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22.11.2019 B9-0174/26

Poprawka 26
Marian-Jean Marinescu
w imieniu grupy PPE

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 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. ubolewa, że sektor transportu jest 
jedynym sektorem, w którym od 1990 r. 
emisje rosną; zaznacza, że nie jest to 
spójne z długofalowym celem, jakim jest 
neutralność klimatyczna, który, wręcz 
przeciwnie, wymaga ograniczenia emisji 
we wszystkich sektorach życia społecznego 
na wielką skalę i w szybszym tempie, w 
tym także w lotnictwie i transporcie 
morskim; przypomina, że sektor transportu 
najpóźniej do 2050 r. będzie musiał 
przejść całkowitą dekarbonizację; 
zauważa, że zgodnie z analizą Komisji 
obecne cele i środki globalne, 
przewidziane przez Międzynarodową 
Organizację Morską (IMO) i Organizację 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
(ICAO), nawet jeśli zostaną w pełni 
wdrożone, nie doprowadzą do 
koniecznego zmniejszenia emisji, a 
ponadto potrzebne są wydatne dalsze 
działania zgodne z celem, jakim jest 
osiągnięcie zerowych emisji netto w całej 
gospodarce; uważa, że aby zapewnić 
spójność wkładów ustalonych na poziomie 
krajowym z ogólnogospodarczymi 
zobowiązaniami wymaganymi na mocy 
porozumienia paryskiego, należy zachęcać 
strony do uwzględniania emisji 
pochodzących z międzynarodowego 
transportu morskiego i lotniczego oraz do 
uzgodnienia i wdrożenia na szczeblu 
międzynarodowym, regionalnym i 
krajowym środków ograniczających emisje 

65. podkreśla, że długofalowy 
zrównoważony rozwój wymaga 
ograniczenia emisji we wszystkich 
sektorach; przypomina, że sektor 
transportu będzie musiał kontynuować 
obecną ambitną ścieżkę redukcji emisji; 
zauważa, że potrzebne są dalsze istotne 
działania spójne z celem, jakim jest 
osiągnięcie zerowych emisji netto w całej 
gospodarce; uważa, że aby zapewnić 
spójność wkładów ustalonych na poziomie 
krajowym z ogólnogospodarczymi 
zobowiązaniami wymaganymi na mocy 
porozumienia paryskiego, należy zachęcać 
strony spoza UE do uwzględniania emisji 
pochodzących z międzynarodowego 
transportu morskiego i lotniczego oraz do 
uzgodnienia i wdrożenia na szczeblu 
międzynarodowym, regionalnym i 
krajowym środków ograniczających emisje 
pochodzące z tych sektorów;
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pochodzące z tych sektorów;
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22.11.2019 B9-0174/27

Poprawka 27
Marian-Jean Marinescu
w imieniu grupy PPE

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 66

Projekt rezolucji Poprawka

66. przypomina, że według prognoz do 
2020 r. globalne emisje z 
międzynarodowego lotnictwa będą o ok. 
70 % wyższe niż w 2005 r., a do 2050 r. 
mogą wzrosnąć nawet o kolejne 300-700 
%; wyraża zaniepokojenie poziomem 
ambicji w mechanizmie kompensacji i 
redukcji CO2 dla lotnictwa 
międzynarodowego (CORSIA) 
opracowanym przez ICAO, zważywszy na 
toczące się prace nad normami i 
zalecanymi metodami postępowania, które 
mają doprowadzić do wdrożenia 
mechanizmu od 2019 r.; podkreśla, że 
dotychczasowe normy są niezadowalające, 
a dalsze osłabianie mechanizmu CORSIA 
jest niemożliwe do zaakceptowania; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby dołożyły wszelkich starań, by 
zaostrzyć przepisy CORSIA oraz wspierać 
przyjęcie długoterminowego celu 
zakładającego znaczne zmniejszenie emisji 
sektorowych w lotnictwie, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu autonomii 
prawodawczej UE we wdrażaniu 
dyrektywy w sprawie ETS; ponadto 
podkreśla konieczność rozwiązania 
problemu emisji gazów cieplarnianych 
innych niż dwutlenek węgla z lotnictwa w 
systemach UE i międzynarodowych;

