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22.11.2019 B9-0174/39

Poprawka 39
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

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
Umocowanie 18

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Śląską Deklarację na 
rzecz Solidarności i Sprawiedliwej 
Transformacji podpisaną przy okazji 
konferencji klimatycznej COP24,

– uwzględniając Śląską Deklarację na 
rzecz Solidarności i Sprawiedliwej 
Transformacji, Katowicką Deklarację 
Ministerialną „Lasy dla Klimatu” oraz 
deklarację w sprawie partnerstwa na rzecz 
elektromobilności i transportu 
bezemisyjnego, podpisane przy okazji 
konferencji klimatycznej COP24,

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/40

Poprawka 40
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

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
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 6 marca 
2015 r. UE i jej państwa członkowskie 
przedłożyły UNFCCC swój zaplanowany, 
ustalony na szczeblu krajowym wkład, 
zobowiązując się do osiągnięcia wiążącego 
celu polegającego na redukcji do 2030 r. 
krajowych emisji gazów cieplarnianych o 
co najmniej 40 % w stosunku do 
poziomów z 1990 r.;

B. mając na uwadze, że 6 marca 
2015 r. UE i jej państwa członkowskie 
przedłożyły UNFCCC swój zaplanowany, 
ustalony na szczeblu krajowym wkład 
(INDC), zobowiązując się do osiągnięcia 
wiążącego celu polegającego na redukcji 
do 2030 r. krajowych emisji gazów 
cieplarnianych o co najmniej 40 % w 
stosunku do poziomów z 1990 r.; mając na 
uwadze, że jest to najdalej idące 
zobowiązanie dotyczące INDC spośród 
największych światowych gospodarek;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/41

Poprawka 41
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

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
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że zobowiązania 
podjęte do tej pory przez sygnatariuszy 
porozumienia paryskiego nie wystarczą do 
osiągnięcia wspólnego celu; mając na 
uwadze, że obecny ustalony na poziomie 
krajowym wkład zadeklarowany przez UE 
i jej państwa członkowskie nie jest zgodny 
z celami porozumienia paryskiego i należy 
go zmienić;

C. mając na uwadze, że zobowiązania 
podjęte do tej pory przez sygnatariuszy 
porozumienia paryskiego nie wystarczą do 
osiągnięcia wspólnego celu; mając na 
uwadze, że obecny ustalony na poziomie 
krajowym wkład zadeklarowany przez UE 
i jej państwa członkowskie należy zmienić 
zgodnie z p. 24 decyzji 1/CP.21;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/42

Poprawka 42
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

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
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu w niewspółmiernie dużym stopniu 
wpływa na kraje rozwijające się, chociaż 
emitują one znacznie mniej CO2 niż kraje 
rozwinięte;

L. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu w niewspółmiernie dużym stopniu 
wpływa na kraje rozwijające się, a mimo to 
emitują one więcej CO2 niż kraje 
rozwinięte; mając na uwadze, że binarne 
rozróżnienie między krajami 
„rozwiniętymi” a „rozwijającymi się” 
(wymienionymi w załączniku 
I/niewymienionymi w załączniku I) nie 
jest już uzasadnione w ramach 
wielostronnych działań w dziedzinie 
klimatu;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/43

Poprawka 43
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

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 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla znaczenie ambitnej i 
sprzyjającej włączeniu polityki UE w 
dziedzinie klimatu, która pozwoli jej 
działać globalnie jako wiarygodny i 
niezawodny partner oraz utrzymać rolę 
lidera na arenie światowej w dziedzinie 
klimatu; w związku z tym podkreśla, że 
UE musi inwestować i dokonywać 
znacznych postępów w badaniach 
naukowych i innowacjach o zastosowaniu 
przemysłowym;

21. podkreśla znaczenie ambitnej i 
sprzyjającej włączeniu polityki UE w 
dziedzinie klimatu, która pozwoli jej 
działać globalnie jako wiarygodny i 
niezawodny partner oraz utrzymać rolę 
lidera na arenie światowej w dziedzinie 
klimatu; w związku z tym podkreśla, że 
UE musi inwestować i dokonywać 
znacznych postępów w badaniach 
naukowych i innowacjach o zastosowaniu 
przemysłowym; odnotowuje jednak, że UE 
odpowiada za mniej niż 10% globalnych 
emisji i w związku z tym nie jest w stanie 
jednostronnie doprowadzić do istotnego 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
na świecie;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/44

Poprawka 44
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

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 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. ponownie wzywa przywódców UE 
do poparcia na posiedzeniu Rady 
Europejskiej 12–13 grudnia 2019 r. 
długoterminowego celu UE, jakim jest 
osiągnięcie wewnętrznych zerowych emisji 
gazów cieplarnianych netto jak najszybciej, 
a najpóźniej do 2050 r.; apeluje do 
państwa sprawującego prezydencję w 
Radzie UE i do Komisji, aby następnie jak 
najszybciej zakomunikowały ten cel 
Sekretariatowi UNFCCC; podkreśla, że 
aby osiągnąć wewnętrzną neutralność 
emisyjną do 2050 r. w sposób najbardziej 
racjonalny pod względem kosztów oraz 
uniknąć konieczności polegania na 
technologiach usuwania dwutlenku 
węgla, które pociągałyby za sobą poważne 
zagrożenie dla ekosystemów, 
różnorodności biologicznej i 
bezpieczeństwa żywnościowego, konieczne 
będzie wyznaczenie ambitniejszych celów 
do roku 2030; podkreśla, że rozwiązania 
oparte na zasobach przyrody to kluczowe 
narzędzie w działaniach UE na rzecz 
osiągnięcia jej celów w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych; 
ubolewa, że szczyt klimatyczny ONZ we 
wrześniu 2019 r. okazał się dla UE 
straconą szansą na wyznaczenie wyższego 
poziomu ambicji i wystąpienie w 
charakterze lidera we wdrażaniu 
porozumienia paryskiego; uważa za 
niezwykle ważne, by UE wysłała jasne 

