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22.11.2019 B9-0174/51

Poprawka 51
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
w imieniu grupy GUE/NGL

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 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że zmiana klimatu jest 
jednym z największych wyzwań dla 
ludzkości oraz że wszystkie państwa i 
zainteresowane podmioty na całym świecie 
muszą zrobić wszystko co w ich mocy, aby 
jej przeciwdziałać; podkreśla, że 
odpowiednio wczesna współpraca 
międzynarodowa, solidarność oraz spójne i 
konsekwentne zaangażowanie we wspólne 
działania to jedyne wyjście prowadzące do 
spełnienia wspólnego obowiązku ochrony 
całej planety;

1. przypomina, że zmiana klimatu jest 
największym wyzwaniem dla ludzkości 
oraz że wszystkie państwa i 
zainteresowane podmioty na całym świecie 
muszą zrobić wszystko co w ich mocy, aby 
jej przeciwdziałać; podkreśla, że 
odpowiednio wczesna współpraca 
międzynarodowa, solidarność oraz spójne i 
konsekwentne zaangażowanie we wspólne 
działania to jedyne wyjście prowadzące do 
spełnienia wspólnego obowiązku ochrony 
całej planety;

Or. en



AM\1193328PL.docx PE643.342v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

22.11.2019 B9-0174/52

Poprawka 52
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
w imieniu grupy GUE/NGL

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 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 3a. przyznaje, że zmiana klimatu już 
stanowi i nadal będzie stanowić trudne do 
udźwignięcia obciążenie przede wszystkim 
dla krajów globalnego Południa, że kraje 
globalnego Południa są bardziej niż kraje 
globalnej Północy narażone na 
niekorzystne skutki zmiany klimatu, już 
teraz odczuwają straty i szkody, a także 
mają mniejsze możliwości dostosowawcze, 
a przy tym wniosły znacznie mniejszy 
wkład w kryzys klimatyczny niż kraje 
globalnej Północy;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/53

Poprawka 53
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
w imieniu grupy GUE/NGL

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 
70 % 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, najlepiej do 
2040 r., 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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22.11.2019 B9-0174/54

Poprawka 54
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
w imieniu grupy GUE/NGL

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 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 70 % 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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22.11.2019 B9-0174/55

Poprawka 55
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, João Ferreira, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, 
Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
w imieniu grupy GUE/NGL

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 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Chile jest jednym z krajów wschodzących 
osiągających największe sukcesy jeśli 
chodzi o przechodzenie na czystą energię, 
a w szczególności że kraj ten zapewnił u 
siebie największy wzrost produkcji energii 
słonecznej na świecie; jest zdania, że 
zaangażowanie Chile na rzecz 
przeciwdziałania kryzysowi 
klimatycznemu powinno stanowić 
inspirację dla wielu krajów w Ameryce 
Południowej i na całym świecie;

32. z głębokim zaniepokojeniem 
odnotowuje sytuację w Chile i podkreśla 
potrzebę transformacyjnych zmian 
społecznych w celu rozwiązania problemu 
nierównowagi strukturalnej i zapewnienia 
sprawiedliwej transformacji 
energetycznej, która stwarza szanse dla 
wszystkich, w szczególności dla grup 
zmarginalizowanych;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/56

Poprawka 56
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
w imieniu grupy GUE/NGL

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 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. uznaje znaczenie podejścia 
opartego na współpracy w osiąganiu 
ambitniejszych celów w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej oraz w 
promowaniu zrównoważonego rozwoju i 
integralności środowiskowej; podkreśla, że 
wysiłki te należy kontynuować po to, by 
ogólnie ograniczyć emisje i uniknąć ich 
wzrostu w okresach obowiązywania 
wkładu ustalonego na poziomie krajowym 
i między tymi okresami; wyraża 
zaniepokojenie z powodu ograniczonych 
postępów osiągniętych podczas 50. 
posiedzenia międzysesyjnego UNFCCC w 
Bonn w sprawie mechanizmów rynkowych 
i nierynkowych;

34. uznaje znaczenie podejścia 
opartego na współpracy w osiąganiu 
ambitniejszych celów w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej oraz w 
promowaniu zrównoważonego rozwoju i 
integralności środowiskowej; podkreśla, że 
wysiłki te należy kontynuować po to, by 
ogólnie ograniczyć zarówno ogólne, jak i 
krajowe emisje, oraz uniknąć ich wzrostu 
w okresach obowiązywania wkładu 
ustalonego na poziomie krajowym i 
między tymi okresami; wyraża 
zaniepokojenie z powodu ograniczonych 
postępów osiągniętych podczas 50. 
posiedzenia międzysesyjnego UNFCCC w 
Bonn w sprawie mechanizmów rynkowych 
i nierynkowych;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/57