66. przypomina, że globalne emisje z 
międzynarodowego lotnictwa mogą 
wzrosnąć w postępie geometrycznym do 
2050 r., jeżeli obecne standardy i wzorce 
pozostaną niezmienione, głównie ze 
względu na rosnący popyt ze strony 
rynków wschodzących, w szczególności z 
Azji, Bliskiego Wschodu i Indii; dostrzega 
trudne warunki, w jakich funkcjonuje 
opracowany przez ICAO mechanizm 
kompensacji i redukcji dwutlenku węgla 
dla lotnictwa międzynarodowego 
(CORSIA), i w związku z tym zachęca 
Komisję do dołożenia wszelkich starań w 
celu zaostrzenia przepisów CORSIA, a 
także do opowiedzenia się za przyjęciem 
długoterminowego celu w zakresie 
zmniejszenia emisji sektorowych w 
lotnictwie; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dołożyły wszelkich 
starań, by zaostrzyć przepisy CORSIA oraz 
wspierać przyjęcie długoterminowego celu 
zakładającego znaczne zmniejszenie emisji 
sektorowych w lotnictwie, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu autonomii 
prawodawczej UE we wdrażaniu 
dyrektywy w sprawie ETS; ponadto 
podkreśla konieczność rozwiązania 
problemu emisji gazów cieplarnianych 
innych niż dwutlenek węgla z lotnictwa w 
systemach UE i międzynarodowych;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/28

Poprawka 28
Marian-Jean Marinescu
w imieniu grupy PPE

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 66 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

66a. podkreśla, że ani unijny system 
handlu uprawnieniami do emisji (EU 
ETS), ani CORSIA nie uwzględniają 
emisji gazów innych niż dwutlenek węgla; 
zauważa, że redukcja emisji za 
pośrednictwem krajowych instrumentów 
polityki i dwu- lub wielostronnych umów 
o ruchu lotniczym może przyczynić się do 
powodzenia systemów CORSIA i EU ETS 
dzięki zmniejszeniu ryzyka wzrostu cen 
uprawnień, co samo w sobie może 
zaszkodzić zarówno przemysłowi, jak i 
konsumentom; podkreśla, że skuteczne 
krajowe instrumenty polityki i dwu- lub 
wielostronne umowy o ruchu lotniczym 
(jak również inne systemy 
międzynarodowe) mogą również zwiększyć 
szanse na osiągnięcie globalnego 
porozumienia, co oznaczałoby większą 
redukcję emisji gazów cieplarnianych w 
ramach CORSIA po 2027 r., w ramach 
systemu EU ETS po 2030 r. lub poprzez 
połączenie obydwu tych systemów, co 
doprowadzi do zmniejszenia liczby 
przewozów lotniczych, a następnie do 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i 
innych gazów;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/29

Poprawka 29
Marian-Jean Marinescu
w imieniu grupy PPE

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 66 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 66b. podkreśla z ubolewaniem, że 
obarczanie rozwoju lotnictwa winą za 
wzrost emisji może prowadzić do wzrostu 
zjawiska piętnowania podróży samolotem, 
które może zagrozić gospodarce oraz 
spowodować kurczenie się dobrobytu, 
utratę miejsc pracy i ograniczenia w 
turystyce, a tym samym zahamować 
zrównoważony rozwój, z którego mogłyby 
korzystać przyszłe pokolenia;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/30

Poprawka 30
Marian-Jean Marinescu
w imieniu grupy PPE

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 66 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 66c. wyraża zaniepokojenie, że nie 
istnieją w pełni międzynarodowe 
rozwiązania technologiczne pozwalające 
na przeciwdziałanie wzrostowi emisji, 
takie jak jednolita europejska przestrzeń 
powietrzna i Traktat o otwartych 
przestworzach, które można by rozszerzyć 
na skalę międzynarodową i objąć nimi co 
najmniej najważniejsze podmioty w 
sektorze lotnictwa, takie jak UE, Stany 
Zjednoczone, Kanadę, Mercosur, kraje 
Bliskiego Wschodu, Chiny, Japonię i 
partnerstwo ASEAN; podkreśla, że 
istnienie różnych celów w zależności od 
sytuacji wyjściowej negatywnie wpływa na 
odpowiednie strategie w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej, w tym na 
innowacyjne rozwiązania w zakresie 
zagrożeń związanych ze zmianą klimatu;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/31

