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68. przypomina, że w okresie do 2050 
r. spodziewany jest wzrost emisji CO2 z 
transportu morskiego o 50 % do 250 %; z 
zadowoleniem przyjmuje porozumienie w 
sprawie wstępnej strategii IMO w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze 
statków jako pierwszy krok w kierunku 
osiągnięcia celu porozumienia paryskiego 
dotyczącego temperatury; apeluje do IMO 
o szybkie postępy w przyjmowaniu 
środków krótko- i średnioterminowych 
wspomagających realizację celów strategii; 
podkreśla znaczenie i pilny charakter 
wdrożenia środków krótko- i 
średnioterminowych przed rokiem 2023; 
podkreśla, że należy niezwłocznie zbadać 
dalsze środki i działania, w tym 
instrumenty ustalania cen emisji dwutlenku 
węgla, aby rozwiązać problem emisji z 
sektora morskiego zgodnie z sektorową 
strategią na rzecz transformacji 
niskoemisyjnej; w związku z tym wyraża 
przekonanie, że UE i państwa 
członkowskie powinny ściśle monitorować 
wpływ i realizację pierwotnej strategii 
IMO; z zadowoleniem odnotowuje projekt 
rozporządzenia UE, które odpowiednio 
uwzględni globalny system gromadzenia 
danych na temat zużycia paliwa olejowego 
przez statki (monitorowanie, raportowanie 
i weryfikacja) oraz opracowany przez IMO 
globalny system gromadzenia danych na 
temat zużycia paliwa olejowego przez 
statki; przypomina, że monitorowanie, 
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raportowanie i weryfikacja to pierwszy 
krok, który ostatecznie powinien 
umożliwić UE przyjęcie obowiązkowych 
celów w zakresie ograniczenia emisji; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
zaproponowania dodatkowych działań UE 
w ramach strategii na rzecz dekarbonizacji 
do 2050 r., takich jak włączenie sektora 
morskiego do systemu ETS oraz 
wprowadzenie normy efektywności statku i 
oznakowania statków, a także do 
zaproponowania strategii współpracy z 
innymi stronami, które chcą działać jak 
najszybciej, aby ograniczyć emisje morskie 
zgodnie z celem dotyczącym temperatury 
określonym w porozumieniu paryskim;
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