Poprawka 57
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
w imieniu grupy GUE/NGL

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 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, by opowiedziały się za 
rygorystycznymi i solidnymi przepisami 
międzynarodowymi dotyczącymi art. 6 
porozumienia paryskiego; dostrzega liczne 
problemy, jakie mechanizm czystego 
rozwoju (CDM) oraz projekty wspólnych 
wdrożeń w ramach Protokołu z Kioto 
stanowiły w kontekście integralności 
środowiskowej i zrównoważonego 
rozwoju; apeluje o zapobieganie lukom w 
rachunkowości lub podwójnemu liczeniu i 
dodatkowemu uznawaniu redukcji emisji; 
wyraża zaniepokojenie potencjalnym 
wykorzystaniem jednostek emisji 
przyznanych na podstawie protokołu z 
Kioto na cele wkładu ustalonego na 
poziomie krajowym, gdyż takie 
wykorzystanie podważyłoby znacznie 
integralność środowiskową przyszłych 
mechanizmów ustanowionych na mocy art. 
6; podkreśla, że prawa do emisji na mocy 
nowych mechanizmów rynkowych muszą 
mieć charakter dodatkowy i wzmacniać 
wysiłki na rzecz łagodzenia zmiany 
klimatu związane z obecnymi i przyszłymi 
wkładami ustalonymi na poziomie 
krajowym; popiera przekazanie części 
wpływów z jednego albo więcej niż 
jednego mechanizmu przewidzianego w 

35. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, by opowiedziały się za 
rygorystycznymi i solidnymi przepisami 
międzynarodowymi dotyczącymi art. 6 
porozumienia paryskiego; dostrzega liczne 
problemy, jakie mechanizm czystego 
rozwoju (CDM) oraz projekty wspólnych 
wdrożeń w ramach Protokołu z Kioto 
stanowiły w kontekście integralności 
środowiskowej i zrównoważonego 
rozwoju; apeluje o zapobieganie lukom w 
rachunkowości lub podwójnemu liczeniu i 
dodatkowemu uznawaniu redukcji emisji; 
wyraża zaniepokojenie potencjalnym 
wykorzystaniem jednostek emisji 
przyznanych na podstawie protokołu z 
Kioto na cele wkładu ustalonego na 
poziomie krajowym, gdyż takie 
wykorzystanie podważyłoby znacznie 
integralność środowiskową przyszłych 
mechanizmów ustanowionych na mocy art. 
6; podkreśla, że prawa do emisji na mocy 
nowych mechanizmów rynkowych muszą 
mieć charakter dodatkowy i wzmacniać 
wysiłki na rzecz łagodzenia zmiany 
klimatu związane z obecnymi i przyszłymi 
wkładami ustalonymi na poziomie 
krajowym; popiera przekazanie części 
wpływów z jednego albo więcej niż 
jednego mechanizmu przewidzianego w 
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art. 6 na wsparcie niedofinansowanego 
Funduszu Adaptacyjnego;

art. 6 na wsparcie niedofinansowanego 
Funduszu Adaptacyjnego; popiera 
włączenie gwarancji dotyczących praw 
człowieka i płci do wszystkich 
mechanizmów przewidzianych w art. 6 
oraz wdrożenie mechanizmu składania 
skarg przez społeczności, których 
wdrożenie tych mechanizmów dotyczy.

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/58

Poprawka 58
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
w imieniu grupy GUE/NGL

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 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 35a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyczynienia się do 
skutecznego rezultatu przeglądu 
Warszawskiego Międzynarodowego 
Mechanizm Strat i Szkód (WIM), którego 
wynikiem byłaby pełna operacyjność 
wszystkich filarów tego mechanizmu, w 
tym trzeciego filaru dotyczącego wsparcia 
i finansowania działań związanych ze 
zmianą klimatu w odniesieniu do strat i 
szkód, oraz do zagwarantowania 
zgodności wszystkich strategii 
politycznych UE z zapobieganiem, 
minimalizowaniem i rozwiązywaniem 
problemów związanych ze zmianą 
klimatu, aby strategie te nie podważały 
nieumyślnie tych celów; 

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/59

Poprawka 59
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, 
Martina Anderson, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
w imieniu grupy GUE/NGL

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 35 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 35b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do owocnego 
zaangażowania się podczas COP25 w 
negocjacje i warsztaty dotyczące planu 
działania w sprawie równości płci, w celu 
zapewnienia równości płci (w tym 
wszystkich zmarginalizowanych grup, 
kobiet, dziewcząt i społeczności 
transpłciowej) w ramach opracowywania i 
wdrażania polityki oraz w celu 
wzmocnienia upodmiotowienia kobiet przy 
wdrażaniu strategii politycznych;

Or. en