Poprawka 31
Marian-Jean Marinescu
w imieniu grupy PPE

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 67

Projekt rezolucji Poprawka

67. przypomina, że Komisja jest 
prawnie zobowiązana do przedstawienia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie – 
w ciągu 12 miesięcy od przyjęcia przez 
ICAO danych instrumentów i przed 
uruchomieniem systemu CORSIA – 
sprawozdania, w którym przeanalizuje 
m.in. poziom ambicji i ogólną 
integralność środowiskową systemu 
CORSIA, w tym jego ogólne ambicje 
związane z celami porozumienia 
paryskiego; podkreśla, że jako 
współprawodawcy Parlament Europejski i 
Rada są jedynymi instytucjami, które 
mogą decydować o jakichkolwiek 
przyszłych zmianach w dyrektywie o ETS; 
podkreśla jednak, że jakichkolwiek zmian 
w dyrektywie o ETS powinno się 
dokonywać tylko wtedy, gdy są one spójne 
z unijnym zobowiązaniem do ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych w całej 
gospodarce, które to zobowiązanie nie 
przewiduje korzystania z jednostek 
kompensacji emisji po 2020 r.;

skreśla się

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/32

Poprawka 32
Marian-Jean Marinescu
w imieniu grupy PPE

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 68

Projekt rezolucji Poprawka

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 

68. 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; 
podkreśla, że należy 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, 
raportowanie i weryfikacja to pierwszy 
krok, który ostatecznie powinien 
umożliwić UE przyjęcie celów w zakresie 
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statki; przypomina, że monitorowanie, 
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; 

ograniczenia emisji; wzywa Komisję do 
zaproponowania w ramach strategii na 
rzecz dekarbonizacji do 2050 r. 
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;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/33

Poprawka 33
Marian-Jean Marinescu
w imieniu grupy PPE

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 68 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 68a. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie pierwotnej 
strategii IMO na rzecz ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych ze statków jako 
pierwszy krok sektora ku realizacji celu 
dotyczącego temperatury, określonego w 
porozumieniu paryskim; apeluje do UE i 
państw członkowskich o ścisłe 
monitorowanie wpływu i wdrażania 
porozumienia IMO; wzywa do rozważenia 
możliwości szybkiego wdrożenia i 
wykorzystania paliw bardziej przyjaznych 
dla środowiska, zwłaszcza w rejsach 
przybrzeżnych; ubolewa, że IMO nie 
poczyniła dotychczas postępów w 
przyjmowaniu środków krótko- i 
średnioterminowych zmierzających do 
realizacji celów strategii; podkreśla 
znaczenie i pilny charakter wdrożenia 
środków krótko- i średnioterminowych 
przed rokiem 2023; podkreśla, że 
potrzebne są dalsze środki i działania 
służące rozwiązaniu problemu emisji z 
sektora morskiego, w związku z czym 
wzywa UE i państwa członkowskie do 
ścisłego monitorowania wpływu i 
wdrażania porozumienia IMO; apeluje do 
Komisji o rozważenie dodatkowych 
działań UE w ramach strategii 
dekarbonizacji do roku 2050, 
zmierzających do ograniczenia emisji z 
sektora morskiego zgodnie z celem 
dotyczącym temperatury, zawartym w 
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porozumieniu paryskim, oraz wzywa do 
pobudzania inwestycji w statki 
bezemisyjne i niezbędną infrastrukturę 
wspomagającą; wzywa do opracowania i 
wdrożenia mechanizmu kompensacji i 
redukcji dwutlenku węgla dla żeglugi 
międzynarodowej na wzór mechanizmu 
CORSIA dla lotnictwa 
międzynarodowego;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/34

