4
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 52a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

52a. wzywa EBI do dokonania 
przeglądu swojej strategii klimatycznej w 
2020 r. i przyjęcia konkretnych i 
ambitnych planów działania w celu 
wywiązania się ze swojego zobowiązania 
do dostosowania wszystkich działań w 
zakresie finansowania do porozumienia 
paryskiego, a także do pilnego 
dostosowania wszystkich strategii i 
wytycznych sektorowych dotyczących 
udzielania pożyczek do celów 
porozumienia paryskiego;

Or. en
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20.11.2019 B9-0174/5

Poprawka 5
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 66a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

66a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
przyjęciem rezolucji A40-19 na 40. sesji 
Zgromadzenia ICAO oraz tzw. klauzuli 
wyłączności w ramach CORSIA; wzywa 
państwa członkowskie do zgłoszenia 
formalnego zastrzeżenia do tej części 
rezolucji, aby zachować autonomię 
prawodawczą Unii w odniesieniu do 
środków mających na celu ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych w sektorze 
lotnictwa; 

Or. en
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20.11.2019 B9-0174/6

Poprawka 6
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 67a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

67a. z zadowoleniem przyjmuje rosnące 
poparcie dla ogólnounijnego 
skoordynowanego podejścia do ustalania 
cen w lotnictwie i wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia w tym 
względzie ambitnego przeglądu dyrektywy 
w sprawie opodatkowania energii, w tym 
do zniesienia zwolnień podatkowych 
stosowanych obecnie w odniesieniu do 
paliwa lotniczego i żeglugowego;

Or. en
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20.11.2019 B9-0174/7

Poprawka 7
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 75

Projekt rezolucji Poprawka

75. odnotowuje rolę przypisywaną 
wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku 
węgla w większości scenariuszy 
ograniczenia globalnego ocieplenia do 
1,5 °C przedstawionych w sprawozdaniu 
specjalnym IPCC w sprawie 1,5 °C oraz w 
komunikacie Komisji pt. „Czysta planeta 
dla wszystkich”;

skreśla się

Or. en
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20.11.2019 B9-0174/8

Poprawka 8
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 76

Projekt rezolucji Poprawka

76. popiera większą skalę działań na 
rzecz osiągnięcia celów określonych przez 
państwa członkowskie w europejskim 
strategicznym planie w dziedzinie 
technologii energetycznych w celu 
wdrożenia na skalę komercyjną 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla w europejskich sektorach 
energetyki i przemysłu, a także 
opracowanie solidnych ram regulacyjnych 
w celu wsparcia bezpośredniego usuwania 
CO2 z atmosfery i jego bezpiecznego 
składowania do 2022 r.;

skreśla się

Or. en