22. wzywa przywódców UE do 
poparcia na posiedzeniu Rady Europejskiej 
12–13 grudnia 2019 r. długoterminowego 
celu UE, jakim jest osiągnięcie 
wewnętrznych zerowych emisji gazów 
cieplarnianych netto jak najszybciej, 
zgodnie z porozumieniem paryskim; 
uważa, że porozumienie w sprawie takiego 
celu musiałoby opierać się na 
kompleksowej ocenie skutków i jasnych 
zobowiązaniach finansowych dotyczących 
sprawiedliwej transformacji, z 
uwzględnieniem ogromnych potrzeb 
regionów najbardziej dotkniętych; uważa 
również, że taki cel musi zostać 
uzgodniony jednomyślnie przez wszystkie 
państwa członkowskie ze względu na jego 
długoterminowe skutki dla gospodarki i 
społeczeństw; podkreśla, że rozwiązania 
oparte na zasobach przyrody to kluczowe 
narzędzie w działaniach UE na rzecz 
osiągnięcia jej celów w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych; 
uważa za niezwykle ważne, by UE wysłała 
jasne przesłanie podczas konferencji 
COP25, a mianowicie że jest gotowa 
zwiększyć wkład w realizację 
porozumienia paryskiego w ramach 
wspólnych wysiłków globalnych;
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przesłanie podczas konferencji COP25, a 
mianowicie że jest gotowa zwiększyć 
wkład w realizację porozumienia 
paryskiego;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/45

Poprawka 45
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

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 ustalonego na 
poziomie krajowym wkładu Unii; w 
związku z powyższym wzywa 
przywódców UE do wspierania 
ambitniejszych dążeń w odniesieniu do 
ustalonego na poziomie krajowym wkładu 
UE; wzywa również inne gospodarki 
światowe, by zaktualizowały ustalone na 
poziomie krajowym wkłady w celu 
osiągnięcia efektów globalnych;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/46

Poprawka 46
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

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 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. uważa, że na konferencji COP25 
należy określić – zarówno w odniesieniu 
do wdrażania porozumienia paryskiego, jak 
i do kolejnego okresu obowiązywania 
wkładu ustalonego na poziomie krajowym 
– nowy poziom ambicji, który powinien 
odzwierciedlać zwiększone zaangażowanie 
w działania na rzecz klimatu we 
wszystkich sektorach na lądzie i na morzu;

36. uważa, że na konferencji COP25 
należy zachęcać – zarówno w odniesieniu 
do wdrażania porozumienia paryskiego, jak 
i do kolejnego okresu obowiązywania 
wkładu ustalonego na poziomie krajowym 
– do nowego poziomu ambicji, który 
powinien odzwierciedlać zwiększone 
zaangażowanie w działania na rzecz 
klimatu we wszystkich sektorach na lądzie 
i na morzu;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/47

Poprawka 47
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

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 53 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

53a. zwraca uwagę, że potrzeby 
finansowe państw członkowskich i 
sektorów szczególnie dotkniętych kosztami 
transformacji energetycznej, w 
szczególności regionów górniczych i 
sektorów energochłonnych, będą 
ogromne; podkreśla w związku z tym, że w 
przyszłych budżetach UE należy 
przydzielać wystarczające fundusze, aby 
zaspokoić potrzeby tych regionów i 
sektorów, a także dopilnować, by nikogo 
nie pozostawiono w tyle;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/48

Poprawka 48
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

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 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. podkreśla, że w dążeniu do celu 
ograniczenia wzrostu średniej temperatury 
na świecie do 1,5 °C konieczne jest 
efektywne uczestnictwo wszystkich stron, 
co z kolei wymaga rozwiązania kwestii 
partykularnych lub sprzecznych interesów; 
w tym kontekście podtrzymuje poparcie 
dla wprowadzenia w ramach UNFCCC 
specjalnej polityki dotyczącej konfliktu 
interesów; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odgrywania wiodącej roli 
w tym procesie bez podważania celów i 
założeń UNFCCC i porozumienia 
paryskiego;

61. podkreśla, że w dążeniu do celu 
ograniczenia wzrostu średniej temperatury 
na świecie do poziomu zgodnego z celami 
porozumienia paryskiego konieczne jest 
efektywne uczestnictwo wszystkich stron, 
co z kolei wymaga rozwiązania kwestii 
partykularnych lub sprzecznych interesów; 
w tym kontekście podtrzymuje poparcie 
dla wprowadzenia w ramach UNFCCC 
specjalnej polityki dotyczącej konfliktu 
interesów; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do odgrywania wiodącej roli 
w tym procesie bez podważania celów i 
założeń UNFCCC i porozumienia 
paryskiego;

Or. en



AM\1193314PL.docx PE643.342v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

22.11.2019 B9-0174/49

Poprawka 49
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

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 

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. 
powinien w miarę możliwości 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 
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krajowym środków ograniczających emisje 
pochodzące z tych sektorów;

krajowym środków ograniczających emisje 
pochodzące z tych sektorów;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/50

Poprawka 50
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

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 Parlamentowi i Radzie, w 
stosownych przypadkach, odnośnych 
wniosków ustawodawczych w pierwszej 
połowie kadencji;
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