Poprawka 34
Marian-Jean Marinescu
w imieniu grupy PPE

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 69

Projekt rezolucji Poprawka

69. podkreśla, że istnieją już proste 
rozwiązania pomagające zredukować 
emisje, takie jak ograniczenie prędkości 
lub obszary kontroli emisji, które 
przewidziano w międzynarodowej 
konwencji MARPOL; uważa, że strategia 
dekarbonizacji i Europejski Zielony Ład 
powinny napędzać inwestycje, ambitne 
badania naukowe nad bezemisyjnymi 
statkami i ekologicznymi statkami z 
ekokomponentami, lepsze gospodarowanie 
odpadami i zasobami wodnymi oraz 
modernizację infrastruktury, jak 
elektryfikacja portów, niezbędną, by 
zagwarantować wzrost tego rynku przed 
2030 r.;

69. podkreśla, że istnieją już proste 
rozwiązania pomagające zredukować 
emisje, takie jak ograniczenie prędkości 
lub obszary kontroli emisji, które 
przewidziano w międzynarodowej 
konwencji MARPOL; uważa, że strategia 
dekarbonizacji i Europejski Zielony Ład 
powinny napędzać inwestycje, ambitne 
badania naukowe nad bezemisyjnością, 
lepsze gospodarowanie odpadami i 
zasobami wodnymi oraz modernizację 
infrastruktury, taką jak elektryfikacja 
portów, niezbędną, by zagwarantować 
wzrost tego rynku przed 2030 r.;
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Poprawka 35
Marian-Jean Marinescu
w imieniu grupy PPE

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 69 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 69a. wzywa do zwiększenia środków 
finansowych na badania naukowe i 
wprowadzanie na rynek paliw 
alternatywnych; zauważa, że ułatwianie 
dostępu do rynku w przypadku paliw 
alternatywnych oraz zachęcanie do 
stosowania takich paliw zawsze powinno 
mieć pierwszeństwo w stosunku do 
dalszego opodatkowywania paliw;
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Poprawka 36
Peter Liese
w imieniu grupy PPE

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 72

Projekt rezolucji Poprawka

72. zauważa, że około 60 % emisji 
metanu na świecie pochodzi z takich źródeł 
jak rolnictwo, wysypiska śmieci i 
oczyszczalnie ścieków, a także produkcja 
oraz transport rurociągowy paliw 
kopalnych; przypomina, że metan jest 
silnym gazem cieplarnianym o 
współczynniku ocieplenia w skali 100 lat 
28-krotnie wyższym niż CO2; przypomina 
Komisji o jej zobowiązaniu prawnym do 
jak najszybszego zbadania wariantów 
strategicznych na potrzeby szybkiego 
rozwiązania problemu emisji metanu w 
ramach strategicznego planu UE 
dotyczącego metanu; wzywa Komisję do 
przedstawienia Parlamentowi i Radzie 
wniosków ustawodawczych w pierwszej 
połowie kadencji;

72. zauważa, że około 60 % emisji 
metanu na świecie pochodzi z takich źródeł 
jak rolnictwo, wysypiska śmieci i 
oczyszczalnie ścieków, a także produkcja 
oraz transport rurociągowy paliw 
kopalnych; przypomina, że metan jest 
silnym gazem cieplarnianym o 
współczynniku ocieplenia w skali 100 lat 
28-krotnie wyższym niż CO2; przypomina 
Komisji o jej zobowiązaniu prawnym do 
jak najszybszego zbadania wariantów 
strategicznych na potrzeby szybkiego 
rozwiązania problemu emisji metanu w 
ramach strategicznego planu UE 
dotyczącego metanu; wzywa Komisję do 
przedstawienia w tym celu Parlamentowi i 
Radzie odpowiednich wniosków 
ustawodawczych w pierwszej połowie 
kadencji;
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Poprawka 37
Peter Liese
w imieniu grupy PPE

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 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. powtarza, że w ramach WPR nie 
powinno się już przyznawać dotacji na 
działania szkodliwe dla środowiska i 
klimatu, w tym na osuszanie torfowisk i 
nadmierny pobór wody do irygacji, nie 
powinno się również penalizować 
występowania drzew na użytkach rolnych;

45. powtarza, że w ramach WPR nie 
należy zachęcać do stosowania praktyk 
szkodliwych dla środowiska i klimatu, w 
tym do osuszania torfowisk i nadmiernego 
poboru wody do irygacji, ani nie powinno 
się penalizować występowania drzew na 
użytkach rolnych;
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